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“Numa economia emergente, é necessário haver um sistema
educacional decente, que não seja restrito às elites, mas
disseminado para toda a população, de forma a criar uma base
bastante forte e ampla. Existem duas razões para a imensa
atenção que a educação vem despertando em todo o mundo. São
substanciais as evidências de que os países que investiram
volume considerável de recursos para educar suas populações
obtiveram maior desenvolvimento econômico. Em segundo
lugar, a difusão da educação é uma maneira de aumentar a
igualdade de oportunidades, sobretudo entre as camadas mais
pobres da população e famílias da classe média baixa. Do ponto
de vista do crescimento econômico, que o Brasil deseja alcançar
de forma sustentada, a educação será uma ferramenta muito
útil.” (BECKER,19971)
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BECKER G, 1997. A Educação Iguala as Oportunidades. In: Revista Brasil em Exame. Setembro/1997. Ed.
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RESUMO
MIRANDA, Marta R.F.A. Investimentos Públicos Direto em Educação Superior na Bahia: Um
estudo de caso sobre o Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia. 2013. Departamento
de Educação, Universidade do Estado da Bahia. Salvador, Bahia, 2013.
Esta dissertação traz um estudo de caso sobre Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia
que tem como foco o orçamento e financiamento da educação. Teve como objetivo geral
identificar os critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos destinados aos orçamentos das Universidades Estaduais; e como objetivos
específicos: Levantar e analisar a origem e evolução das alterações no comportamento dos recursos
alocados aos orçamentos do Governo destinados à Educação no período de 2004 a 2013; Verificar
quanto a transparência, acessibilidade e disponibilização dos critérios adotados pelo Governo do
Estado da Bahia para decidir sobre a alocação dos recursos aos orçamentos das Universidades
Estaduais; e Identificar e analisar a trajetória, configuração e composição dos orçamentos das
Universidades Estaduais Baianas no período de 2004 a 2013. O Sistema Estadual de Educação
Superior da Bahia é composto por quatro universidades: Universidade Estadual de Feira de Santana
(Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Na análise dos dados quantitativos da participação da
função Educação nos orçamentos anuais do Estado da Bahia, no período de 2004 a 2013,
considerando os recursos do tesouro, constatamos que esta correspondia a 15,65% em 2004; em
2013, dez anos depois, passou a responder por 16,46% que corresponde a menos de 1% (0,81%)
de acréscimo. Contrastando com outras funções a exemplo de: Judiciária: 1,07%; Segurança Pública:
1,77%; Urbanismo: 1,49%; e Saneamento: 1,43%. Na análise da participação percentual, de cada
uma das instituições, no valor global destinado as Universidades, verificou-se certa linearidade,
tendo sido apurado, no período, as seguintes médias: Uefs: 23,64%; Uesb: 20,61%; Uesc: 17,23%; e
Uneb: 38,51%. Nos orçamentos das Universidades confirmou-se a absoluta predominância, no
período estudado (dez anos), das despesas correntes e, mais especificamente, das despesas com
pessoal e encargos, evidenciando a baixa capacidade de investimentos. Aproximadamente 75%
dos recursos destinados às universidades são utilizados para o pagamento de despesas com pessoal e
encargos. As despesas correntes corresponderam, em média, a 95,7% do total do orçamento
anual. Já as despesas de capital alcançam apenas a média de 4,3%. A concentração de recursos na
categoria de despesas correntes, com predominância nas despesas com pessoal e encargos, sinaliza que,
ainda que considerados importantes e tenham alcançado algum consenso, as prioridades de alocação
aos orçamentos não estão diretamente associadas a critérios que reflitam a realidade das Universidades
Estaduais, negligenciando suas reais necessidades e missão estatutária (ensino, pesquisa e extensão).
Foi aplicado questionário visando identificar o grau de conhecimento dos atores sobre os critérios
mínimos adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas. Os resultados evidenciaram
que nenhum dos atores afirma “Conhecer Totalmente” tais critérios:
46% declaram conhecer
parcialmente e 56% afirmam que não os conhecem. O resultado chama atenção em especial, tendo em
vista que, de acordo com o perfil dos atores, 42% são dirigentes e gestores na área da Educação
Superior na Bahia, 23% são docentes e 8% são alunos de programas de pós-graduação na área das
Ciências Humanas com ênfase na Educação. Os resultados permitiram evidenciar que processo assim
como os critérios adotados pelo Governo, para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos
Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais
carecem de transparência, divulgação e
acessibilidade, condições necessárias à modernização dos mecanismos de planejamento e gestão
governamental à promoção da melhoria das alocações de verbas públicas, da qualidade dos gastos, bem
como da avaliação das políticas públicas.
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ABSTRACT
MIRANDA, Marta R.F.A. Direct Investments in Public Higher Education in Bahia: A case
study of the State System of Higher Education of Bahia. In 2013. Department of Education,
University of the State of Bahia. Salvador, Bahia, in 2013.
This paper provides a case study on the State System of Higher Education of Bahia which focuses
on the budget and education funding. Aimed to identify, raise, catalog and explain the criteria
adopted by the State Government of Bahia to decide on the allocation of public funds to the budgets
of state universities, and specific objectives: Raise and analyze the origin and evolution of changes
in behavior of resources allocated to government budgets allocated to education in the period 20042013; Check for transparency, accessibility and availability of the criteria adopted by the State
Government of Bahia to decide on the allocation of resources to the budgets of state universities,
and identify and analyze the trajectory, configuration and composition of the budgets of State
Universities Baianas the period 2004-2013. The State System of Higher Education of Bahia consists
of four universities: State University of Feira de Santana (Uefs), State University of Southwest
Bahia (Uesb), State University of Bahia (Uneb) and the State University of Santa Cruz (Uesc) . In
the quantitative analysis of the role membership Education in the annual budgets of the State of
Bahia, in the period 2004-2013, considering the resources of the treasure, we found that this
corresponded to 15.65% in 2004, in 2013, ten years later, now account for 16.46% which
corresponds to less than 1% (0.81%) of the increase. In contrast to the example of other functions:
Judicial: 1.07%; Public Safety: 1.77%; Urbanism: 1.49% and Sanitation: 1.43%. In the analysis of
the percentage share of each institution, amounting for the Universities, there was a certain
linearity, having been discharged in the period, the following averages: Uefs: 23.64%; Uesb:
20.61%; Uesc: 17.23% and UNEB: 38.51%. In the budgets of universities confirmed the absolute
predominance in the studied period (ten years), current expenditures, and more specifically,
personnel expenses and charges, evidencing the low investment capacity. Approximately 75% of
the resources allocated to universities are used to pay for personnel expenses and charges. Current
expenditure accounted, on average, 95.7% of the total annual budget. Already capital expenditures
only reach the average of 4.3%. The concentration of resources in the category of current
expenditure, predominantly in personnel expenses and charges, indicates that, although considered
important and have reached some consensus, priorities for allocating the budgets are not directly
associated with criteria that reflect the reality of Universities state, neglecting their real needs and
statutory mission (teaching, research and extension). Questionnaire was used to identify the degree
of knowledge of the actors on the minimum criteria adopted by the State Government of Bahia, to
decide on the allocation of public resources to the Annual Budgets of State Universities Baianas.
The results showed that none of the actors says "Fully Meet" these criteria: 46% say they know
partially and 56% say they do not know. The result draws attention in particular considering that,
according to the profile of the players, 42% are leaders and managers in the field of Higher
Education in Bahia, 23% are teachers and 8% are students of graduate programs in area of the
Humanities with an emphasis in Education. The results have highlighted that the process and the
criteria adopted by the Government, to decide on the allocation of public resources to the Annual
Budgets of State Universities lack transparency, disclosure and accessibility conditions for the
modernization of planning mechanisms and the promotion of government management improving
the allocation of public funds, the quality of expenditures, and the evaluation of public policies.
Keywords: Education, Higher Education, Investments; University, Public budget.
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CAPÍTULO 1 CIRCUNSCREVENDO O TEMA OBJETO DA DISSERTAÇÃO
1.1 INTRODUÇÃO

“A educação é um dos componentes mais importantes do capital humano
(...). Nós sabemos que numa economia moderna o fator mais relevante é o
capital humano (...). As evidências são que os países que mais crescem são
aqueles que promovem o capital humano de maneira eficaz”. (BECKER,
1997).
O tema investimento em educação surge como problema econômico na medida em que é
essencialmente uma questão de alocação de recursos. Mas, o investimento emerge como uma
dificuldade socialmente justificável para estudo a partir do momento em que se percebe que
significativas somas de recursos públicos e privados são assumidas ou tomadas como normal
e necessária. Especialmente em países em desenvolvimento em que os recursos são
relativamente ainda mais caros, é preciso se sair da razão-comum e se ser crítico, a fim de se
investigar as razões por trás das aparências, as causas que não se revelam pela simples
observação. É básico se averiguar quais os critérios de distribuição de recursos, o modo como
os investimentos estão sendo aplicados e qual o grau de eficiência, de eficácia e de
otimização. Isso implica em rever as prioridades, os critérios e a qualidade da educação
planejada, produzida e necessária. Significa também, repensar os resultados dos esforços, os
produtos e os serviços que se obtém das instituições de ensino superior. É preciso se indagar e
conhecer em que medida elas satisfazem ou deixam de corresponder às expectativas e
demandas dos diversos segmentos e setores sociais.

Atualmente, o um mundo passa por um intenso processo de globalização. Isso significa
descaracterizar a cultura, o modus operandi tradicional, inclusive os valores e as preferências
das pessoas e das instituições. O progresso tecnológico se destaca como o grande gerador do
desenvolvimento, das mudanças políticas e sociais, da modificação e modernização nos
processos produtivos, da conscientização ampliada do meio ambiente e também das formas de
organização do trabalho.

Neste novo paradigma, o fator relevante foi deslocado do capital físico ou corporativo para o
capital humano e intelectual. Assim, quanto mais se investe no sujeito maior a probabilidade
dele se tornar um ser polivalente e multidimensional. As necessidades da atualidade e a
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tendência para o futuro são de pessoas cada vez mais sabedoras de conhecimento específico,
mas progressivamente presentes, conscientes e ativas com relação ao conhecimento, ao
mundo que as rodeia e as mudanças que ocorrem à sua volta.

Nesse processo de se ver o novo no tradicional, de se antecipar o futuro pela prática e de
preparar o sujeito do momento seguinte, a educação é decisiva e funciona como um dos
fatores sistêmicos que mais repercute sobre a questão da qualidade versus competitividade, do
aprendizado versus o conhecimento já adquirido, do que aprender versus o que é ensinado, do
que é necessário como desejo interno ao sujeito versus o que é passado como uma suposta
necessidade externa. A educação passa a ser, então, a peça-chave, a estratégia fundamental na
promoção e capacitação dos recursos humanos e, consequentemente, no esforço em prol do
desenvolvimento econômico e social.

Desse modo, tal como a saúde, a educação é sempre uma prioridade. Ninguém aprende se
estiver doente. Não é possível se aprender com fome, desnutrido ou de forma desmotivada,
sem se conhecer a realidade do sujeito. A maioria dos países que está preocupada com o
futuro de suas populações tem promovido reformas sistemáticas e de longo alcance em suas
políticas públicas e sistemas educacionais. Parece haver um entendimento comum em que os
governos investem em educação com a finalidade de torná-los não só eficazes, mas também
eficientes e competitivos.

No entanto, com a globalização uma nova noção de orientação dos investimentos em
educação tem permeado esta visão de futuro: o país, e consequentemente, a sociedade serão
mais capazes e estarão mais preparados quanto mais preparado estiver cada cidadão. Isso
equivale a equiparar as oportunidades, as ofertas e o preparo de cada um. As mudanças sociais
são muito fortes, progressivas, irreversíveis e requerem, de um modo ou de outro, pessoas
treinadas, preparadas para o mercado, ajustadas ao meio-ambiente, conscientes e
trabalhadoras em prol de uma luta comum: agir contra a pobreza, a injustiça, a exclusão, a
marginalidade, a violência e o desemprego. Cabe a educação formar o sujeito cidadão com
esse nível de consciência. O interesse atual não é só de oferecer educação porque é um
requisito da evolução da civilização, mas uma necessidade premente para que possam existir.
Por isso, estudos evidenciam que uma nova noção de orientação dos investimentos em
educação tem permeado esta visão de futuro.
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No Brasil com frequência, os governos (dos três níveis) declaram que investem um volume
considerável de recursos para educar, formar o cidadão e treinar suas populações.

No caso brasileiro o governo federal declara que algo em torno de 5,1% do PIB é gasto em
educação. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep)2, demonstram que o investimento público direto em educação chegou a
5,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010. O patamar

ficou

praticamente estável já

que, em relação ao ano anterior 2009, o crescimento foi de 0,1 ponto percentual. A maior
parte dos recursos – 4,3% do PIB – foi aplicada na educação básica, etapa que compreende a
educação infantil, o ensino fundamental e o médio. O investimento no ensino superior
correspondeu a 0,8% do PIB. Apesar de o maior montante dos recursos estar concentrado na
etapa básica, proporcionalmente, o estudante do ensino superior é o que recebe o maior
investimento.

Mas, ao que demonstra os anseios populares revelados por estudos, pesquisas e até mesmo
pela imprensa os recursos destinados à educação: ou não são suficientes quanto declara o
governo, ou não estão sendo aplicados com eficiência, eficácia e efetividade pelas instituições
responsáveis. Em outros termos ou o recurso é insuficiente ou é mal aplicado.

Entre os principais problemas

enfrentados pelo sistema brasileiro de financiamento

educacional está o fato de que, apesar da incorporação, em sucessivas Constituições, de
dispositivos que obrigam a alocação de parcelas específicas das receitas públicas para fins
educacionais, o financiamento da educação como um todo ressente-se da falta de regras
efetivas que orientem a distribuição dos recursos. Mais ainda, tais regras, na forma como
estão definidas - incluindo-se as normas constitucionais - são frequentemente burladas ou
ignoradas, existindo poucos mecanismos de punição para esses casos.

(GOMES

e

VERHINE, 1996).

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE lançou em
setembro de 2012 a edição de 2012 do Educationat a Glance: OECD Indicators (A Educação

2

Os dados do INEP sobre o investimento público em educação de 2000 a 2010 estão disponíveis em:
http://portal.inep.gov.br/estatisticas-gastoseducacao . Acessado em 19 de janeiro de 2012.
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em Revista: Indicadores da OCDE)3, compendio anual de indicadores e estatísticas sobre a
educação, com informações comparáveis a nível internacional

que traz, entre

outros

aspectos, dados sobre a estrutura, as finanças e o desempenho dos sistemas educativos nos
34 Estados membros da OCDE, bem como de algumas nações que pertencem ao G20, mas
que não são membros da OCDE.4 O estudo é considerado o mais amplo levantamento anual
comparativo sobre o estado da educação no mundo.

De acordo com o relatório o Brasil apresentou uma das maiores taxas de crescimento em
gastos públicos com educação no período de 2000 a 2009, entre as nações avaliadas, todavia,
o documento indicou também que, em relação ao PIB, o Brasil apresenta investimentos
abaixo da média da OCDE.
Os

dados

do

relatório evidenciam que a porcentagem do PIB brasileiro destinado a

educação está abaixo do indicado pela OCDE: o Brasil investe 5,55% do PIB no setor,
quando o recomendado é 6,23%. O PNE (Plano Nacional da Educação) prevê o investimento
de 10% do PIB em educação.
Outros dados relevantes no contexto do relatório, são os porcentuais do PIB investidos
em cada nível de ensino. No ensino primário e secundário são investidos 4,23% do PIB
brasileiro acima da média de 4% definida pelo órgão. No entanto, no ensino superior o Brasil
investe apenas 0,8%, sendo o 4º país que menos gasta nesse nível de ensino. Com este
porcentual de investimento o Brasil, no grupo de 29 países, ocupa a 23ª

posição no

ranking de investimentos no ensino superior.

O documento A Educação em Revista: Indicadores da OCDE, assim como o Programa de
Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) fornecem importantes ferramentas para
entender a eficácia das políticas adotadas bem

como

para definir prioridades para a

educação.

3

OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing..Education at a Glance
2012.OECD INDICATORS.disponívelem:http://www.oecd.org/edu/EAG%202012_English_100912.pdf

4

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional e
intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da economia do mercado. Tem sua sede em Paris,
França. Os representantes dos países membros se reúnem para trocar informações e definir políticas com o
objetivo de maximizar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países membros.
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A análise dos números dos orçamentos e das contas gerais do governo brasileiro mostra que a
previsão e o gasto em educação, isto é, na “função educação”5 têm crescido. Assim, é
provável que os recursos destinados à educação, apesar de historicamente apresentar
aumentos crescentes, mesmo assim, eles ainda sejam insuficientes frente a problemas
estruturais do sistema de ensino superior.

Percebemos, então, que, o quantitativo e o qualitativo dos investimentos em educação
precisam ser reavaliados e redirecionados identificando-se critérios que orientem a
otimização: da abrangência, dos resultados e ao longo do tempo. Isto porque o atual
desempenho tem sido insatisfatório, usado inadequadamente e, até injustamente direcionado.
Eis aí, portanto a necessidade de focalizar o interesse, a atenção e o controle, não só sobre o
volume de investimentos, mas também sobre o modo como o gasto em educação tem sido ou
pode ser percebido. Portanto, considero que não se trata de se discutir apenas e tão somente
se os percentuais são ou não suficientes, trata-se também de saber em que eles estão sendo
investidos, com que propósitos, com que qualidade de gasto, com que resultados e quais são
os beneficiários.

Para Fialho (2003) “a alta concentração de recursos, por exemplo, que se observa para as
universidades de uma dada região (no Brasil, as regiões sul e sudeste exemplificam os efeitos
da alocação direta de recursos, realizada através das agências oficias de financiamento para a
pesquisa básica e aplicada, para a concessão de bolsas de estudo e bolsas de iniciação
científica, para os programas de pós-graduação stricto sensu) é, frequentemente, fruto de
decisões que se apoiam em argumentos cuja lógica ressalta a capacidade instalada que essas
universidades já detêm. Ora, a capacidade instalada não é uma condição abstrata, posta desde
sempre, mas resultado de um processo histórico, mobilizado por condições econômicas,
políticas, sociais, culturais, etc, e só pode ser apreendida em sua historicidade.

É

fundamental, portanto, buscar compreender as situações problemáticas que enfrentam nossas
universidades, as nossas universidades nordestinas, emergentes, estaduais e comunitárias.”

5

A Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, atualizou a discriminação da despesa por funções de que tratam o
inciso I do § 1o do art. 2o e § 2° do art. 8o, ambos da Lei no 4.320/64.
Art. 1º As funções a que se refere o art. 2o, inciso I, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, discriminadas no
Anexo 5 da mesma Lei, e alterações posteriores, passam a ser as constantes do Anexo que acompanha esta
Portaria.
§ 1o Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao
setor público.
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Verifico à luz de estudos de especialistas e do que a imprensa tem divulgado, no Brasil, pelo
menos na iniciativa pública, a prioridade de alocação de recursos nem sempre está associada a
critérios que levem à resolução das carências mais proeminentes existentes na educação per
se. Ou seja, do ponto de vista da educação, há conteúdos, prioridades e carências que
precisam ser atendidas; e, do ponto de vista econômico há a necessidade de que se reduza a
margem de desperdícios e de desvios, aumente-se a eficiência e se otimizem os recursos.
Registro que apesar da relevância de estudos sobre eficácia, eficiência e efetividade na
gestão em Educação este não é o foco desta dissertação.

Em tudo isso, surge um conjunto de inquietações e provocações que ficam imersas nesse
discurso: (a) qual o investimento que efetivamente agrega valor a educação, no caso
específico desta proposta de trabalho, a educação superior pública; (b) sob que bases e
princípios estes investimentos ocorrem; (c) estão as prioridades de alocação de recursos
norteadas pelas diretrizes e planos estratégicos; (d) são estes planos revistos periódica e
regularmente; (e) são eles estratégicos, no sentido de ajustarem-se às necessidades correntes;
(f) em que medida eles têm sido considerados essenciais para evitar a descontinuidade;
(g)qual o setor do Governo do Estado que baliza a alocação de recursos as Universidades
Estaduais; (h) quem estuda as Universidades Estaduais dentro e fora delas; (i) por que as
políticas de investimentos em educação revelam estratégias distintas, e, eventualmente até
contrárias?

Frente às questões há, portanto, não só um desejo, mas, sobretudo uma

necessidade de se ir além, de se entender os mecanismos que se situam por detrás das
aparências. Por fim, no contexto desta dissertação, de se levantar, identificar e catalogar os
critérios mínimos

adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a

alocação dos recursos públicos aos Orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.

Tais questões agravam os problemas da análise dos investimentos em educação, tendo em
vista os critérios de alocação, fins específicos a que se destinam e a forma como são
administrados os recursos. Assim, instituições de ensino superior com estrutura,
características, orçamentos e montantes de recursos financeiros similares passam a apresentar
produtividade e resultados diferenciados.

Sob esta perspectiva esta dissertação buscou apresentar um estudo de caso acerca dos
critérios mínimos que subsidiam o processo de tomada de decisão de distribuição e
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alocação

dos recursos públicos diretos destinados aos orçamentos das Universidades

Públicas Estaduais Baianas que compõem o Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia.
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1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos.

O primeiro circunscreve o tema

objeto da dissertação, fazendo uma revisão dos principais argumentos histórico-sociológicos,
traz os conceitos chaves, bem como apresenta a justificativa para a escolha do tema.

No segundo capítulo denominado

“Escolhas e Etapas dos Caminhos da Pesquisa”

apresentamos as escolhas, etapas teórico-metodológicas e os percursos da pesquisa e as
técnicas utilizadas. A ideia foi dirigir a análise para uma concepção teórica que cuidasse de
traçar uma visão geral sobre o tema investimentos em educação, com
dos

recursos

públicos diretos

destinados aos

ênfase na

alocação

orçamentos em Educação,

mais

especificamente em Educação Superior no contexto do Sistema Estadual de Educação
Superior da Bahia. Também é objeto do segundo capítulo a Proposição e Delimitação do
Problema, Objetivos

Geral e Específicos, assim como

a

descrição das

etapas de

investigação e as estratégias utilizadas para desenvolver a pesquisa.

Nesse sentido, a dissertação

está fundamentada teoricamente com as informações dos

capítulos 1, 3 e 4, com uma análise empírica (capítulo 5) tomando-se como base o Sistema
Estadual de Educação Superior composto por quatro Universidades Estaduais Baianas e a
análise da configuração e composição dos orçamentos em educação na Bahia

objeto do

capítulo 6.

Questionário específico para alguns dirigentes, gestores, especialistas, estudiosos, acadêmicos
e pesquisadores da área de educação foi estruturado e aplicado. O critério utilizado para a
escolha dos sujeitos foi o envolvimento e participação destes com a Educação Superior
Pública na Bahia, quer seja como estudioso ou pesquisador sobre o tema ou como gestores,
dirigentes, docentes, alunos ou técnicos que atuam,
Educação Superior. Buscamos

levantar,

atuaram ou tem interesse na área da

identificar e catalogar os critérios mínimos

adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas.

Acredito que este estudo possa contribuir não só para o debate sobre o tema, bem como,
subsidiar novas pesquisas sobre como planejar, investir, acompanhar e avaliar a alocação dos
recursos à educação superior pública na Bahia.
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Para este fim, utilizamos materiais de fontes secundárias, leis, decretos, documentos,
relatórios, orçamentos, planos, programas, que tratam de alguma forma, sobre o investimento
público direto às Universidades Públicas Estaduais Baianas.

No Capítulo 3, sob o título “Surgimento e Expansão da Educação Superior no Brasil”
traz uma revisão

das questões e aspectos históricos sobre

a educação superior, no

contexto do surgimento e origem das Universidades no Brasil. Abordamos ainda

o

fenômeno da expansão da educação superior no Brasil e a evolução do número de
Instituições de Ensino Superior no país com base no censo 2011 do Inep.

“Financiamento da Educação no Brasil: as Políticas e Instrumentos de Vinculação
de Recursos” é o título do Capítulo 4, que

buscou caracterizar historicamente a

questão da vinculação de recursos à educação nas cartas constitucionais desde 1934 a
1988, chegando-se

ao Projeto de Lei nº 8035/2010 que trata do Plano Nacional de

Educação para o decênio 2011-2020 e Projeto de Lei 323/07 que destina recursos dos
royalties do petróleo para educação e saúde. Apresentamos ainda a evolução das alíquotas da
vinculação de recursos para a Educação no Brasil, evidenciando-se que, historicamente, os
percentuais de vinculação de recursos para a educação, apresentam variação, tanto quanto a
previsão de vinculação quanto as alíquotas de vinculação por esfera governo.

No Capítulo 5, sob o título “O

Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia”

abordamos, mesmo frente a escassez de referências, a origem, formação, caracterização e
estrutura do Sistema, na dimensão da Educação Superior, composto por quatro universidades:
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Uesb), Universidade do Estado Bahia (Uneb) e Universidade Estadual de Santa Cruz
(Uesc). Enfatizamos a importância e o papel das Universidade Estaduais Baianas traçando
uma visão panorâmica da educação superior pública na Bahia de forma a estabelecer um
recorte na abordagem do tema.

O sexto capítulo denominado de “Orçamentos Públicos em Educação: a Práxis da Bahia”
foi construído com o objetivo de apresentar como a Educação é tratada nos Orçamentos
anuais do Estado da Bahia. Para tanto fizemos uma revisão

das questões relativas aos
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orçamentos

públicos

em educação, com base na

configuração e

composição dos

Orçamentos Gerais do Estado da Bahia no período de 2004 a 2013. Levantamos e
analisamos a origem, trajetória e evolução das alterações no comportamento dos recursos
destinados à Função Educação

evidenciando a participação desta no Orçamento Geral

do Estado mesmo período.
Abordamos questões relativas aos investimentos públicos diretos6 do Governo do Estado da
Bahia destinados às Universidades que compõem o Sistema a partir da análise da
evolução, origem das alterações e a trajetória da composição dos orçamentos

das quatro

instituições no período de 2004 a 2013, onde o Governo do Estado da Bahia, através da
Secretaria da Educação, é o responsável pelo financiamento do Sistema

Estadual de

Educação Superior.

Registramos que para fins deste estudo, estamos considerando o conceito de investimento
público direto, os recursos públicos do Tesouro do Estado alocados aos orçamentos anuais
destinados a educação pública não incluindo os recursos de outras fontes.

Uma preocupação no contexto deste capítulo foi verificar como os recursos públicos são
distribuídos entre as quatro instituições e diferentes campi.

Buscamos

identificar e

evidenciar os critérios que norteiam a distribuição e alocação de recursos públicos às
Universidades Públicas Estaduais Baianas, a partir dos dados levantados, fizemos uma
análise de como a Bahia investe em educação superior, buscando identificar sob que bases e
princípios os orçamentos e respectivos investimentos são definidos e como é estruturada
a alocação de recursos aos Orçamentos anuais das Universidades.

Neste contexto, apresentamos a participação do Sistema Estadual de Educação Superior da
Bahia no orçamento do Estado da Bahia, assim como, detalhamos a composição dos
orçamentos das Universidades Estaduais. A análise foi alimentada ainda, com o resultado da
aplicação de questionários sobre o que pensam gestores, docentes, pesquisadores, estudiosos,
discentes, técnicos que atuam, atuaram ou tem interesse pelo tema da Educação Superior
6

Para fins deste estudo, está se considerando o conceito de investimento público direto, os recursos públicos do
tesouro do estado alocados aos orçamentos anuais destinados a educação pública não incluindo os recursos
de outras fontes.
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sobre os critérios mínimos

adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a

alocação dos recursos públicos destinados aos Orçamentos Anuais do Sistema Estadual de
Educação Superior da Bahia, mais especificamente das Universidades Estaduais Baianas que
integram o mencionado sistema.

A fundamentação teórica na qual se baseia o desenvolvimento da dissertação, juntamente
com o estudo de caso, a análises dos dados orçamentários e os resultados dos
questionários nos permitiu apresentar considerações finais e conclusões.

Nas considerações finais desta
importância

dissertação, retomamos, em linhas gerais, referências à

do investimento em Educação Superior Pública, frente

aos limites e

possibilidades que se colocam como desafios a serem enfrentados pelas Instituições de
Ensino Superior Públicas, em

especial

pelas

Universidades Estaduais

Baianas, na

perspectiva de superação da crise da universidade pública.

Esperamos que os resultados desta pesquisa

possam contribuir para clarificar questões

importantes à formulação de políticas públicas referentes aos orçamentos destinados à
Educação Superior na Bahia. As certezas, incertezas, sonhos e a vontade de conhecer e
transformar
sobre o tema.

continuam presentes e nos instigam a prosseguir estudando e investigando
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1.3 JUSTIFICATIVA
A análise dos investimentos realizados pelo Estado em ensino superior e do seu retorno social
constitui-se em elemento fundamental à compreensão da importância atribuída pelo governo
ao investimento em educação. Segundo Pinho, 1976 “há um acordo unânime quanto à relação
direta entre a riqueza de uma nação e o nível de educação de seu povo, entre a velocidade
expansão

econômica e a taxa formação do capital humano.”

Schultz, 1973 ressalta que em Economia, reconhece-se que o povo representa um elemento
importante da prosperidade das nações, conforme destacado no excerto abaixo:
Será legítimo entender o conceito de capital ao homem, especificamente,
para abranger as habilidades e conhecimentos adquiridos pelo agente
humano e que elevam a sua produtividade econômica? Dificilmente um
economista suscitaria tal dúvida, uma vez que, em Economia, reconhece-se,
de longo tempo, que o povo representa um elemento importante da
prosperidade das nações.” (SCHULTZ, 1973).

Os vínculos entre a educação e economia são muito mais fortes do que se imagina. Qualquer
que seja o grau de desenvolvimento de um país há em todos a preocupação de preparar e
capacitar os recursos humanos para que estes possam desempenhar o papel primordial de
acionadores do desenvolvimento social e econômico.

Para Becker, 1997, “existem duas razões para a imensa atenção que a educação vem
despertando em todo o mundo. São substanciais as evidências de que os países que investiram
volume considerável de recursos para educar suas populações obtiveram maior
desenvolvimento econômico. Em segundo lugar, a difusão da educação é uma maneira de
aumentar a igualdade de oportunidades, (...) Do ponto de vista do crescimento econômico que
o Brasil deseja alcançar de forma sustentada, a educação será uma ferramenta muito útil”.

Contudo, nos parece que parece a questão não é só investir. A questão é saber se esses
investimentos estão sendo feitos de maneira eficiente ou não. A abertura econômica jogou o
Brasil na competição globalizada desvelando a realidade educacional brasileira, trazendo à
tona as deficiências. Nesta nova ordem mundial, ante a globalização dos mercados, era
caracterizada por rápidas mudanças tecnológicas, ao que parece, cabe a educação, preparar
profissionais capacitados para enfrentar e responder aos novos desafios da sociedade. Vários
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estudos evidenciam que o fator educação é determinante ao desenvolvimento social e
econômico.

No contexto da questão do financiamento da educação no Brasil, Verhine, 2002 aponta que
dentre os problemas mais importantes, destacam-se: a complexidade excessiva do sistema de

financiamento, a falta de regras para organizar a distribuição de responsabilidades entre os
vários órgãos que participam do sistema educacional e a ausência de procedimentos efetivos
para monitorar e avaliar a distribuição e uso dos fundos públicos. Dentre as consequências
destes e de outros problemas relacionados, estão os níveis altíssimos de desperdício,
desigualdade e manipulação política dos recursos financeiros públicos, no sistema
educacional brasileiro.

Na questão específica da alocação dos recursos, um dos fatos importantes ocorridos nos
últimos dez anos foi a vinculação de percentuais mínimos da receita de impostos à despesa
com educação. Contudo o cumprimento desta vinculação tem sido objeto de muita
controvérsia. Questiona-se o fato de que esses recursos tenham sido efetivamente investidos e
aplicados na “manutenção e desenvolvimento do ensino” como prescreve a norma
constitucional.
De acordo Morosini, 20017, ao avaliar a produção científica sobre educação superior,
presentes em periódicos nacionais no período de 1968 a 1995 os “grandes temas concentramse nas discussões inerentes as políticas públicas da educação superior; ensino superior;
universidade e sociedade; avaliação do ensino superior; história das instituições de educação
superior; pesquisa; corpo discente; extensão universitária; corpo docente; organização
acadêmica e gestão; manutenção e financiamento da educação superior; autonomia
universitária; relações entre ensino, pesquisa e extensão; e natureza jurídica das instituições de
ensino superior”.

Esta dissertação traz

um estudo de caso sobre Sistema Estadual de Educação Superior

da Bahia acerca dos critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos diretos aos Orçamentos anuais das Universidades

7

MOROSINI, Marília (Org.). Educação Superior em Periódicos
MEC/INEP/COMPED, 2001. (Série Estado do Conhecimento, 3)

Nacionais

(1968-1995).Brasília:
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Estaduais Baianas

que integram o

referido Sistema insere-se no campo temático da

educação superior e, mais especificamente, interliga-se a estudos sobre o financiamento da
educação.

A questão do financiamento da educação no Brasil tem sido objeto de interesse crescente por
parte de estudiosos e formuladores de políticas, tanto pela percepção crescente das limitações
do sistema vigente como pelas mudanças administrativas e fiscais promovidas pela
Constituição de 1988 e, mais recentemente, pela Emenda Constitucional 14/96 e sua lei de
regulamentação (Lei no 9.424/96) e pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei no 9.394/96). A literatura sobre o assunto indica que o nível de gastos com a
educação no País é baixo e que o sistema de ensino, como um todo, sofre problemas de
eficiência, eficácia e equidade. (VERHINE, 2002).

Segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 10.172, de 09/01/2001, “há que se
pensar, evidentemente, em racionalização de gastos e diversificação do sistema, mantendo o
papel do setor público” (BRASIL, 2001).

Todavia, há que se considerar que os recursos para atendimento da maior demanda de
serviços pela população são restritos e que, de maneira geral, os clamores, frente a baixa
qualidade, assim como ao não atendimento às expectativas e necessidades dos usuários dos
serviços públicos, são constantes.

Assim, para Romão (1995:25):
A falta de políticas educacionais que se traduzam em planos, com duração
plurianual, a ausência de critérios na distribuição e alocação de recursos, a
falta de transparência nas execuções dos orçamentos são dentre outros, os
vários sintomas de um poder público que, além de não ter eleito a educação
básica de qualidade como prioridade, deseja a improvisação, porque ela
favorece mais a auto sustentação no poder, (...) que certamente seriam
banidos com o planejamento, com critérios claros, (...) (ROMÃO, 1995).

Nos últimos anos vêm sendo desenvolvidos estudos em torno de indicadores que sinalizem o
desempenho das universidades públicas brasileiras. Estes têm visado o estabelecimento de
uma base de investigação capaz de assegurar o aprofundamento das discussões sobre a
alocação mais eficiente dos recursos, especialmente os em educação superior.
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Para Ristoff, 1999 “não basta ser universidade pública. É fundamental que tenha qualidade,
não segundo os critérios de eficientistas e utilitaristas que constituem o valor central do
mercado, coração do capitalismo neoliberal, mas qualidade carregada de sentido e valor
fortemente sociais. Não basta formar bons profissionais, por mais importante que isto seja. É
imprescindível formar no sentido da cidadania e da consciência da nacionalidade. A
universidade pública estará certamente comprometida com a produção de conhecimentos e
artefatos úteis, do ponto de vista econômico, mas deverá sobretudo (a)firmar o valor da
ciência na formação humana para o desenvolvimento
respeitando e ajudando
democracia e justiça.

da sociedade como um todo,

a consolidar os valores permanentes da humanidade, como

..... Não basta à universidade ser útil, ela tem que ser também justa,

do ponto de vista social.”

Neste sentido, consideramos que há uma série de razões que justificam esta pesquisa: é
importante na medida em que busca identifica e explicitar os critérios adotados pelo Governo
do Estado da Bahia, para

decidir sobre a alocação de recursos públicos aos orçamentos

anuais em Educação Superior na Bahia; é relevante porque analisa a evolução e a origem
das alterações no comportamento dos orçamentos públicos destinados à Educação Superior
Pública no Estado da Bahia; é relevante porque pesquisas evidenciam a ausência de textos
que tenham como foco central o estudo sobre critérios para alocação de recursos a Educação
Superior; é atual frente à baixa densidade discursiva sobre um assunto de extrema relevância
para a compreensão das políticas educacionais, em especial da situação vivenciada na
Educação Superior pública, indicando a dificuldade na realização de estudos dessa natureza e
a necessidade de formação de pesquisadores que detenham esse tipo de conhecimento
específico8; é atual porque as estatísticas educacionais e os debates em torno da ampliação da
vinculação de recursos e investimentos em educação, do desempenho das instituições de
ensino superior e do gasto por aluno estão na pauta das discussões, nos movimentos e
mobilizações sociais, nas manchetes, nos gabinetes dos governantes, nas universidades e nos
institutos de pesquisa. É atual também porque busca focalizar os desafios postos ao ensino
superior frente ao fenômeno da globalização onde a educação é entendida como estratégia
8

Ver Política de financiamento da educação superior brasileira: um balanço crítico da produção escrita no
período de 1996 a 2009*.Vera Lúcia Jacob Chaves e André Rodrigues Guimarães, da Universidade Federal do
Pará. Nabiha Haddad Simões Machado,Universidade de Brasília. Disponível em:
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/view/15032/9318.
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básica para a formação de mão-de-obra eficiente e competitiva;

é aplicável e útil porque

levanta e cataloga critérios além de consolidar e disponibilizar dados referentes aos
orçamentos em educação na Bahia no período de 2004 a 2013.
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1.4 CONCEITOS CHAVES
Os pressupostos básicos levantados para o desenvolvimento desta dissertação conduzem à
discussão de alguns conceitos-chaves. Estes conceitos são balizadores da discussão geral
explorada. Mais precisamente, são categorias conceituais que permeiam o desenvolvimento
do trabalho e serão discutidas ao longo da dissertação.

Em linhas gerais as categorias

conceituais desenvolvidas neste trabalho são, portanto: Universidade, Educação Superior,
Tomada de Decisão, Investimento Público Direto e Orçamento Público.

Barité, 2001, destaca, no contexto de outras premissas, que “o conhecimento, enquanto
produto, necessidade e dínamo social, realiza-se a partir da informação (e, ao socializar-se,
nela novamente se transforma) e possui uma estrutura e um processo de comunicação abertos.
Seu registro e socialização ocorre em documentos (conjunto organizado de dados
disponíveis), se expressa por meio de conceitos e tem seu processo de organização operado
por meio de sistemas de conceitos (com fins científicos funcionais ou de documentação) e
pautado por uma tônica artificial, provisória e determinista, com o fim último de promover
seu melhor aproveitamento individual e social.”

Conceitos "são mecanismos mentais que permitem ao homem empreender, externamente, a
luta com os desafios específicos da natureza externa e da realidade social. Um conceito é,
então, uma unidade concentrada de conhecimento. Nenhum conceito pode estar isolado, já
que eles constituem entidades abstratas porque sempre são construídos a partir de outros
conceitos.” (NEEDLEMAN,1991).

Para Fialho, 1998 a constatação de que não existe “um conceito único e universalmente
válido de universidade, nem suas funções são as mesmas em tempos e espaços diferentes”
Belloni, 1992 parece promover uma maior (e melhor) aproximação com a ideia de missão,
desalojando arcaicas simplificações outrora atribuídas ao sentido da sua participação no
percurso de uma longa trajetória humana e social. Resumida, na expressão de Roberto
Romano, “a função social da universidade é a de ser universidade, deixando de constituir-se
numa caixa de ressonância de interesses partidários, ideológicos, religiosos”, e cujo
“compromisso” é, por natureza, “universal e eminentemente ético” (1992).
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Partilhando do pensamento de Belloni, 1992, pode-se dizer que não existe um conceito único
de Universidade, sendo este variável não apenas ao longo dos séculos, mas também das
regiões nas quais as universidades se desenvolveram:
A instituição denominada Universidade em épocas e regiões diversas, com
modos de produção, níveis de desenvolvimento social e econômico distintos,
padrões culturais profundamente diferentes é, também ela, em verdade,
muito diferente: não tem correspondido a um modelo único e tem se
ajustado, ao longo do tempo, à realidade contextual. (...) Assim, considera-se
que, apesar de existir por vários séculos e em países profundamente distintos
entre si, não há um conceito único e universalmente válido de universidade,
nem suas funções são as mesmas em tempo e espaços diferentes.

Neste contexto, ao tratar do tema “Universidade” torna-se necessário explicitar a que
Universidade esta se referindo, em que tempo e em que país. Embora modelos “radicais”
tenham se desenvolvido e hoje estejam mais próximos de um modelo intermediário, o
conceito de Universidade não se tornou menos complexo, dadas as diversas funções, muitas
vezes contraditórias, que é levada a assumir, como explicitado por Dias Sobrinho, 1995.
Desde logo, é prudente assumir a pluralidade e não falar em uma
significação petrificada, mas num feixe ou numa rede de significações,
históricas, ambíguas, contraditórias (...) Ou seja, quando se trata de
universidade, é mais adequado o sentido de “universidades”, o plural como
sendo indicador das diferenças e da diversidade das instituições
universitárias, entendidas como produção social, portanto, históricas,
distintas e cambiantes. A multiplicidade das ciências e a pluralidade das
concepções e práticas políticas afastam a possibilidade de se pensar a
Universidade como instituição unidirecional ou uma totalidade sem
contradições. O cotidiano das universidades é feito de processos de
diferenciação e de convergências.

Wanderley, 1991, dentre as várias definições de Universidade, destaca a seguinte: “o lugar
privilegiado que oferece oportunidades muito mais abrangentes do que meramente
proporcionar conhecimento científico ou de uma cultura universal, criar ou preconizar
saberes, devendo, consequentemente, “...buscar uma identidade própria e uma adequação à
realidade nacional” de um povo. Neste caso, a definição de Universidade está intimamente
relacionada com sua missão: a de gerar conhecimentos comprometidos com a totalidade, com
a verdade, transformação e superação de paradigmas limítrofes, bem como com a construção
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de referenciais que proporcionem aberturas para a consecução de novos conhecimentos onde
homem e ciência podem ser objeto de revisitação permanente.”

A UNESCO trabalha uma concepção de universidade que a considera uma instituição voltada,
sobretudo, para a produção de conhecimentos científicos e para a formação das qualificações
necessárias ao mundo do trabalho. A universidade também é considerada uma instituição
especializada no desenvolvimento da educação ao longo de toda a vida, e que trabalha na
preparação, de forma integral, dos indivíduos para viverem em sociedade, contribuindo na
socialização e na conservação do patrimônio cultural. Percebe-se, assim, a presença de uma
concepção de universidade multidimensional, não se restringindo ao aspecto econômico,
embora esta última dimensão esteja presente nas propostas da organização. (UNESCO, 1998).

No documento “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação”
(1998)9, a educação superior é compreendida como o nível educacional responsável pelos
estudos, pelo treinamento e pela formação para a pesquisa, oferecido por universidades ou
outras instituições de nível pós-secundário aprovadas pelo Estado10 . Nessa ótica, a educação
superior é compreendida como o lócus de formação de indivíduos críticos, qualificados e
cultos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de um país.

Para as finalidades deste estudo, está se considerando a Educação Superior na forma
adotada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394 de 1996.
Assim,

“Educação Superior é aquela, que dentre outras, tem por finalidade formar

diplomados nas

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua (inciso II, do art. 43 da Lei 9.394/96).”(BRASIL, 1996).

9

Declaração aprovada na Conferência Mundial sobre o Ensino Superior: O ensino superior no século XXI: visão
e ações, realizada em Paris (5-9 de outubro de 1998).
10
Definição de educação superior aprovada pela Conferência Geral da UNESCO, em sua 27ª reunião (1993), na
Recomendação sobre a convalidação dos estudos, títulos e diplomas de educação superior.
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“A decisão é o cerne da ação administrativa. A tomada de decisões consiste na seleção de um
curso preferencial de ações a partir de duas ou mais alternativas. Entretanto, não precisa
tratar-se necessariamente de uma decisão ativa. A definição de tomada de decisões
compreende tanto as dimensões ativas quanto as passivas (...). Todo o processo refere-se aos
objetivos formulados na parte inicial da função de planejamento.” (ROBBINS, 1990).

O processo de tomada de decisão comumente é visto como uma das etapas do processo de
gestão de uma organização ou instituição. Contudo, verifica-se que o processo decisório está
além das fronteiras das organizações e instituições. No âmbito extra organizacional vê-se a
comunidade como provedora de conhecimentos que são historicamente construídos e passam
por constantes transformações ao longo dos tempos.

Um aspecto fundamental do campo da decisão é o modelo racional de tomada de decisão, que
segundo Bazerman, 2004, “é baseado em um conjunto de premissas que determinam como
uma decisão deve ser tomada e não como a decisão é tomada”.

Ainda segundo Bazerman, 2004 “os tomadores de decisão deveriam ser capazes de definir
com perfeição o problema em situação de escolha, a fim de chegar ao melhor resultado
possível em um processo decisório. A tomada de decisão é uma ação humana e
comportamental. Esta envolve a seleção, consciente ou inconsciente, de determinadas
informações e ações entre aquelas que são fisicamente possíveis para o decisor e para aquelas
pessoas sobre as quais ele exerce influência e autoridade.”

Assim, “o processo de tomada de decisão é invariavelmente sujeitado às contingências do
ambiente em que está inserido. Tal como se pode decidir sobre o ambiente, esse age
diretamente sobre a capacidade de decisão das pessoas” (SKINER, 2003).

Neste contexto, o processo de decisão precisa ser bem compreendido para ser levado a bom
termo. Uma decisão é uma escolha para enfrentar um problema. A decisão conduz a outra
situação, que pode exigir novas decisões.

Para os fins deste estudo, estamos considerando o conceito de investimento público direto,
os recursos públicos do tesouro do estado alocados aos orçamentos anuais destinados a
educação pública não incluindo os recursos de outras fontes. Refere-se, portanto, aos
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recursos do tesouro do estado da Bahia consignados à função de governo 12 - Educação11 às
leis orçamentárias anuais do Estado da Bahia. Como função, deve entender-se o maior nível
de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público.

Nas leis orçamentárias assim como nos balanços do setor público, as ações orçamentárias
obedecem a classificação

programática

composta de funções, subfunções, programas,

projetos, atividades e operações especiais. Termos que serão trabalhados e detalhados no
decorrer da dissertação.
Para Giacomoni, 200512 o Orçamento Público se constitui em um instrumento de
administração do Estado, de onde é possível extrair suas políticas e seu planejamento. Assim,
o orçamento deve espelhar as políticas públicas, propiciando sua análise pela finalidade dos
gastos. Do ponto de vista macroeconômico, os orçamentos podem ser entendidos como uma
expressão da situação fiscal dos governos.
“O orçamento público é um instrumento que expressa, para um exercício financeiro, as
políticas, os programas e os meios de seu financiamento, bem como é um plano de trabalho de
governo, que discrimina os objetivos e as metas a serem alcançadas, de acordo com as
necessidades locais. Dessa forma, se quisermos saber a forma como cada ente federativo
prioriza ou não determinada política pública, o termômetro é seu orçamento. Ele é o
documento que o espelha, demonstrando suas prioridades, seus aspectos econômico, político e
social.” (VIAN, MELLO e BOEIRA, 2002).
Considerando a importância do processo orçamentário e do orçamento na lógica da
verificação da prioridade dada pelo governo às suas diversas áreas de atuação, “o
estudo do orçamento deve ser considerado como um elemento importante para compreender a
política social, pois este reflete a correlação de forças sociais e os interesses envolvidos na
apropriação dos recursos públicos, bem como na definição de quem vai arcar com o ônus do
financiamento dos gastos orçamentários. E esse dimensionamento permite compreender e

11

A Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999,atualizou a discriminação da despesa por funções de que tratam o
inciso I do § 1o do art. 2o e § 2° do art. 8o, ambos da Lei no 4.320/64.
12
GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2005. p. 66.
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mensurar a importância dada a cada política pública no contexto histórico da conjuntura
econômica, social e política vivenciada no país” (SALVADOR, 2010).

Na nova concepção é conhecido como Orçamento Moderno caracterizado como instrumento
de planejamento, administração e gerência. No modelo brasileiro o sistema orçamentário
encontrado na Constituição de 1988 abrange três leis:

O Plano Plurianual (PPA), lei ordinária que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas para as despesas de capital (e outras dela decorrentes) e para os programas
de duração continuada;

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), lei ordinária que estabelece as metas e prioridades
do Governo Federal, incluindo as despesas de capital para exercício subsequente, orienta a
elaboração da LOA, dispõe sobre alterações na legislação tributária e, ainda, estabelece a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; e

A Lei Orçamentária Anual (LOA), lei ordinária que apresenta a estimativa de receita e a
autorização para as despesas, composta pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade dos Poderes
da União, fundos, órgãos e entidades, além do Orçamento de Investimento das empresas
estatais.

Sobre o tema, as constituições estaduais, via de regra, trazem o mesmo teor e essência do
definido na Constituição Federal.
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CAPÍTULO 2 ESCOLHAS E ETAPAS DOS CAMINHOS DA PESQUISA

2.1

PROPOSIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Tomamos como pressupostos básicos para o desenvolvimento desta pesquisa que o processo
de alocação dos recursos aos orçamentos em educação: Desconsidera a avaliação de
desempenho das instituições de ensino superior como indicador de sinalização no processo de
alocação de recursos em educação; Influencia os resultados, os produtos e os serviços que se
obtém das instituições de ensino superior; Deixa de levar em conta a avaliação dos fins
específicos a que se destina e a forma como são planejados e administrados os recursos em
cada instituição de ensino superior; As prioridades de alocação aos orçamentos não estão
diretamente associadas a critérios que reflitam a realidade das Universidades Estaduais,
negligenciando suas reais demandas, necessidades e missão estatutária (ensino, pesquisa e
extensão).

Tanto o processo quanto os critérios carece de transparência, divulgação e

acessibilidade,

condições necessárias à modernização dos mecanismos de planejamento e

gestão governamental;

Desconsidera instituições de ensino superior com estruturas,

características e alocação de recursos similares que apresentam resultados diferenciados.

De acordo com estas condições levantou-se como guia orientativo de preocupação deste
estudo as seguintes questões:

Os recursos destinados à educação superior não são tão suficientes quanto necessitam as
instituições nem aparentemente quanto declara o governo;

Apesar de ter crescido historicamente, os investimentos em educação, ainda são considerados
insuficientes frente a problemas estruturais do sistema de ensino superior público;

Ainda que considerados importantes e tenham alcançado algum consenso, as prioridades de
alocação aos orçamentos e gasto efetivo de recursos não estão diretamente associados a
critérios, diretrizes e planos de médio e longo prazos de cada instituição;
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Estudos

evidenciam que os investimentos em educação nem sempre são baseados em

critérios que reflitam a realidade das instituições de educação superior, negligenciando
resultados qualitativos do trabalho acadêmico;

O processo assim como, os critérios que norteiam a distribuição e alocação de recursos
públicos em Educação Superior não se configuram transparentes e acessíveis à sociedade
como um todo, carecem de divulgação e acessibilidade;

A gestão da educação superior pode ser significativamente comprometida porque a qualidade
dos resultados, dos produtos e dos serviços não é a mesma em instituições com características,
estrutura, orçamento, administração e investimentos similares.

Desse modo este estudo buscou contribuir não só para o debate sobre o investimento
público em Educação Superior mas, sobretudo para evidenciar os critérios adotados pelo
Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos
Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas que compõem o Sistema Estadual
de Educação Superior.

Assim pretende-se com esta pesquisa responder a seguinte questão:
Quais os critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais
Baianas?
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2.2.

OBJETIVOS

2.2.1

Objetivo Geral

Identificar, levantar, catalogar e explicitar os critérios adotados pelo Governo do Estado da
Bahia para decidir sobre a alocação dos recursos públicos diretos em Educação Superior
destinados aos orçamentos das Universidades Estaduais Baianas que compõem o Sistema
Estadual de Educação Superior da Bahia.

2.2.2

Objetivos Específicos

1. Levantar e analisar a origem e evolução das alterações no comportamento dos
recursos alocados

aos orçamentos públicos do Governo do

Estado da Bahia

destinados à Educação no período de 2004 a 2013.

2. Verificar quanto a

transparência e acessibilidade e disponibilização sobre

os

critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia para decidir sobre a alocação
dos recursos públicos diretos em Educação Superior destinados aos orçamentos das
Universidades Estaduais Baianas que compõem o Sistema Estadual de Educação
Superior da Bahia.
3. Identificar e analisar a trajetória, configuração e composição dos orçamentos das
Universidades Estaduais Baianas no período de 2004 a 2013.
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2.3 METODOLOGIA
O objetivo desta seção é expor o recorte metodológico adotado no desenvolvimento da
pesquisa.

O objetivo fundamental da ciência é chegar à veracidade dos fatos por meio de um método
que permita atingir determinado conhecimento. Define-se método como "o caminho para se
chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais
e técnicos adotados para se atingir o conhecimento." (Gil, 2009).

Assim, a pesquisa científica requer a utilização de um método de investigação. Método,
segundo Oliveira,2002, "é uma forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado
problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo."

O método que caracteriza este estudo é de cunho mais qualitativo, pois os temas estão
voltados para valores, atitudes, representações e opiniões dos atores sociais que serão
entrevistados. Trata-se, assim, em princípio de uma abordagem qualitativa que, para Minayo,
1992 costuma ser empregada na compreensão de fenômenos, instituições, etc, caracterizadas
pelo alto grau de complexidade.

Nestas considerações metodológicas pondera-se que não se adotou uma metodologia de
pesquisa a priori neste estudo, mas apenas princípios metodológicos que sofreram inúmeras
alterações no decorrer do trabalho, pois conforme Bachelard, 1979, “não seria demais lembrar
que é ‘melhor pensar para medir’ que ‘medir para pensar’” (BACHELARD, 1979), ou seja, a
metodologia foi sendo construída e conquistada à proporção que o trabalho foi “gestado” e
desenvolvido.

No que tange aos delineamentos da pesquisa, segundo Gil, 2009 (ou quanto aos meios de
investigação, segundo Vergara,2005), esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso.
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2.3.1 O Estudo de Caso como estratégia para desenvolver a Pesquisa
O estudo de caso é cabível em pesquisas em que o objeto de estudo é uma pessoa, um
programa, uma instituição, uma empresa ou um determinado grupo de pessoas (STAKE,
1994). Neste sentido Godoy (2006) destaca:
“A opção pelo estudo de caso depende do problema de pesquisa que orienta
o processo investigativo. Problemas de pesquisa que geram estudos de caso
podem surgir de situações cotidianas, ou seja, serem identificados a partir do
desejo do pesquisador de explicar alguma situação a partir da prática. Isso
se reflete na grande utilização dos estudos de caso nas denominadas
pesquisas de avaliação geralmente projetadas, visando acompanhar e julgar a
qualidade e relevância dos resultados de projetos e/ou programas de natureza
social.” (Godoy, 2006,p. 127).

Yin (2010) afirma que a essência de um Estudo de Caso ou a tendência central de todos os
tipos de Estudo de Caso é que eles tentam esclarecer uma decisão ou um conjunto de
decisões: por que elas foram tomadas? Como elas

foram implementadas? Quais

os

resultados alcançados?

Ainda de

acordo com Yin (2005), o estudo de caso pode ser tratado como importante

estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao investigador
um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem
enxergadas “a olho nu”.

Um estudo de caso é sustentado por um referencial teórico, que orienta as questões e
proposições do estudo, reúne uma gama de informações obtidas por meio de diversas técnicas
de levantamento de dados e evidências (MARTINS, 2008).

Para Pozzebon e Freitas, 1997, o estudo de caso é particularmente adequado ao exame
exploratório de fenômenos ainda pouco estudados e que precisam ser analisados em seu meio
ambiente de ocorrência, isto é, em seu habitat natural.

Yin (2010) identifica algumas características especificas da pesquisa de estudo de caso como:
a) O objetivo da pesquisa tem como foco explorar certos fenômenos e entende-los num
determinado contexto; b) A pesquisa não começa com um conjunto de perguntas e noções
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sobre os limites dentro dos quais o estudo acontecerá; c) A pesquisa usa métodos múltiplos
para coletar dados que podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos.

Assim, considerando que poucos estudos atualizados, voltados a compreender e explicitar os
critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos em Educação Superior destinados aos orçamentos das Universidades
Estaduais Baianas, estão disponíveis, consideramos o estudo de caso o método mais indicado
ao desenvolvimento desta pesquisa.

2.3.2 Plano de Investigação
Vários estudos inerentes a produção escrita sobre o financiamento da Educação Superior
tem

evidenciado

a baixa densidade discursiva sinalizando que

a

temática

enseja

aprofundamento.

Os resultados apontam que as pesquisas sobre a temática tem sido escassas, evidenciando a
necessidade de ampliação dos estudos sobre financiamento da Educação Superior devido a
relevância desse assunto para a compreensão das políticas educacionais. (CHAVES, V.L.J. et
AL. 2001)13.
Para Fialho,200514 pesquisar sobre a universidade é debruçar-se sobre a tarefa intrigante de
abordar um objeto de longa trajetória e muitos desafios”

salientando

ainda

que a

universidade oferece inúmeras possibilidades de investigação científica, mas alerta para o
fato de que “[...] é preciso pensá-la na sua grandeza, nos seus limites e nas suas recusas”.
GATTI, 2004

15

salienta que, no cenário das pesquisas em educação, há problemas

educacionais que, para sua contextualização e compreensão necessitam ser qualificados
13

CHAVES, V.L.J. etal.Política de financiamento da educação superior brasileira: um balanço crítico da
produção escrita no período de 1996 a 2009.
Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/viewFile/15032/9318
Acessado em:12 de dezembro 2012.
14

15

FIALHO, Nadia Hage. Universidade multicampi. Brasília, DF: Autores Associados; Plano, 2005.

GATTI, Bernardete A. Estudos quantitativos em educação. Fundação Carlos Chagas. Educação e Pesquisa,
São Paulo, v.30, n.1, p. 11-30, jan./abr. 2004.
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através de dados quantitativos, ponderando que ao analisar estudos sobre financiamento da
educação verifica-se que teoricamente se acham associados às discussões de políticas. Estes
estudos dependem de exame detalhado de dados quantitativos, com domínio da contabilidade
pública e sua legislação. Esses dados não prescindem de tratamentos adequados, pois, em
bruto, pouco informam. Nessa área, infelizmente, poucos estudos analíticos são feitos.

A formação em Ciências Contábeis

e especialização na área de Planejamento e Gestão

em Educação, aliado à atuação nas áreas de gestão financeira, contabilidade pública,
planejamento e orçamento no setor público desde 1982 e na Universidade do Estado da Bahia
– Uneb há aproximadamente 20 anos, concomitantemente com a atuação docente, nos tem
levado a inquietações, provocações e questionamentos sobre a área da economia da
educação com ênfase nos aspectos inerentes ao financiamento da educação.

Envolvida, desde o curso de especialização em Planejamento e Gestão em Educação em 1998,
com questões inerentes à área na qual escolhemos

produzir esta dissertação, mantendo

contato frequente com colegas de outras instituições públicas de educação superior,
acompanhando os discursos e ações governamentais, ao longo destes 20 anos, percebemos,
cada vez mais nitidamente, o rumo político e econômico imprimido as Universidades Públicas
Estaduais Baianas, sujeitas a cortes e contingenciamentos orçamentários, não cumprimento
dos créditos consignados às leis orçamentárias, não regularidade na liberação dos recursos
financeiros,

corpo docente e técnico-administrativo com remuneração pouco

atraente,

submetidos muitas vezes a condições precárias ao desempenho de suas atividades.

Especialista nas áreas de planejamento, orçamento e contabilidade pública o interesse da
nossa

investigação

direciona-se

aos

orçamentos do Estado da Bahia, mais

especificamente, os créditos consignados à Educação Superior, buscando explicitar os
critérios

mínimos

adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a

alocação dos recursos públicos aos Orçamentos

Anuais

das Universidades Estaduais

Baianas.

A seguir apresentamos como nos apropriamos do suporte documental e material necessários à
investigação, ao especificar as estratégias utilizadas para definição e seleção de atividades,
procedimentos, instrumentos e critérios metodológicos pertinentes ao estudo.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n1/a02v30n1.pdf. Acessado em 07 de janeiro de 2013
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O plano de investigação contemplou ao longo do estudo:

Pesquisa e revisão bibliográfica:
a) Fontes teóricas: literatura atinente ao objeto de estudo, mais especificamente nas áreas
da economia da educação e educação superior, constituída, principalmente, de livros e
artigos científicos, visando a

construção

do

referencial teórico da investigação. Do

levantamento feito, selecionamos e sistematizamos os considerados significativos, tanto na
contribuição do estudo, à construção dos argumentos histórico-sociológicos sobre o tema,
quanto na fundamentação das análises dos dados e informações coletados.

b) Legislação:

leis, decretos,

em especial sobre a educação superior, nos seus vários

aspectos, por meio de consultas pela Internet e periódicos especializados sobre o assunto.
Foram utilizados documentos e legislações disponibilizados nos endereços eletrônicos das
Secretarias da Educação,

Planejamento e

Fazenda do Estado da Bahia,

bem como o

conteúdo veiculado nas páginas das Universidades Estaduais Baianas, inerente ao tema da
dissertação.

No contexto dos dados secundários, a título de exemplo, foram utilizados: Plano Estadual
de Educação da Bahia – PEE, Lei nº 10.330/2006, de 15 de setembro de 2006: Aprova o
Plano Estadual de Educação da Bahia - PEE e dá outras providências. Leis Orçamentárias
Anuais períodos de 2004 a 2013. Leis Orçamentárias Anuais.

Quanto aos estudos ou avaliações formais utilizamos os Planos de
Institucional - PDI, Planos Estratégicos,

Desenvolvimento

Relatórios Anuais e de Gestão, Balanços Anuais

e Relatórios de Prestação de Contas das Universidades Estaduais.

c) Fontes documentais, no período de 2004 a 2013, a exemplo de documentos oficiais
como planos, relatórios, documentos com informações estatísticas referentes à educação
superior, no Brasil e na Bahia, entre outros documentos considerados relevantes para o
estudo.
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Os documentos escritos foram utilizados com vistas a contextualizar o fenômeno pesquisado,
explicar as suas relações e vínculos mais profundos com a realidade estudada, ampliando as
informações coletadas na aplicação dos questionários.

d) Registros veiculados pela mídia. Da imprensa utilizamos matérias que versaram sobre
educação, em especial sobre educação superior. Não se pretendeu fazer um estudo que
usasse exaustivamente essas publicações e sim procurar em que momentos a imprensa e os
veículos de comunicação, de forma geral, estiveram alertas para a questão núcleo desta
pesquisa. A título de exemplo cabe referenciar, pela relevância e impacto, as matérias
que trataram: i) da elaboração e tramitação do Projeto de Lei nº 8.530, de 2010, de autoria
do Poder Executivo, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE); ii) da Expansão da
Educação Superior e Tecnológica e Profissional no Brasil; iii) da crise das Universidades
Públicas; iv) tramitação do Projeto de Lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a
educação e 25% para a saúde; e v) os movimento, manifestações e mobilizações sociais
em torno da ampliação dos investimentos para educação.

e) Registros em arquivos:

foram utilizados

registros organizacionais, a exemplo de

mapas e tabelas das características e localização geográficas. Dados oriundos de
levantamentos, estudos desenvolvidos pela Secretaria da Educação ou ainda pelas
Universidades Estaduais.

Questionários
Questionários são compostos por uma quantidade razoavelmente elevada

de questões

apresentadas por escrito às pessoas, e uma forma de registrar suas respostas (GIL, 1999). O
objetivo é conhecer as opiniões e atitudes, de maneira objetiva, em relação à interface em
questão.

Esse procedimento teve, como sujeitos, profissionais, pesquisadores, docentes, alunos,
técnicos e

gestores da área da Educação Superior selecionados, visando

catalogar os critérios mínimos

identificar e

adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir
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sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais
Baianas.

Assim, a aplicação do questionário objetivou a obtenção de um consenso confiável entre
diversos sujeitos, utilizando os resultados como base para prognósticos e identificação dos
critérios mínimos à alocação de recursos aos orçamentos das Universidades Estaduais
Baianas.

A ideia

foi

trabalhar com

questões que foram

aplicadas

a todos os entrevistados.

Entretanto, à medida em que estes, voluntariamente, forneceram informações acessórias às
questões, estes dados, se pertinentes, foram aproveitados.

Utilizamos este método por entendê-lo mais exequível além de mais efetivo ao alcance do
objetivo da pesquisa. A cada aplicação de questionário

questionamos ao entrevistado se

desejava manter-se anônimo ou se sua identidade poderia ser revelada, já que esperávamos
que estivessem à vontade para se expressar.

O questionário foi estruturado em dois itens, um primeiro inerente a dados de identificação da
instituição, função e vínculo e um segundo composto de duas questões contendo, cada uma,
alternativas de respostas estruturadas de acordo a Escala Likert.

A Escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica, usada comumente em
questionários, com grande aplicação em pesquisas de opinião. Ao responderem a um
questionário baseado nesta escala, os respondentes especificam seu nível de concordância ou
discordância com uma afirmação.

A escala de Likert, ou escala somatória, diz respeito a uma série de afirmações relacionadas
com o objeto pesquisado, isto é, representam várias assertivas sobre o tema objeto da
pesquisa. Os sujeitos não apenas respondem se concordam ou não com as afirmações, mas
também, informam qual seu grau de concordância ou discordância. É atribuído um número a
cada resposta, que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação. A
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somatória das pontuações obtidas para cada afirmação é dada pela pontuação total da atitude
de cada respondente.

A Escala de Likert é a soma das respostas dadas a cada item Likert. Como os itens são,
normalmente, acompanhados por uma escala visual análoga, os itens são às vezes chamados
de escalas. Todavia, o correto é que se utilize 'Escala de Likert' para o total da escala, e 'item
Likert' para cada item individual.

Um item Likert consiste em uma afirmação à qual o sujeito pesquisado responde através de
um critério que pode ser objetivo ou subjetivo. Normalmente, o que se deseja medir é o nível
de concordância ou não concordância à afirmação. Normalmente são usados cinco níveis de
respostas, apesar de que alguns pesquisadores preferem usar sete ou até mesmo nove níveis.

O formato típico de um item Likert é:
Não concordo totalmente
Não concordo parcialmente
Indiferente
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

No questionário utilizado fizemos a opção pelo formato Concordo Totalmente, Concordo,
Indiferente, Discordo, Discordo Totalmente.

O critério utilizado para a escolha dos sujeitos foi o envolvimento e participação destes com a
Educação Superior Pública na Bahia, quer seja como estudioso ou pesquisador sobre o tema
ou como gestores, dirigentes, docentes, alunos ou técnicos que atuam ou atuaram na área da
Educação Superior. Foram aplicados 20 questionários, todavia só obtivemos o retorno de 13.

Com vistas a preservar o anonimato garantido aos entrevistados, criamos alguns códigos,
onde são identificadas apenas as representações dos sujeitos. Para este fim, estruturamos o
seguinte método de identificação:

AG = Atores Gestores;

AD = Atores Docentes; AA = Atores Alunos; AT = Atores

Técnicos Administrativos; e AE = Atores Externos.
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Para as questões que tratavam

especificamente dos critérios que deveriam ser

considerados no processo de tomada de decisão, na alocação dos recursos públicos, em
Educação Superior, aos

orçamentos anuais das

Universidades Estaduais Baianas, as

respostas deveriam respeitar os parâmetros listados

observando as respectivas referências

de peso, posto que foram atribuídos escores a cada uma das alternativas.

Buscou a obtenção do grau de concordância ou discordância, aos critérios listados em cada
categoria, que devem ser adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos Orçamentos

Anuais

das Universidades Estaduais

Baianas. As respostas deveriam respeitar as opções: CT = Concordo Totalmente; C =
Concordo; I = Indiferente; D = Discordo; DT = Discordo Totalmente.

Para cada uma das opções atribuímos escores:

Escore 1: DT = Discordo Totalmente
Escore 2: D = Discordo;
Escore 3: I = Indiferente;
Escore 4: C = Concordo
Escore 5 = CT = Concordo Totalmente;

Apesar da atribuição de escores, frente à limitação de tempo, não foram analisados, neste
momento, os resultados com os respectivos escores. A ideia é retomar a análise por ocasião
do ingresso no Doutorado e ainda com vistas à inserção em pesquisas no contexto grupo de
pesquisa Educação, Universidade e Região – EduReg.

A opção por ouvir um número restrito de pessoas objetivou permitir o aprofundamento das
reflexões, apesar de compreendermos que isso significa certa limitação à percepção do
fenômeno em sua totalidade. No entanto, consideramos que o estudo fornece elementos
significativos que, certamente, poderão contribuir para o debate e avanço nas pesquisas e
conhecimento sobre investimentos públicos em educação superior.

g) Relatório Final: escrituração do relatório, concluindo as interpretações dos dados à luz do
que foi colhido no marco teórico. Considerações finais e conclusão.
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CAPÍTULO 3 SURGIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

3.1

ORIGEM DAS UNIVERSIDADES NO BRASIL
São as universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida
marchar. Nada as substitui. Nada as dispensa. Nenhuma
outra instituição é tão assombrosamente útil. (Teixeira,
1988)16

A questão do financiamento da educação superior no Brasil não pode ser discutida sem que se
tenha presente o cenário e o contexto em que ela surge. Há que se ter uma visão, mesmo que
breve, sobre o tempo e o espaço em que ela está inserida, analisando alguns aspectos do seu
surgimento até a realidade atual da educação.

No ano da transmigração da Família Real para o Brasil em 1808, é que surgiu o primeiro
interesse de se criar escolas médicas na Bahia e no Rio de Janeiro: em fevereiro de 1808 surge o
Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia e em abril do mesmo ano é criada no Hospital Militar do
Rio de Janeiro a cadeira de Anatomia. O Príncipe Regente em 1810 assinou a carta de Lei de 4
de dezembro, criando a Academia Real Militar da Corte, convertida anos mais tarde na Escola
Politécnica; Ainda em 1808 foi instituída uma cadeira de Ciência Econômica através do
Decreto de 23/2/1808; o Decreto de 12/10/1820, organizou a Real Academia de Desenho,
Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, que tempos depois fora convertida em Academia das
Artes.

No Rio de Janeiro e na Bahia, a instalação dos dois centros médico-cirúrgicos, constituem-se
em matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (VILLANOVA, 1948) 17.
De acordo com CUNHA,198018 a partir de 1808, são criados cursos e academias destinados
a formar, sobretudo, profissionais para o Estado, assim como especialistas na produção de
bens simbólicos, e num plano, talvez, secundário, profissionais de nível médio.

16

TEIXEIRA, Anísio, (1988). Educação e universidade. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ
VILLANOVA, José (Org.). Universidade do Brasil. Rio de Janeiro: Serviços dos Países S.A., 1948.
18
CUNHA, L. A. A Universidade Temporã. O Ensino Superior da Colônia à Era Vargas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1980.
17
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O presidente Epitáfio Pessoa, em 07 de setembro 1920, por meio de Decreto nº 14.343, criou
a Universidade do Rio de Janeiro, de um agregado de faculdades federais isoladas (Escola
Politécnica, Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina) concretizando o Decreto de
nº11.530 de 18 de março de 1915 apresentado por Carlos Maximiliano. Essas instituições
constituíram a Universidade do Brasil.

Para Favero, 1980, a universidade do Rio de Janeiro não foi senão uma superposição de uma
reitoria a três escolas superiores existentes de caráter profissional, tal como um século atrás
tinham sido organizados os liceus, pela mera justaposição de aulas-régias. Havia apenas o
rótulo que soava bem aos ouvidos provincianos da década de 20.

A primeira universidade brasileira que vingou como tal – a Universidade do Rio de Janeiro – foi
criada, em 07 de setembro de 1920, pelo Decreto nº 14.343, era mantida pelo Estado e foi
organizada por meio da agregação de três faculdades – a Escola Politécnica, a Faculdade de
Medicina e a Faculdade de Direito (Fávero, 1989). Em 07 de setembro de 1927, foi criada a
Universidade de Minas Gerais, também mantida pelo Estado e formada pela junção das
faculdades de engenharia, direito, medicina, odontologia e farmácia.
A origem das Instituições Estaduais Ensino Superior, com a estruturação estabelecida hoje,
está na Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, transformada na Universidade do
Brasil, em 1937, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a partir de 1965. A
Universidade do Brasil era “entendida como o ‘grande projeto universitário do Governo’, a
partir de 1931, e implantada, em 1937, como modelo para as demais instituições de ensino
superior do País.” (FÁVERO, 2000).
Em 1928, por meio do Decreto nº 5.616, o governo federal regulamentou a instalação de
universidades nos estados, com a finalidade de manter o controle e impor condições para o
funcionamento.
Logo após a ascensão, Getúlio Vargas criou o Ministério de Educação e Saúde Pública.
Francisco Campos foi o Ministro da Educação e da Saúde Pública e tratou de implantar uma
organização e estrutura da educação superior.

A efetivação da reforma se deu por uma série de decretos e se realizava com a criação do
Conselho Nacional de Educação, a organização do ensino superior, a organização do ensino
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secundário e a organização do ensino comercial. Exigia-se, assim uma estrutura mínima para
a criação de uma universidade.

Conhecida como “Reforma Francisco Campos”, em homenagem ao Ministro, resultou na
aprovação do Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931, instituindo o Estatuto das Universidades
Brasileiras, que vigorou por 30 anos e admitia duas formas de organização do ensino superior: a
universidade e o instituto isolado. A universidade poderia ser livre (mantida por fundações ou
associações particulares) ou oficial (oferecida pelo Estado, que, no entanto, estabelecia o
pagamento do ensino superior).

Assim, o surgimento das Universidades no Brasil se dá por ocasião da Reforma Francisco
Campos, no início da década de 1930, no período do Governo Provisório.

Para Cunha, 200019, pode-se dizer que há menos de um século, foi criada a primeira
instituição de ensino superior que manteve de modo duradouro a condição de universidade.
Em 1930, o Brasil dispunha apenas de duas universidades: Universidade de Minas Gerais,
tendo como base a Universidade do Brasil (do Rio de Janeiro, atual UFRJ); e, ao final do
Estado Novo (1945) o Brasil contava com cinco universidades.

Em 1932, os educadores liberais, divulgaram um manifesto conhecido como “Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova”, em que preconizavam a importância de a universidade formar a
elite dirigente e a de “criar e difundir ideais políticos, tomando partido na construção da
democracia” (Cunha, 2000).

Defendiam, também, a gratuidade do ensino superior,

contrapondo-se ao Estatuto Universidades Brasileiras.

Criaram-se

universidades federais em todo o Brasil,

nas décadas de 50 a 70, além de

universidades estaduais, municipais e particulares. Uma pelo menos em cada Estado, à exceção
de alguns como Rio Grande do Sul e Minas Gerais com mais de uma. A descentralização do
ensino superior foi a vertente seguida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n°
19

. CUNHA, Luiz Antônio Ensino Superior e Universidade no Brasil,In: 500 anos de educação no Brasil. Belo
Horizonte. Autentica, 2000.
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4.024/61.

Apesar do avanço, a lei de 1961 foi considerada uma "meia vitória" - expressão

usada à época pelo educador Anísio Teixeira, uma das personalidades mais importantes da
história da educação no Brasil.

A reforma universitária, em 1968, foi a LDB do ensino superior, assegurando autonomia
didático-científica, disciplinar administrativa e financeira às universidades. A reforma
representou um avanço na educação superior brasileira, ao instituir um modelo organizacional
único para as universidades públicas e privadas.

A Lei nº. 5.540/68, chamada de “Lei da Reforma Universitária” acaba com a cátedra, unifica o
vestibular passando a ser classificatório, aglutina as faculdades em universidade, visando uma
maior produtividade com a concentração de recursos, cria o sistema de créditos, permitindo a
matrícula por disciplina.
De acordo com Souza, 199120

a explosão do ensino superior ocorreu somente nos anos 70.

Durante esta década, o número de matrículas subiu de 300.000 (1970) para um milhão e meio
(1980). A concentração urbana e a exigência de melhor formação para a mão-de-obra industrial
e de serviços forçaram o aumento do número de vagas e o Governo, impossibilitado de atender a
esta demanda, permitiu que o Conselho Federal de Educação aprovasse milhares de cursos
novos. Mudanças também aconteceram no exame de seleção,

a

exemplo das

provas

dissertativas e orais que passaram a ser de múltipla escolha.

A tendência na iniciativa privada é a de transformação dos institutos isolados em universidades,
conservando um estilo de funcionamento onde os cursos se mantêm separados, sem integração
acadêmica. O modelo brasileiro de universidades que reúne institutos isolados via uma Reitoria
continua a se perpetuar no país.
No período de 1980 e 1995 a educação superior no Brasil sofre certa estagnação com
pouca ou quase nenhuma expansão.

A Constituição de 1988 incorporou várias das reivindicações relativas ao ensino superior.
Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a indissociabilidade entre ensino pesquisa e
extensão, garantiu a gratuidade nos estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por
20

SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior Brasileiro. São Paulo:
Thomson Pioneira, 1991.
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concurso público e o regime jurídico único. Frente a este novo

contexto dirigentes e

comunidade acadêmica centram-se na busca dotação orçamentária que viabilizasse o
exercício pleno da autonomia. O corpo discente e a sociedade de modo geral passa a
reivindicar a expansão das vagas das universidades públicas.(BRASIL, 1988).

Exprime o direito à educação como um direito social no artigo 6º; especifica a competência
legislativa nos artigos 22, XXIV e 24, IX; dedica toda uma parte do título da Ordem Social
para responsabilizar o Estado e a família, tratar do acesso e da qualidade, organizar o sistema
educacional, vincular o financiamento e distribuir encargos e competências para os diversos
entes da federação.

Com a nova

LDB 9394/96 o cenário começa a se modificar. A nova lei incorpora as

inovações, mudanças e transformações trazidas na Constituição de 1988 definindo, entre
outros aspectos as finalidades da educação superior:
A Educação superior tem por finalidade:
I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II - Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua.
III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da
ciência e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em
que vive.
IV - Promover a difusão de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras
formas de comunicação.
V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondência concretização, integrando conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.
VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade.
VII - Promover a extensão, aberta á participação da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição
(BRASIL, 1996).

A configuração da educação superior do Sistema Federal de Ensino Brasileiro, estabelecida a
partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) foi
regulamentada no que diz respeito à sua organização acadêmica por sucessivos Decretos
sendo o mais recente e em vigência o sob nº 5.773/200621.
21

DECRETO Nº 5.773, DE 9 DE MAIO DE 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no
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Entre as inúmeras distinções constantes na educação superior do Brasil, quando se tem em
vista as categorias do público e do privado, uma instituição pode diferenciar-se de outra em
vários aspectos formais. Quanto à natureza institucional ou administrativa, as IES podem
classificar-se como universidades, centros universitários, faculdades integradas ou
estabelecimentos isolados. Quanto à sua dependência administrativa, podem ser públicas
(federais, estaduais e municipais) ou privadas.

O Decreto nº 5.773 de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e
sequenciais no sistema federal de ensino, define no art.1222 a classificação das instituições de
ensino superior de acordo com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, as
quais são credenciadas como:

I - faculdades;
II - centros universitários; e
III - universidades.

As instituições são credenciadas originalmente como faculdades. O credenciamento como
universidade ou centro universitário, com as consequentes prerrogativas de autonomia,
depende do credenciamento específico de instituição já credenciada, em funcionamento
regular e com padrão satisfatório de qualidade. As universidades se caracterizam pela
indissociabilidade das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. São instituições
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de
extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e
nacional;
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral.
2006/2006/Decreto/D5773.htm#art79Acessado em novembro de 2011. Alterado pelo Decreto nº 6.303, de
12/12/2007.
22

Decreto nº 5.773/2006, art. 12. As instituições de educação superior, de acordo com sua organização e
respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas como: I - faculdades; II - centros universitários; e III –
universidades.
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A criação de universidades federais se dará por iniciativa do Poder Executivo, mediante
projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Já a criação de universidades privadas se
dará por transformação de instituições de ensino superior já existentes e que atendam o
disposto na legislação pertinente.

Os centros universitários são as instituições de ensino superior pluricurriculares, abrangendo
uma ou mais áreas do conhecimento, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido,
comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico
oferecidas à comunidade escolar. Os centros universitários credenciados têm autonomia para
criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior. (MEC,
2011)23

23
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3.2

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL

De acordo Cunha, 200024 desde 1808 o ensino superior no Brasil foi ministrado em
estabelecimentos isolados, oferecendo cursos explicitamente profissionais, especialmente em
Direito, Medicina e Engenharia. Nenhuma instituição com status de universidade existiu no
período colonial nem no imperial. Durante todo este último período, dezenas de propostas de
criação de universidades foram feitas, nenhuma tendo sucesso.

A primeira universidade criada no país, explicitamente com esse nome, foi em Manaus, no
estado do Amazonas, em 1909, com cursos de Engenharia, Direito, Medicina, Farmácia,
Odontologia e de formação de oficiais da Guarda Nacional. Com o fim da exploração da
borracha, em 1926

restou apenas a Faculdade de Direito que foi incorporada em 1962 à

recém-criada Universidade Federal do Amazonas.

Tal expansão só foi possível graças à implantação, Em 1915, o Congresso implanta a
primeira legislação objetivando a criação da universidade no Brasil.

Em 1915 o Congresso criou o modelo fundamental, que existe até hoje, para a formação de
universidades no Brasil. Ou seja, pela reunião de estabelecimentos profissionais de ensino
superior pré-existentes. (...) Se for uma instituição privada, só pode ser criada mediante a
reunião de faculdades, institutos ou escolas profissionais previamente credenciadas pelo Poder
Público. E no setor público, há duas vias. Cria-se a universidade por esse mesmo processo de
agregação ou mediante lei ou decreto. Para se ter uma ideia da força dessa origem, a primeira
universidade brasileira criada sem antecedentes, sem a reunião de instituições já existentes,
foi a Universidade de Brasília, em 1961. Nessa época já tínhamos mais de 30 universidades.
(CUNHA, 2005)25

Com

base

na

autorização legal conferida pelo presidente da República por meio do

Congresso Nacional, cinco anos antes, a Universidade do Rio de Janeiro criada em 1920 foi
a primeira instituição de ensino superior do Brasil que assumiu status de universidade.
24

CUNHA, Luiz Antônio Ensino Superior e Universidade no Brasil,In: 500 anos de educação no Brasil. Belo
Horizonte. Autentica,2000.
25

CUNHA, Luis Antônio. Universidade Brasileira: reformas e desafios.In: Entrevista à Coryntho Baldez,
Jornal da UFRJ, Rio de Janeiro, Dezembro de 2005.
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No período que vai da reforma de 1891 até 1910, foram criadas no Brasil 27 escolas
superiores: nove de Medicina, Obstetrícia, Odontologia e Farmácia; oito de Direito; quatro de
Engenharia; três de Economia e três de Agronomia.
Para Orso, 200326 na década de 30, a educação experimentou um período de forte expansão e
renovação. Além do manifesto dos Pioneiros (1932) e da fundação da USP (1934), por
exemplo, também ocorreu a fundação do Ministério da Educação e Saúde (1930), a Reforma
Francisco Campos (1931), a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo
(1933), a fundação da Escola Paulista de Medicina (1933), a fundação da Faculdade de
Filosofia Sedes Sapientiae, (1933) e a criação da Universidade do Distrito Federal (1935). A
grande preocupação era formar e reciclar as elites para que, depois de ‘derrotadas pelas
armas’, pudessem recuperar o poder e a hegemonia perdidas na Revolução de 30. Assim a
chamada República Velha representou um período de expansão do ensino superior.

A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, centralizou o governo brasileiro,
concentrando todos os poderes do Estado no Poder Executivo, que criou, em 1930, o
Ministério da Educação e Saúde Pública, cujo primeiro ministro foi Francisco Campos.
(FAVERO, 2000)27.

A década de 30 apresenta três acontecimentos relevantes, no contexto educacional: em
1931 a Reforma Francisco Campos, autorizando e regulamentando o funcionamento das
universidades, em 1932 o Manifesto dos Pioneiros, e em 1934 a criação da Universidade de
São Paulo (USP).

Decreto-lei baixado por Getúlio Vargas
Universidades Brasileiras, considerado

em

1931,

cria

o

chamado Estatuto das

a primeira lei geral de estruturação do ensino

brasileiro. Assim, em 11 de abril de 1931, o ministro da educação teve promulgado seu
projeto de Reforma do Ensino Superior, no qual assinalou como uma das finalidades deste
tipo de ensino a preocupação com a ciência e a cultura, destacando-se que neste projeto já
estava prevista a autonomia das universidades, apesar da possibilidade dada pelo mesmo,

26

ORSO, Paulino José. Liberalismo, Neoliberalismo e Educação. Roque Spencer Maciel de Barros, um ideólogo
da Burguesia Brasileira. Vol. II, Tese de Doutorado, Campinas, Unicamp, 2003
27
FÁVERO, Maria de Lourdes A. Universidade do Brasil: das origens à construção. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2000. v. 1.
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ainda que implicitamente, de intervenção do Governo Federal para garantir a ordem.
(FAVERO, 2000)28.

O governo federal incorporou,

final dos anos 40 e no decorrer de a década de 50, os

estabelecimentos públicos e vários estabelecimentos privados de ensino superior.
Cunha (1985)29 denomina de “federalização”, esse processo de incorporação que resultou
na criação da maior parte das universidades federais hoje existentes.

O governo federal apoiou a expansão do ensino superior, neste período, através da política
de federalização tanto de algumas universidade como de instituições isoladas. Vivia-se a
euforia do período de crescimento econômico, conduzido pelo governo de Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Apesar do número de matrículas de 44 mil em 1950 passar a 96 mil
em 1960 o crescimento estava longe de atingir as metas de modernização proposta pelo
governo federal (CUNHA,2000;30 ROSSATO, 200531).

De 1946 a 1964 observa-se um crescimento significativo do número de instituições. A partir
de 1946 começaram a surgir as universidade particulares – com especial destaque para Igreja
Católica - Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, São Paulo e Pôrto Alegre. Um marco
inovador dessa década foi a criação da Universidade de Brasília – UnB, em 1962, idealizada
e fundada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, que se tornou seu primeiro reitor.

As modificações ocorridas, nos campos político e econômico, no período pós 1964, tiveram
como consequência a implementação de um projeto de desenvolvimento baseado no capital
externo. Para dar sustentação a tal projeto, foi definida uma política educacional que pudesse
assegurar a dominação, o controle social, e, ao mesmo tempo, garantir a formação de mão-deobra para o setor produtivo, sem a utilização de grandes recursos públicos. Nesse sentido,
tornou-se necessário desenvolver uma política de expansão do ensino superior, pela via da
privatização, aliviando o Estado de grandes investimentos em educação. (FONSECA, 1992)32

28
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O período, entre 1946 a 1964, conhecido pelo predomínio da política nacional
desenvolvimentista, no qual Anísio Teixeira esteve inserido em uma fase de amplos debates e
movimentações políticas e econômicas. O efeito dessa política na estrutura social
desencadeou uma ampla expansão das bases industriais e o desenvolvimento econômico, na
tentativa de superação do atraso nacional, por meio de grandes investimentos em capital e
ações de ampliação social e financeira no país. No cenário educacional, esse aspecto implicou
no desencadeamento da expansão do ensino. No tocante à educação superior, tal expansão
pôde ser sentida pelo número de instituições acadêmicas criadas no período, conforme
confirma Teixeira (1961)33

Para Martins, 200234 o período de 1945 a 1968 assistiu à luta do movimento estudantil e de
jovens professores na defesa do ensino público, do modelo de universidade em oposição às
escolas isoladas e na reivindicação da eliminação do setor privado por absorção pública.
Estava em pauta a discussão sobre a reforma de todo o sistema de ensino, mas em especial a
da universidade.

O que se pretendia era a extinção da cátedra, com organização

departamental dependente de decisões democráticas. Esse debate permeou a discussão da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/61, de 20/12/1961.

Com a tomada do poder pelos militares, as mudanças do ensino superior foram concretizadas
na Lei nº 5.540/68, de 28 de novembro de 1968, definindo a Reforma Universitária.

Após experimentar um forte impulso expansionista durante os anos 70, na década seguinte
passou por um período de franca redução, chegando quase a uma situação de estagnação do
número de matrículas na graduação. Durante os anos 90 o ensino superior deu mostras de
recuperação na sua capacidade de crescer aceleradamente.

33
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Até início dos anos 80, o crescimento da matrícula no ensino superior deu-se de modo
acelerado, sinalizando um primeiro período de expansão. Já ao final dos anos 80 a crise
que se abateu sobre a economia mundial levando os governos a reduzir os recursos públicos
destinados às IES buscando, todavia, maximizar a eficiência no uso dos recursos utilizados.
A acentuada expansão através de organizações públicas e privadas, a arrefecimento do
financiamento público e a preocupação com a eficiência, resultou no aumento quantitativo da
oferta de ensino superior sem o concomitante aumento da qualidade. No caso do Brasil

a

opção foi pela expansão através da iniciativa privada.

É importante registrar que a década de 1980, sob o aspecto econômico, ficou conhecida
como a “década perdida”

marcada pela instabilidade econômica e a inflação, gerando

impactos em todas as áreas inclusive na procura pelo ensino superior. O ano de 1985 foi
marcado pela abertura democrática e o fim do regime militar.

Em 1980 o Brasil contava com um total de 882 IES já em 1990 este número sobe para
918. Durante toda a década observa-se a prevalência das instituições particulares em
relação as públicas.

Tabela 01 - Número de IES por Dependência Administrativa e Organização Acadêmica no
Brasil 1980 – 1990
PÚBLICAS

PARTICULARES

ANOS

TOTAL
GERAL

1980

882

200

45

1

154

682

20

19

643

1981

876

259

45

2

212

617

20

47

550

1982

873

259

47

2

210

614

20

49

545

1983

861

246

47

1

198

615

20

56

539

1984

847

238

47

1

190

609

20

58

531

1985

859

233

48

1

184

626

20

58

548

1986

855

263

49

2

212

592

27

63

502

1987

853

240

53

0

187

613

29

66

518

1988

871

233

52

1

180

638

31

66

541

1989

902

220

54

0

166

682

39

64

579

918

222

55

0

167

696

40

74

582

1990

TOTAL PÚB.

UNIV FED.INT EST.ISOL. TOTAL PART.

Fonte: Censo 1980/1990 Inep/MEC

UNIV

FED.INT

EST.ISOL.
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Outro dado relevante consiste na distribuição das IES por Categorias Administrativas, (IES
públicas ou privadas), conforme apresentado na Tabela 02, é que as Instituições Públicas
representam apenas 22,68% do total de 882 Instituições de Ensino Superior existentes
no Brasil em 1980. Já as IES privadas, representam 77,32%.

A serie histórica de 1980 a 1990 nos permite visualizar que o cenário pouco mudou em
relação a esta proporcionalidade. Em 1990 as Instituições Públicas representam 24,18%
do total de 918 Instituições de Ensino Superior existentes no Brasil no ano. Já as IES
privadas, representam 75,82%.
Tabela 02 - Quantidade e percentual de IES por Dependência Administrativa – Brasil 1980 –
1990

ANOS

TOTAL GERAL

1980

IES PÚBLICAS

IES PARTICULARES

TOTAL PÚB.

%

TOTAL PART.

%

882

200

22,68

682

77,32

1981

876

259

29,57

617

70,43

1982

873

259

29,67

614

70,33

1983

861

246

28,57

615

71,43

1984

847

238

28,10

609

71,90

1985

859

233

27,12

626

72,88

1986

855

263

30,76

592

69,24

1987

853

240

28,14

613

71,86

1988

871

233

26,75

638

73,25

1989

902

220

24,39

682

75,61

1990

918

222

24,18

696

75,82

Fonte: Censo 1980/1990 Inep/MEC

A expansão do ensino superior no Brasil teve início a partir da década de 90 com o aumento
significativo do número de IES privadas e de cursos. Esta expansão centrou-se numa política
de crescimento quantitativo, em muitos casos, com uma oferta de cursos desarticulados e que
nem sempre atendiam às reais necessidades do país em termos da formação (Sobrinho, 2005)
35

35
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Sobrinho. J. D. (2005). Capítulo IV. Da educação superior na Europa e na AméricaLatina. In: Dilemas da
Educação Superior no Mundo Globalizado: Sociedade do Conhecimento ou Economia do Conhecimento?. São
Paulo: Casa do PsicólogoAll Books.
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Retoma-se, portanto, o crescimento no final da década de 1990 quando ocorre uma segunda
onda de expansão. Esses períodos de expansão foram marcados pelo crescimento do segmento
privado de IES, definindo o padrão geral dessa expansão.

Um amplo processo de reestruturação das IES ocorreu a partir da metade dos anos 1990,
especialmente apoiado pela sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
– Lei n. 9.394/96 e da legislação complementar, como o Decreto nº 5.773/200636, de 09 de
maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação
de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no
sistema federal de ensino.
Para Sobrinho, 201037, o Brasil, por influência de organismos internacionais (World Bank,
1994) seguiu a política de expansão da oferta de ensino superior. No período 1991-2009
constata-se um aumento significativo no número de IES, de um total de 864 para 2.314
instituições (INEP, 2010), majoritariamente privadas. Este crescimento de cerca de 270%
trouxe um grave problema: como garantir a qualidade dos serviços de educação.

Diversos

estudos

apontam

que no Brasil, no cenário posterior a LDB/96, houve

significativa expansão. A analise dos censos da Educação Superior do INEP permite afirmar
que o crescimento não só ocorreu no âmbito do sistema, tendo em conta a perda de espaço
das universidades, o crescimento das instituições privadas.

A rede brasileira de instituições de ensino superior é constituída, quanto à categoria
administrativa por instituições de ensino públicas e privadas, de acordo com a Lei n.
9.394/1996. As instituições de ensino públicas estão distribuídas nas três esferas do poder:
federal, estadual e municipal. Compõem o grupo de instituições privadas as instituições
particulares, comunitárias e/ou confessionais.

36

O Decreto nº 5.773/2006 foi alterado: Decreto nº5.840,de 13/07/2006; Decreto nº 6.303, de 12/12/2007; e
Decreto nº 6.861, de 27/05/2009.
37

SOBRINHO, J. D.. (2010). “Avaliação e transformações da educação superior brasileira(1995-2009): do
provão ao Sinaes”. Avaliação, V.15 (1), 195-224.
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O ritmo acelerado de expansão tem continuidade a partir de 2003, articulado ao discurso de
democratização da educação superior pública, gratuita e de qualidade, um conjunto de
políticas e programas é implementado.

Em síntese, o crescimento do ensino superior brasileiro nas duas últimas décadas confrontou o
governo federal com a necessidade de assegurar que as IES dispunham da infraestrutura
adequada à formação (bibliotecas, laboratórios, etc.) e de um corpo docente devidamente
preparado (Sobrinho, 2010).

A forma célere de expansão do ensino superior se traduziu numa oferta de formação que não
garantia, em algumas IES, os padrões mínimos de qualidade. O Brasil não estava preparado
para acomodar o enorme crescimento e demanda por este nível de ensino. Com a expansão da
oferta de serviços educativos aumentou a necessidade de maiores investimento.

Frente a este cenário, visando criar mecanismos que possibilitasse o acesso e a permanência
do aluno no ensino superior, as instituições públicas de ensino superior passam a ser campo
de várias políticas e programas voltados para a expansão do número de vagas.

O governo federal criou diversos programas de apoio financeiro, através concessão de
bolsas de estudo em instituições privadas, a exemplo do Programa Universidade para Todos
(ProUni) e do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais – Reuni.

O Programa Universidade para Todos (ProUni), linha de expansão com impacto direto no
setor privado, foi criado pela Medida Provisória nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005, cuja finalidade consiste em conceder de bolsas de estudos
integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de
formação específica, em instituições privadas de educação superior.

Instituído pelo decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, objetiva de criar condições
para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, através de um melhor
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades
federais. Para tanto, as universidades apresentaram, um Plano de Reestruturação e Expansão
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para o período de 2008 a 2012 com as metas globais do Reuni, objetivos gerais e específicos,
considerando a singularidade de cada universidade federal e assinaram um Acordo de Metas
com o MEC.

No âmbito da política de expansão, no cenário das IES cabe destacar ainda: o Programa
Expansão das IFES; o Processo de Integração de Instituições Federais de Educação
Tecnológica, para

criação

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

(IFETs), no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica; e Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB).

74

Tabela 03 – Campus Universidades Federais preexistentes, criados e previstos por Estado e
Região – Brasil 2002 a 2014
ESTADO

REGIÃO

Acre
Alagoas
Amazonas

Norte
Nordeste
Norte

Amapá
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espirito Santo

Norte
Nordeste
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste

Goiás

CAMPUS
PREEXISTENTES
(Até 2002)
1
2
1

CRIAD0S PREVISTOS PREVISTOS TOTAL
(2003/2010) (2011/2012) (2013/2014) CAMPUS

%

1
6
5

0
0
0

0
0
0

2
8
6

0,62
2,49
1,87

4
2
4
1
3

0
7
4
3
1

1
1
0
0
0

0
8
4
0
0

5
18
12
4
4

1,56
5,61
3,74
1,25
1,25

Centro-Oeste

6

0

0

2

8

2,49

Maranhão

Nordeste

5

3

0

1

9

2,80

Minas Gerais

Sudeste

21

11

3

2

37

11,53

Mato Grosso do Centro-Oeste
Sul
Mato Grosso
Centro-Oeste

8

4

0

0

12

3,74

4

2

0

1

7

2,18

Pará

Norte

11

4

8

5

28

8,72

Paraíba

Nordeste

7

5

0

0

12

3,74

Pernambuco

Nordeste

2

6

0

1

9

2,80

Piauí

Nordeste

2

4

0

0

6

1,87

Paraná

Sul

12

8

1

0

21

6,54

Rio de Janeiro

Sudeste

19

5

0

0

24

7,48

Rio Grande do
Norte
Rondônia

Nordeste

4

5

1

0

10

3,12

Norte

6

1

0

0

7

2,18

Roraima

Norte

1

1

0

0

2

0,62

Rio Grande do
Sul
Santa Catarina

Sul

16

18

1

1

36

11,21

Sul

1

4

0

1

6

1,87

Sergipe
São Paulo

Nordeste
Sudeste

2
3

3
8

0
4

0
1

5
16

1,56
4,98

Tocantins

Norte

0
148

7
126

0
20

0
27

7
321

2,18
100

Fonte:Campus das Universidades Federais, MEC.38

Conforme Tabela 03 até 2002 as universidades federais estavam distribuídas em 148
campus. Entre 2003 a 2010 foram criados mais 126. De acordo com o mapa de Expansão
da Educação Superior do MEC estão em fase de implantação e previstos entre 2011 a 2014
mais 47 campus.

38

Disponível em: http://painel.mec.gov.br/academico/mapaSupProf/acao/S. Acessado em junho.2012.
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Para definir o número de campus universitários e de escolas de educação profissional por
estado, o governo federal orientou-se por uma série de critérios, entre os quais estão os baixos
índices de desenvolvimento da educação básica (Ideb) e a porcentagem de jovens de 14 a 18
anos nas séries finais do ensino fundamental. Na escolha dos municípios a serem
contemplados, considerou a universalização do atendimento aos territórios da cidadania, a alta
porcentagem de extrema pobreza, municípios ou microrregiões com população acima de 50
mil habitantes e os municípios com arranjos produtivos locais (Apl). (MEC,2011)39

Analisando os dados agregados por região observa-se que o Nordeste passará a
responder a partir de 2014 por 27,73% do total de campus das Universidades Federais.

Tabela 04 – Campus Universidades Federais preexistentes, criados e previstos por
região - Brasil, 2002 a 2014
REGIÃO

CAMPUS
CRIAD0S
PREEXISTENTES (Até (2003/2010)
2002)

PREVISTOS PREVISTOS TOTAL
(2011/2012) (2013/2014) CAMPUS

%

Norte

24

19

9

5

57

17,76

Nordeste

30

43

2

14

89

27,73

Centro
Oeste
Sudeste

19

9

0

3

31

9,66

46

25

7

3

81

25,23

Sul

29

30

2

2

63

19,63

TOTAL

148

126

20

27

321

100,00

Fonte:Campus das Universidades Federais, MEC

O documento do MEC

“Expansão da Educação Superior e Profissional Tecnológica: Mais

Formação e Oportunidades para os Brasileiros”40 descreve

como objetivos gerais da

expansão: a) Expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de Institutos e Universidades
Federais, democratizando e ampliando o acesso de vagas na Educação Profissional,
Tecnológica e Superior; b) Promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o

39

Expansão: Novas universidades e institutos federais vão abrir 850 mil vagas. MEC,2011.
http://portal.mec.gov.br/expansao/
40

Expansão da Educação Superior e Profissional Tecnológica. Mais Formação e Oportunidades para os Brasileiros.
http://portal.mec.gov.br/expansao/
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desenvolvimento regional e estimulando a permanência de profissionais qualificados no
interior do Brasil; c) Potencializar a função social e o engajamento dos Institutos e
Universidades como expressão das políticas do Governo Federal na superação da miséria e na
redução das iniquidades sociais e territoriais.

Tabela 05 – Campus Universidades Federais preexistentes, criados e previstos Região e
Estado Região Nordeste - Brasil 2002 a 2014
ESTADO

REGIÃO

CAMPUS
CRIAD0S
PREEXISTENTES (2003/2010)
(Até 2002)

PREVISTOS PREVISTOS TOTAL
(2011/2012) (2013/2014) CAMPUS

%

Alagoas

Nordeste

2

6

0

0

8

2,49

Bahia

Nordeste

2

7

1

8

18

5,61

Ceará

Nordeste

4

4

0

4

12

3,74

Maranhão

Nordeste

5

3

0

1

9

2,80

Paraíba

Nordeste

7

5

0

0

12

3,74

Pernambuco

Nordeste

2

6

0

1

9

2,80

Piauí

Nordeste

2

4

0

0

6

1,87

Rio Grande
do Norte
Sergipe

Nordeste

4

5

1

0

10

3,12

Nordeste

2

3

0

0

5

1,56

30

43

2

14

89

TOTAL

Fonte:Campus das Universidades Federais, MEC

No contexto da região Nordeste, que contará em 2014 com 89 campi das Universidades
Federais, a Bahia passará a responder, a partir de 2014, por 5,61% do total 89 campus que
corresponde 18 campus.

Na Tabela 06 pode-se observar a distribuição espacial por municípios dos campus das
Universidades Federais na Bahia.
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Tabela 06 – Campus Universidades Federais preexistentes, criados e previstos / Estado da
Bahia - Brasil 2002 a 2014
MUNICÍPIO

CAMPUS
PREEXISTENTES
(Até 2002)

Cruz das Almas
Salvador
Amargosa
Barreiras
Cachoeira
Juazeiro
Santo Antonio de Jesus
Senhor do Bonfim
Vitória da Conquista

CRIAD0S
(2003/2010)

PREVISTOS
(2011/2012)

PREVISTOS
(2013/2014)

TOTAL
CAMPUS

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

São Francisco do
Conde
Barra

1

Bom Jesus da Lapa
Camaçari
Feira de Santana
Itabuna
Luís Eduardo
Magalhães
Porto Seguro
Teixeira de Freiras
2
7
Fonte:Campus das Universidades Federais, MEC, 2012.

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

18

.

Dos dezoito municípios com campus das Universidades Federais, preexistentes, criados e
previstos até 2014, em dez tem-se a presença das Universidades Estaduais Baianas. A Uneb
(6) em Salvador, Barreiras, Juazeiro, Santo Antonio de Jesus, Bom Jesus da Lapa, Camaçari e
Teixeira de Freitas. A Uesb (1) em Vitória da Conquista, a Uesc (1) em Itabuna e a Uefs
(1)em Feira de Santana.
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Plano Plurianual - PPA 2012/201541 do Governo Federal destaca que, “associando educação
à pesquisa e desenvolvimento, a perspectiva para 2015 é de maior articulação entre dinâmicas
produtivas locais e a educação profissional e superior, em função da expectativa de ampliação
das matrículas se de unidades, combinada com a análise de polos de desenvolvimento
econômico. Para tanto, será central a expansão das redes federais de educação profissional e
tecnológica (passando a 563 estabelecimentos) e superior (passando a 321 campi e a 63
universidades).”.

O ato mais recente, no contexto da expansão da Educação Superior no Brasil, foi a
sanção das leis que criam as universidades federais do Cariri (Ufca), do Sul Sudeste do Pará
(Unifesspa), do Oeste da Bahia (Ufoba) e do Sul da Bahia (Ufesba).

Quadro 01 - Leis que criam novas Universidades Federais, Brasil.2013
Nº da Lei42

Ementa

12.818, de05.06.2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia Ufesba, e dá outras providências.

12.826, de 05.06.2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Cariri - Ufca, por
desmembramento da Universidade Federal do Ceará - UFC, e dá outras
providências.

12.825, de 05.06.2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia Ufoba, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia - Ufba,
e dá outras providências.

12.824, de 05.06.2013

Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do
Pará - Unifesspa, por desmembramento da Universidade Federal do Pará
- Ufpa, e dá outras providências.

Fonte: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias/2013-leis-ordinarias#content

A criação das universidades faz parte do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais Brasileiras (Reuni), que, entre 2003 e 2010, o foi
41

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos. Plano plurianual 2012-2015 : projeto de lei / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília : MP, 2011.
Disponível em:
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/mensagem_presidencial_ppa.pdf
42
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias/2013-leis-ordinarias#content
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responsável pela criação de 14 novas universidades federais e 126 novos campi ou unidades
acadêmicas, chegando agora a 63 universidades e 321 campi em todo o país. A expansão
aumentou também o número de municípios brasileiros atendidos por universidades federais,
passando de 114, em 2003, para 272, em 2010. (MEC, 2013)43

O mapa a seguir mostra a distribuição pelos estados e territórios da
Educação Superior após a expansão prevista.

43

http://portal.mec.gov.br/expansao/

Rede Federal de
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Mapa 1 - Rede Federal de Educação Superior

Fonte:MEC,2011.
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3.2.1

Educação Superior em Números no Brasil

Nesta seção contextualizamos

a expansão do ensino superior, utilizando-se como fonte de

informação os estudos realizados e relatórios oficiais do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira (Inep).

A coleta dos dados para o Censo da Educação Superior realizado anualmente pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP/MEC

tem como

referência as diretrizes gerais previstas pelo Decreto nº 6.425 de 4 de abril de 2008
objetiva retratar a educação superior brasileira, disponibilizando informações

e

detalhadas

sobre a situação e as grandes tendências do setor para a sociedade em geral, incluindo
gestores, pesquisadores, administração pública, além de organismos internacionais.

Neste sentido o Censo funciona como importante instrumento de obtenção de dados para a
geração de informações que norteiam a formulação, o monitoramento e a avaliação de
políticas publicas.

O censo reúne informações com riqueza de detalhes sobre as instituições de ensino
superior, seus cursos de graduação presencial ou a distância, cursos sequenciais, vagas
oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e concluintes, além de informações sobre
docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa.

Esta pesquisadora entende que não há como tratar o tema sem antes traçar um breve perfil
relatando alguns dados da Educação Superior no Brasil, para tanto, entre outras referências
recorremos ao censo.
Partilhando do pensar de Fernandes,200644 os números gerados pelos censos, cadastros e
instrumentos de avaliação são propriedade da sociedade brasileira e que precisam ser,
44

Extraído do Texto de Apresentação de Reynaldo Fernandes, Presidente do Inep ao documento Educação
superior Brasileira 1991-2004: Bahia, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Educação Superior Brasileira: 1991-2004. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, 2006.28 v. ; tab.
Disponível emhttp://www.publicacoes.inep.gov.br/detalhes.asp?pub=4294 Acessado em 12/11/2012
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Educação Superior Brasileira: 19912004. – Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006.28 v. ; tab.
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portanto, comunicados a ela e estudados por ela e com ela. Torna-se assim, fundamental
democratizar o acesso aos dados, devolvendo-os à sociedade de forma simples e organizada.
Mais do que isso, no entanto, é importante estimular o uso e facilitar a apropriação destes
dados pelos pesquisadores e estudiosos da educação superior para que estes possam iluminar
as informações, criar enfoques, gerar significados, produzir inferências e fazer
recomendações.
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3.2.1.1 Evolução do número de IES no Brasil
Hoje, o ensino superior no Brasil viabiliza-se em cerca de

2.365 instituições de ensino.

Pouco mais de uma centena é constituída como universidade. As demais são estabelecimentos
isolados de ensino superior ou federações de escolas integradas. Segundo dados oficiais do
último censo do Inep/Ministério da Educação de 2011.
.

Para

efeito deste estudo foram adotadas as informações mais recentemente coletadas, ou

seja, as do censo de 2011, sendo que as consideradas mais relevantes, frente ao objeto
deste trabalho serão apresentadas a seguir.

De acordo com o censo 2011 o Brasil tem no total 2.365 Instituições de Educação
Superior, considerando a organização acadêmica que compreende as Universidades, Centro
Universitários, Faculdades, Instituto Federais e CEFETs.

Tabela 07 - Quantidade de IES por Organização Acadêmica e Categoria Administrativa no
Brasil em 2011

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDADES

CENTROS
UNIVERSITÁRIOS

FACULDADES

INSTITUTOS
FEDERAIS e
CEFETs*

TOTAL

59
37
6
88
190

0
1
6
124
131

4
72
59
1869
2004

40
0
0
0
40

103
110
71
2081
2365

Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC
Fonte: MEC/INEP/DEED
Nota:* IF/CEFET - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro Federal de Educação Tecnológica

Os dados da Tabela 08 evidenciam a prevalência das faculdades representado 84,74% do
total das IES. Sendo que no total das 2.004 Faculdades apenas 136 são públicas e 1.869
são privadas.
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Tabela 08 – Número Total e Percentual de IES por Organização Acadêmica no Brasil em
2011

INSTITUIÇÕES
Universidades
Centros Universitários
Faculdades
Institutos Federais e CEFETs
TOTAL

NÚMERO
190
131
2.004
40

PERCENTUAL
8,03
5,54
84,74
1,69

2365

100,00

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC

Outro dado relevante consiste na distribuição das IES por Categorias Administrativas, (IES
públicas ou privadas), conforme apresentado na Tabela 09 as

Instituições Públicas

representam apenas 12,01% do total de 2.365 Instituições de Ensino Superior existentes
no Brasil em 2011. Já as IES privadas, representam 87,99%.

Tabela 09 - Quantidade e Percentual de IES por Categoria Administrativa no Brasil em
2011

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA
Publicas:
Federal
Estadual
Municipal
Privada

%

TOTAL
284
103
110
71
2081

Total

12,01
4,36
4,65
3,00
87,99

2365

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC
Fonte: MEC/INEP/DEED

No total das 284 Instituições Públicas cabe
representando 4,65%

do

total

geral

de IES,

salientar

que 110 são Estaduais

enquanto

correspondendo a 4,36% e 71 Municipais representando 3%.

103

são

Federais
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No contexto desta pesquisa este é uma dado importante já que o nosso objeto de
estudo são as quatro Instituições Estaduais de Ensino Superior Baianas

que integram o

Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia.
Estratificando o dado total das 284 Instituições Públicas, detalhando-as por Organização
Acadêmica e Categoria Administrativa,

chega-se

até 2011

a 190 Universidades, sendo

102 públicas e 88 particulares, que corresponde respectivamente a 53,68% e 46,32%.

Tabela 10 - Número de Universidades por Categoria Administrativa no Brasil em 2011

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDADES

Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total

%

59
37
6
102
88
190

31,05
19,47
3,16
53,68
46,32
100,00

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC. Inep/DEED

No universo das 102 Universidades Públicas 37 são estaduais representando 36,27% do
total de Universidades Públicas.

Tabela 11 - Número de Universidades Públicas por Categoria Administrativa no Brasil em
2011
CATEGORIA
UNIVERSIDADES
ADMINISTRATIVA

%

Federal
Estadual
Municipal

57,84
36,27
5,88
100,00

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC
Fonte: MEC/Inep/DEED

59
37
6
102
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Para melhor compreensão do fenômeno detalha-se o número de IES por Categoria
Administrativa e Organização Acadêmica por Regiões do Brasil com base no Censo 2011
do Inep/MEC.

Tabela 12 - Quantidade de IES por Categoria Administrativa e Organização Acadêmica /
Regiões do Brasil em 2011
REGIÃO

CATEGORIA
UNIVERSIDADES
CENTROS
FACULDADES INSTITUTOS TOTAL
ADMINISTRATIVA
UNIVERSITÁRIOS
FEDERAIS e
CEFETs*

Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total
%
Federal
REGIÃO Estadual
NORDESTE Municipal
Privada
Total
%
Federal
REGIÃO Estadual
SUDESTE Municipal
Privada
Total
%
Federal
REGIÃO Estadual
SUL
Municipal
Privada
Total
%
Federal
REGIÃO Estadual
CENTRO
Municipal
OESTE
Privada
Total
%
Federal
TODAS AS Estadual
REGIÕES Municipal
Privada
Total
%
REGIÃO
NORTE

9
5
0
2
16
8,42
15
14
0
6
35
18,42
19
7
2
51
79
41,58
11
8
3
24
46
24,21
5
3
1
5
14
7,37
59
37
6
88
190
100,00

0
0
1
7
8
6,11
0
0
0
6
6
4,58
0
1
2
84
87
66,41
0
0
3
15
18
13,74
0
0
0
12
12
9,16
0
1
6
124
131
100,00

0
0
5
116
121
6,04
0
1
22
357
380
18,96
4
63
25
888
980
48,90
0
7
4
308
319
15,92
0
1
3
200
204
10,18
4
72
59
1869
2004
100,00

7
0
0
0
7
17,50
11
0
0
0
11
27,50
11
0
0
0
11
27,50
6
0
0
0
6
15,00
5
0
0
0
5
12,50
40
0
0
0
40
100,00

16
5
6
125
152
6,43
26
15
22
369
432
18,27
34
71
29
1023
1157
48,92
17
15
10
347
389
16,45
10
4
4
217
235
9,94
103
110
71
2081
2365
100,00

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC
Nota: IF/CEFET - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro Federal de Educação Tecnológica

%

15,53
4,55
8,45
6,01
6,43
25,24
13,64
30,99
17,73
18,27
33,01
64,55
40,85
49,16
48,92
16,50
13,64
14,08
16,67
16,45
9,71
3,64
5,63
10,43
9,94
100
100
100
100
100
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Conforme já mencionado segundo o censo 2011 o Brasil tem no total 2.365 Instituições
de Educação Superior, considerando a Categoria Administrativa e Organização Acadêmica,
sendo 190 Universidades, 131 Centros

Universitários, 2.004 Faculdades, 40 Institutos

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e Centros Federais de Educação Tecnológica.

A maior concentração de IES está na Região Sudeste que responde por 48,92%do total,
com 1.157 IES, sendo 134 públicas e 1.023 particulares. No universo das públicas 34 são
federais, 71 estaduais e 29 municipais.

Em segundo lugar está a Região Nordeste com 18,27% do total, com 432 de IES, sendo
63 públicas e 369 privadas. Das públicas 26 são federais, 15 estaduais e 22 municipais.

Na Tabela 13 são demonstradas exclusivamente

as IES Federais por organização

Acadêmica nas diversas regiões do País.
Tabela 13 - Quantidade de IES Federais por Organização Acadêmica / Regiões do Brasil
em 2011

REGIÃO

UNIVERSIDADES

CENTROS
FACULDADES INSTITUTOS TOTAL
UNIVERSITÁRIOS
FEDERAIS e
CEFETs*

%

NORTE

9

0

0

7

16

15,53

NORDESTE

15

0

0

11

26

25,24

SUDESTE

19

0

4

11

34

33,01

SUL

11

0

0

6

17

16,50

CENTRO OESTE

5

0

0

5

10

9,71

TOTAL

59

0

4

40

103

100,00

Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC
*Nota: IF/CEFET - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro Federal de Educação
Tecnológica

Verifica-se que se mantém a

concentração de IES na Região Sudeste com 34 IES

Federais correspondendo a 33% total de 103 Instituições Federais sendo que 19 das 34
são Universidades.
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A Região Nordeste também se mantém em segundo lugar com 26 IES federais, respondendo
por 25% do total. Do total das 26 IES localizadas na região Nordeste 15 são Universidades
Federais.

Interessa-nos verificar a presença das Universidades Estaduais nas diversas regiões do
país. Todavia, mesmo quando o foco são as IES Estaduais o cenário geral se mantém, ou seja,
a maior concentração encontra-se na Região Sudeste que responde por 64,55% do total, com
71 IES Estaduais.

Tabela 14 - Quantidade de IES Estaduais por Organização Acadêmica / Regiões do Brasil
em 2011

UNIVERSIDADES

CENTROS
UNIVERSITÁRIOS

FACULDADES

INSTITUTOS
FEDERAIS e
CEFETs*

TOTAL

%

NORTE

5

0

0

0

5

4,55

NORDESTE

14

0

1

0

15

13,64

SUDESTE

7

1

63

0

71

64,55

0

7

0

15

13,64

0

1

0

4

3,64

1

72

0

110

100

REGIÃO

8
SUL
CENTRO
3
OESTE
37
TOTAL
Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC

*Nota: IF/CEFET - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro Federal de Educação Tecnológica

Constatamos que a Região Nordeste tem 15 IES Estaduais sendo 14 Universidades e uma
Faculdade, configurando-se na maior concentração Universidades públicas estaduais que
corresponde a 37,84% do total de 37 Universidades Estaduais.
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Tabela 15 - Quantidade de IES Estaduais / Regiões do Brasil Em 2011

REGIÃO

UNIVERSIDADES
ESTADUAIS
NORTE
5
NORDESTE
14
SUDESTE
7
SUL
8
CENTRO OESTE
3
TOTAL
37
Fonte: Censo 2011 do Inep/MEC

%
13,51
37,84
18,92
21,62
8,11
100
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CAPÍTULO 4 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
4.1

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE VINCULAÇÃO DE RECURSOS

No Brasil, até os anos 1980, poucos eram os pesquisadores que se debruçavam
sobre o financiamento da educação, sendo diminuta a quantidade de estudos e
pesquisas voltados para a temática (VELLOSO, 2001)45.

Financiamento é uma questão crucial no quadro das mudanças de relações entre Estado e as
instituições educacionais, especialmente as públicas. As novas formas de financiamento
apresentam algumas características específicas e tão importantes que acabam dando o tom aos
conteúdos das reformas (DIAS SOBRINHO, 2002).
Para Azevedo, 195846 a questão do financiamento ingressou na agenda das políticas públicas
pela ação

da Escola Nova. A proposta de vinculação de recursos dos impostos e a

constituição de fundos educacionais remontam ao ideário dos pioneiros. Em seu Manifesto
(março de 1932) propugnavam que a educação é uma função essencialmente pública e
reivindicavam autonomia e meios materiais para realizá-la (AZEVEDO, 1958).

Mas do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente para o estado
que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a educação, na variedade de seus graus e
manifestações, como uma função social e eminentemente pública, que ele é chamado a
realizar, com a cooperação de todas as instituições sociais.
[...] Esses meios, porém, não podem reduzir-se às verbas que, nos orçamentos, são consignadas a
esse serviço público e, por isto, sujeitas às crises dos erários do Estado ou às oscilações do
interesse dos governos pela educação. A autonomia econômica não se poderá realizar, a não ser
pela instituição de um “fundo especial ou escolar”, que, constituído de patrimônios, impostos e
rendas próprias, seja administrado e aplicado exclusivamente no desenvolvimento da obra
educacional, pelos próprios órgãos do ensino, incumbidos de sua direção.

45

VELLOSO, J. Pesquisas no país sobre o financiamento da educação: para onde vamos? In: WITTMANN. L.
C.; GRACINDO, R. V. (Coord.). O Estado da arte em política e gestão da educação no Brasil: 1991 a 1997.
Brasília: ANPAE, 2001.
46

AZEVEDO , Fernando de (Org.). A Reconstrução Educacional no Brasil – Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova. In: AZEVEDO , Fernando de. A Educação entre dois mundos – Problemas, perspectivas e
orientações. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1958
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É preciso destacar que o financiamento da educação é um componente da política
educacional, “um instrumento de sua realização, mas ao mesmo tempo é também uma política
pública social setorial, que merece espaço próprio de estudo”, pois “assume o papel de um dos
relevantes determinantes do escopo das políticas educacionais praticadas” (MARTINS, 2010).

De acordo com (PINTO, 2000)47 de forma resumida, a história do financiamento da
educação pública brasileira, pode

ser dividida

em três períodos principais: um primeiro

entre os anos de 1549 a 1759, ocasião em que o Estado português transferiu à Companhia de
Jesus a exclusividade do exercício do magistério público no País; um segunda fase situada
entre a expulsão dos Jesuítas da Colônia, na segunda metade do século XVIII e o fim da
República Velha (1930) quando se buscaram fontes autônomas de financiamento da
educação, como a criação do Subsídio Literário ou as dotações orçamentárias definindo os
recursos para o ensino público e o terceiro momento, situado a partir da Constituição de 1934
até os dias atuais, podendo ser caracterizado como o da busca da vinculação de um percentual
mínimo de recursos tributários para a educação.

Nesse sentido, a política educacional é uma política pública social, na medida em que busca a
redução das desigualdades, volta-se para o indivíduo – não como consumidor, mas como
cidadão, detentor de direitos, e uma política setorial, uma vez que se refere a um domínio
específico. o financiamento da educação é um componente desta política setorial, um
instrumento de sua realização, mas ao mesmo tempo é também uma política pública social
setorial, que merece espaço próprio de estudo, considerando que, como destaca Velloso
(1987)48, assume o papel de um

dos relevantes determinantes do escopo das políticas

educacionais praticadas. Há, portanto, uma ambiguidade ou hibridismo das políticas públicas
de financiamento da educação: são determinadas pelas políticas educacionais ao mesmo
tempo em que são determinantes.

No contexto das cartas constitucionais historicamente a questão da vinculação de
recursos à educação é tratada de forma diversificada.

47

PINTO, José Marcelino de Rezende. Os recursos para a educação no Brasil no contexto das finanças
públicas. Brasília, DF: Plano, 2000.
48
VELLOSO, Jacques. Financiamento das Políticas Públicas: A Educação. Políticas Públicas & Educação, 1987.
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A Constituição de 1934, considerada liberal, além do acolhimento da tese da educação
como função pública, como direito de todos e dever do Estado, acolhe também a proposta de
divisão de competência entre União e Estados, no sentido da descentralização do controle e
organização dos sistemas de ensino, coordenado pela União. No artigo 156 estabelece um
limite mínimo de gastos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal com educação cria
os fundos especiais para a educação (art. 157).

Com a implantação do Estado Novo, em 1937 a Constituição de 10 de novembro de 1937
retroage no que diz respeito à declaração da educação como função pública. Os dispositivos
que tratavam da vinculação foram suprimidos.

Para CURY, 200749

destacar, como exemplo, a figura de Teixeira de Freitas, que, à frente

da Secretaria de Estudos Estatísticos do Ministério da Educação e Saúde, estabeleceu a coleta
racionalizada dos dados estatísticos da educação. À vista dos dados preocupantes revelados
pelo Serviço de Estatística, Freitas11 subsidia a 1ª Conferência Nacional de Educação de
1941, apontando a necessidade de se retornar à vinculação orçamentária para a educação. É o
que se dá com o Decreto-Lei n. 4.958, de 12 de novembro de 1942, instituindo o Fundo
Nacional do Ensino Primário advindo de tributos federais criados para esse fim. A ampliação
e melhoria do sistema escolar primário de todo o país eram seus objetivos.

Já na Constituição de 1946, após a queda do Estado Novo, buscava-se

resgatar

os

princípios da democracia, todavia poucos são os avanços no que tange ao Direito à
educação. Não obstante retome os princípios gerais contidos

na Constituição de 1934

voltando a inserir dispositivos que tratavam da vinculação de recursos.

Assim, no que se tange aos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino,
estabeleceu, no artigo 169, que a União deveria aplicar pelo menos 10% e os Estados, Distrito
Federal e municípios, 20% da renda resultante da arrecadação relativa aos impostos nessa
atividade.
49

CURY, C.R.J. ESTADO E POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO EM EDUCAÇÃO. Educ. Soc., Campinas,
vol. 28, n. 100 - Especial, p. 831-855, out. 2007.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1028100.pdf
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Fato relevante ocorrido sob a vigência da Constituição de 1946, foi, após longo processo
de tramitação, a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61, sancionada
em 20 de dezembro de 1961, que, entre outros aspectos, ampliou a vinculação de receitas e
estabeleceu metas quantitativas e qualitativas para a educação, por meio de um Plano
Nacional de Educação.

A Constituição de 1967, sob a égide do governo militar, expurga a obrigatoriedade da
vinculação de recursos no Orçamento, à manutenção e desenvolvimento do ensino.

A vinculação constitucional de recursos para a educação foi suprimida contraditoriamente
numa época em que “as cidades brasileiras viviam momento de crescente urbanização, e
consequente expansão das matriculas escolares; além disso, entrava em vigor a Lei 5.692, que
previa a ampliação da escolaridade obrigatória de quatro para oito anos”. Pinto e Adrião,
2006.50

Cabe o registro de que sob essa Constituição, se dá a Lei n. 5.540/68, chamada “Lei da
Reforma Universitária”, uns poucos dias antes do AI-5, de 13 de dezembro de 1968.

A Emenda Constitucional nº 1/1969, de 17/10/1969 da Junta Militar também denominada de
“Constituição de 1969”, alterou fortemente os dispositivos relativos ao direito à educação,
todavia manteve a posição de não vinculação de recursos. A obrigatoriedade para
investimentos foi estabelecida somente para os municípios, para os quais ficou estabelecida a
possibilidade de intervenção na hipótese de não aplicarem o percentual de 20% dos impostos
no ensino primário de suas redes.

Só

1983

através da com Emenda Constitucional 24/1983, “Emenda Calmon”, que

acrescentou o § 4º ao art. 176 da Emenda Constitucional nº 1/1969,

ficando

então

estabelecido o dever de a União aplicar, anualmente, pelo menos, treze %, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco %, no mínimo, da receita resultante de
impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

50

PINTO, J. M. de R.; ADRIÃO, T. Noções gerais sobre o financiamento da educação no Brasil. Ecos, São
Paulo, v. 8, n. 1, p. 23-46, jul./dez. 2006.
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Art. 176 (...)
§ 4º Anualmente, a União aplicará nunca menos de treze por cento, e os Estados, o
Distrito Federal e os municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como “Constituição Cidadã” trata do
financiamento da educação de modo bastante incisivo. O artigo 21251 define a estrutura do
financiamento da educação, na medida em que determina a aplicação de percentuais mínimos,
vejamos:
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

Assim, os percentuais mínimos de aplicação à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- MDE são de 18% para a União e 25% para os Estados e Municípios, da receita resultante de
impostos. O artigo 212 estabelece ainda critérios para efeito de cálculo dos percentuais e de
verificação de sua destinação; elege o ensino obrigatório como área prioritária de
atendimento; determina o custeio de atividades de apoio ao ensino ligadas à suplementação
alimentar e assistência à saúde com outros recursos e destina ao ensino fundamental público a
receita da contribuição social do salário educação.

Ainda no contexto dos avanços da Constituição de 1988 o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, define regras relativas à aplicação dos recursos
disponibilizados para a educação, estabelecendo a meta de universalização do ensino
fundamental e também criando fundo de âmbito nacional, estadual e distrital, cujo objetivo é
garantir as atividades de cooperação entre os sistemas de ensino, voltadas para garantir
efetividade ao modelo de cooperação entre os entes federativos.
Conforme já mencionado para Saviani,201052 a Constituição de 1988 incorporou várias das
reivindicações relativas ao ensino superior. Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu
51

O art. 212 da CF de 1988 foi modificado pelas Emendas Constitucionais 14/1996, 53/2006 e 59/2009.
SAVIANI, Dermeval.A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: MUDANÇAS E
CONTINUIDADES. Poíesis Pedagógica - V.8, N.2 ago/dez.2010; pp.4-17.
52
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a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos
estabelecimentos oficiais, assegurou o ingresso por concurso público e o regime jurídico
único. Nesse contexto a demanda dos dirigentes de instituições de ensino superior públicas e
de seu corpo docente encaminhou-se na direção de uma dotação orçamentária que viabilizasse
o exercício pleno da autonomia e, da parte dos alunos e da sociedade, de modo geral, o que se
passou a reivindicar foi a expansão das vagas das universidades públicas.

Neste

contexto, no Brasil, as fontes de financiamento da educação estão claramente

identificadas na Constituição Federal e Constituições Estaduais, além das Leis Orgânicas dos
municípios. Em nível federal, a Constituição de 1988 não somente preservou a vinculação de
verbas para a educação, conforme tradição de nossas constituições elaboradas em períodos
democráticos, como ampliou as alíquotas para o governo federal.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional consagrou a vinculação já definida na
CF/88. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.424/96),
sancionada em 21 de dezembro de 1996, e a promulgação e regulamentação da Emenda
Constitucional 14/96, mudanças foram feitas no tocante ao financiamento do ensino público
no Brasil.

A regulamentação das disposições constitucionais relativas ao financiamento da educação foi
realizada, pela União, por meio da LDB e do PNE.

De acordo com o que estabelece o artigo 68 da LDB, os recursos públicos destinados à
educação são aqueles originários da receita de impostos federais, estaduais, distritais e
municipais, recursos de transferências constitucionais e outras transferências, receita do
salário-educação e de outras contribuições sociais, recursos de incentivos fiscais e outros
previstos em lei.

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20.12.1996, temse ainda outros diplomas

que integram

a chamada base legal complementar para a

educação.

Disponível em:http://www.revistas.ufg.br/index.php/poiesis/article/view/14035. Acessado emndezembro.2012.
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Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, as determinações legais
constantes de legislação complementar, tais como a que estabelece o salário educação e outras
contribuições sociais, e a que prevê a operacionalização do Funfef – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, e, mais
recentemente, a Lei nº 11.494/07 que regulamenta o Fundeb – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação.

É inquestionável que uma das mais importantes mudanças ocorridas na política de
financiamento da educação no Brasil, nas últimas décadas, foi à criação do Fundef-Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério,
substituído pelo Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação, instituído pela Emenda Constitucional 53, de 19
de dezembro de 2006.

O Fundef destinava-se, exclusivamente, ao ensino fundamental, ao passo que o Fundeb
financia toda a Educação Básica, englobando i) educação infantil (creches para crianças de 0 a
3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 6); II) ensino fundamental; iii) ensino médio; e iv))
educação de jovens e adultos, educação indígena, educação profissional, educação do campo e
educação especial (voltada aos portadores de deficiências).

Na questão específica da alocação dos recursos, um dos fatos importantes ocorridos nos
últimos dez anos foi a vinculação de percentuais mínimos da receita de impostos à despesa
com educação. Contudo o cumprimento desta vinculação tem sido objeto de muita
controvérsia. Inúmeros estudos e pesquisas tem questionado o fato de que esses recursos
tenham sido efetivamente investidos e aplicados na “manutenção e desenvolvimento do
ensino” como preceitua as disposições constitucionais.

No Brasil os percentuais de vinculação de recursos para a educação historicamente
apresentam variação, tanto quanto a previsão de vinculação quanto as percentagens de
vinculação por esfera governo.
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Quadro 02 – Evolução das Alíquotas da Vinculação de Recursos para a Educação no Brasil.
ANO

DISPOSITIVO LEGAL

1934
1937
1942

Constituição Federal de 1934
Constituição Federal de 1937
Decreto-Lei nº 4.958/1942 de 14/11/1942 –
Instituí o Fundo Nacional do Ensino
Primário e dispõe sobre o Convênio
Nacional de Ensino Primário
Constituição Federal de 1946
Lei de Diretrizes e Bases nº 4.024/61,
20/12/1961.
Constituição Federal de CF 1967
Emenda Constitucional nº 1/1969, de
17/10/1969
Lei nº 5.692/1971, de 11/08/1971. Fixa
Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º
graus, e dá outras providências.
Emenda Constitucional 14/1983, de
12/09/1996
Constituição Federal de CF 1988
Lei de Diretrizes e Bases LDB 9.394/1996,
de 20/12/1996.
Projeto de Lei Nº323/2007: direciona 75%
dos royalties da exploração fora da camada
do pré-sal para educação e 25% para a
saúde.

1946
1961
1967
1969
1971

1983
1988
1996
2007

2010

ESFERA DE VINCULAÇÃO
UNIÃO
ESTADOS
MUNICÍPIOS
e DF
10%
20%
10%
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
15% a 20%
10% a 15%

10%
12%

20%
20%

20%
20%

Nenhuma
Nenhuma

Nenhuma
Nenhuma

Nenhuma
20%

Nenhuma

Nenhuma

20%

13%

25%

25%

18%
18%

25%
25%

25%
25%

Destina 75% do total dos royalties do petróleo
para a educação e 25% para saúde (novos
contratos da União com comercialidade declarada
a partir de 3/12/2012).

Projeto de Lei nº 8.035/201053: Plano
Meta intermediária 7% do PIB a ser alcançada
Nacional de Educação para o decênio 2011- no quinto ano de vigência do PNE, e prevê, ao
2020 (PNE - 2011/2020) com vistas ao
fim do plano, o percentual de 10% do PIB.
cumprimento do disposto no art. 214 da
Constituição.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Oliveira e Adrião (2007)54.

A Constituição Federal de 1988

reconheceu vários direitos sociais

trazendo

portanto

avanços e ganhos para o campo da educação. Um de seus aspectos positivos a exigência de
um plano nacional de educação, plurianual, estabelecido por lei (artigo 214).

53

Projeto de Lei 323/2007. Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a
finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição
Federal; altera as Leis n°s 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010; e dá outras
providências. Disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343930 . Acessado em
14.agosto.2013.
54

OLIVEIRA R.P. de e ADRIÃO, T. (orgs.) (2007) Gestão, Financiamento e Direito a Educação. Análise da
LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2007.
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos,
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das
diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de
2009)
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

Ao determinar a instituição, via lei, de um Plano Nacional de Educação, de duração decenal,
a Constituição Federal de 1988 visou assegurar “a continuidade das políticas educacionais
independentemente do governo, caracterizando-o mais como plano de Estado do que como
plano governamental, o que é uma das vantagens de sua aprovação como lei” (LIBÂNEO;
OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 159)55.

É relevante registrar no que concerne aos aspectos históricos do Plano Nacional de
Educação, que este não se constituía em algo novo no Brasil.

Estudiosos do tema

(AZANHA, 1998; LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003; SAVIANI, 2008)56 apontam que
a ideia de plano remonta à década de 1930, quando um grupo de educadores –
compreendendo a educação como um problema nacional – lançou um manifesto ao povo e ao
governo que ficou conhecido como “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”.

55

LIBANEO, João Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza SEABRA. Educação
Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
56

AZANHA, José Mario Pires. Planos e políticas de educação no Brasil: alguns pontos para reflexão. In:
MENESES, João Gualberto Carvalho et al. Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras. São
Paulo: Pioneira, 1998. p. 102-123.
LIBANEO, João Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza SEABRA. Educação Escolar: políticas,
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.
SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 2. ed.rev. e amp.
Campinas, SP: Autores Associados, 2008.
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Por meio do Manifesto este grupo de educadores apresentou um diagnóstico da educação
pública nacional

enfatizando a importância de implementar um sistema de organização

escolar que estivesse de acordo com a realidade e necessidades do país.

O “Manifesto”, após diagnosticar o estado da educação pública no Brasil afirmando que
“todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram
ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e das
necessidades do país” (Manifesto 1984, p. 407), irá enunciar as diretrizes fundamentais e
culminar com a formulação de um “Plano de reconstrução educacional”. (SAVIANI,1999) 57
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor (Lei nº. 9.394/96), consoante com
o disposto na CF/88, destinou dois artigos relativos ao PNE onde incumbe a União a tarefa
de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios determinado ainda que a União, no prazo de um ano a partir da publicação
da LDB, encaminhasse, ao Congresso Nacional, o PNE, com diretrizes e metas para os dez
anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

Lei nº. 9.394/96:
Art. 9º. A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
........
Art. 87º. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.
§ 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso
Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

Após tramitar por três anos, o projeto de PNE foi aprovado pelo Congresso Nacional e
sancionado pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A Lei
10.172/2001 de 09 de janeiro de 2001, aprova o Plano Nacional de Educação, com duração de
dez anos. Trata-se de lei cujo texto se compõe de um retrato diagnóstico de cada nível, etapa
e modalidade da educação nacional, das respectivas diretrizes e metas.

57

SAVIANI, Dermeval. Sistemas de ensino e planos de educação: O âmbito dos municípios. Educação &
Sociedade, ano XX, nº 69, Dezembro/99.Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v20n69/a06v2069.pdf
Acessado:22 de setembro de 2012.
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Contudo, apesar de aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente da República o vetou em
seus aspectos de financiamento. Com isso, resultou um plano sem a devida sustentação
econômico-financeira o que, por sua vez, tornou os Estados e Municípios lenientes na
produção de seus respectivos planos de educação. E tudo isso trouxe limitações de largo
espectro quanto à obtenção de suas metas. (CURY, 2001)58

O novo

Projeto

de

Lei

do PNE 8.035/1059, apresentado

pelo Governo Federal ao

Congresso Nacional em dezembro de 2010, contém 12 artigos. O artigo 1º manda aprovar “o
Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (PNE – 2011/2020) constante do
Anexo dessa lei.” O Anexo é denominado “Metas e Estratégias” aponta 20 metas e suas
respectivas estratégias.

No debate em torno do Plano Nacional de Educação (PNE) o tema mais controverso da
proposta é o que trata do financiamento da Educação. O texto aprovado na Câmara dos
Deputados determina que, até o final da vigência do Plano, o Brasil passa a investir 10% do
PIB no setor.

As diretrizes do PNE para 2011/2020 estão definidas no art. 2º, no contexto desta
dissertação cabe a ênfase a diretriz VIII posto que se refere ao estabelecimento de meta
de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto –
PIB.
Art. 2o São diretrizes do PNE – 2011/2020:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais;
IV – melhoria da qualidade do ensino;
V – formação para o trabalho;
VI – promoção da sustentabilidade socioambiental;
VII – promoção humanística, científica e tecnológica do país;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
produto interno bruto;
IX – valorização dos profissionais da educação; e
58

CURY, Carlos Roberto Jamil. Por um novo plano nacional de educação. Cad. Pesqui. [online]. 2011, vol.41,
n.144, pp. 790-811. ISSN 0100-1574.Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v41n144/v41n144a08.pdf
59

Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE – 2011/2020)PL nº 8.035/2010, em tramitação no
Congresso Nacional está disponível no Centro de Documentação e Informação Edições Câmara Brasília
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5826/projeto_pne_2011_2020.pdf?sequence=1
Acessado em 14 abril 2013.
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X – difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da
educação.

A meta referente ao financiamento da educação, vista por Saviani (2008,)60 como “a meta das
metas” de um PNE “já que se constitui como a condição prévia e necessária de viabilidade de
todas as demais metas”, figura como a última do PNE (2011-2020).
Meta 20: Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, o
patamar de sete por cento do produto interno bruto do país.

Estratégias:
20.1 Garantir fonte de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas e modalidades
da educação pública.
20.2 Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição
social do salário educação.
20.3 Destinar recursos do Fundo Social ao desenvolvimento do ensino.
20.4 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o controle social
na utilização dos recursos públicos aplicados em educação.
20.5 Definir o custo aluno-qualidade da educação básica à luz da ampliação do investimento
público em educação.
20.6 Desenvolver e acompanhar regularmente indicadores de investimento e tipo de despesa per
capita por aluno em todas as etapas da educação pública.

Todavia o previsto na Meta 20 do PNE será avaliado, possibilitando a revisão da
Meta, na forma, o artigo 5º do referido projeto:
Art. 5º A meta de ampliação progressiva do investimento público em educação será
avaliada no quarto ano de vigência dessa Lei, podendo ser revista, conforme o caso, para
atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas do PNE –
2011/2020.

O relatório do PNE (Plano Nacional de Educação) 2011-2020 foi aprovado em28/05/2013 na
CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado. O relatório, do senador José Pimentel
(PT-CE), favorável ao projeto de lei da Câmara 103/2012, destina 10% do PIB (Produto
Interno Bruto) para políticas educacionais e estabelece uma série de obrigações até 2020,
entre elas a erradicação do analfabetismo, oferecimento de educação em tempo integral e
prazos máximos para alfabetização de crianças.

60

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 2. ed.rev. e amp.
Campinas, SP: Autores Associados, 2008.
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Após receber 83 emendas na CAE, o Projeto de Lei do PNE 8.035/10 ainda será analisado
pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e pela CE (Comissão de Educação),
antes de ser votado em plenário.

A proposta inicial do governo destinava 7% do PIB ao setor educacional, mas os deputados
fixaram este índice como meta intermediária, a ser alcançada no quinto ano de vigência do
PNE, e prevendo, ao fim do plano, o percentual de 10% do PIB.

Além de vincular à educação os royalties do regime de partilha e os de concessão a partir de
dezembro de 2012, o texto do relatório aprovado em 28/05/2013também especifica quais
ações o governo federal vai financiar com os recursos, na rede de educação nacional e
internacional. A definição abrange programas como Ciências sem Fronteiras, Prouni
(Universidade para Todos) e o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego), além de instituições filantrópicas.

Ainda no contexto das políticas de financiamento e instrumentos de vinculação temos o
Projeto de Lei 323/200761 que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde
de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do
caput do art. 214 e no art. 196 da Constituição Federal; altera as Leis n°s 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

O projeto que destina os royalties do petróleo para a educação e a saúde foi aprovado pela
Câmara no dia 14/08/2013 Texto seguirá para sanção da Presidência da República.

De acordo com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, os recursos dos royalties do
petróleo destinados pelo Congresso à educação e à saúde poderão custear novas escolas,
novos equipamentos e até mesmo o pagamento de pessoal. “Esse dinheiro pode ir para
investimento, novas escolas, equipamentos e para o pagamento de professores, já que não se
faz educação sem pagar bem professores.”

61

Projeto de Lei 323/2007.
Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343930. Acessado
em 14.agosto.2013.
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A versão aprovada do projeto define: 75% para a educação e 25% para a saúde; Dos
contratos com "declaração de comercialidade" a partir de 3 de dezembro de 2012; e 50% do
total do Fundo Social para educação e saúde.
A regra é diferente para receitas da União e de estados e municípios. Para a União, o texto
aprovado pela Câmara para o PL 323/07 prevê o uso de recursos dos contratos já existentes,
contanto que os poços entrem em operação comercial após 3 de dezembro de 2012. Isso
abrangerá vários contratos atuais de blocos de exploração que ainda não chegaram a essa fase,
em que o poço começa a produção em escala comercial.

Assim, a regra vale para os royalties e a participação especial, paga quando a produção de
um poço atinge um grande volume, e se refere a contratos de concessão (Lei 9.478/97), cessão
onerosa à Petrobras (Lei 12.276/10) ou de partilha de produção (Lei 12.351/10).

Já as receitas de estados, do Distrito Federal e dos municípios, nessas mesmas condições,
serão direcionadas à educação e à saúde se referentes a contratos assinados a partir de 03 de
dezembro de 2012. A data 03/12/2012 tem correlação com a data de publicação da Medida
Provisória 562/12, que, pela primeira vez, direcionou os recursos dos royalties à educação.
Ela perdeu a vigência sem ser votada pelo Congresso.

O texto do relator do projeto, deputado André Figueiredo (PDT-CE) permite a estados e
municípios o uso de recursos dos royalties em despesas de manutenção e desenvolvimento do
ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive para salários e
outros tipos de remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede
pública.

Essas áreas contarão, ainda, em percentuais definidos pelo regulamento, com o dinheiro
obtido por meio de um procedimento conhecido como individualização da produção. A
individualização da produção ocorre quando for necessário definir quais partes de uma área
não concedida ou não partilhada poderão ser exploradas pela empresa se a jazida se estender
além da área licitada.
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A análise dos números dos orçamentos e das contas gerais do governo brasileiro mostra que a
previsão e o gasto em educação, isto é, na “função educação”62 têm crescido. A meta
intermediária de aplicação de recursos públicos em educação definida no PNE (2011-2020)
que corresponde a no mínimo 7% do PIB é um avanço, mas especialistas consideram que este
porcentual ainda se configura distante frente a problemas estruturais do sistema de ensino.
No caso brasileiro o governo federal declara que algo em torno de 6% do PIB é gasto em
educação. Dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), demonstram que o investimento público total em educação chegou a
5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010. O patamar

ficou

praticamente estável já

que, em relação ao ano anterior 2009, o crescimento foi de 0,1 ponto percentual. A maior
parte dos recursos – 4,9% do PIB – foi aplicada na educação básica, etapa que compreende a
educação infantil, o ensino fundamental e o médio. O investimento no ensino superior
correspondeu a 0,9% do PIB, montante este inalterado em relação a 2008 e 2009.

Tabela 16 - Estimativa do percentual do Investimento Público Total em Educação em relação
ao PIB, por etapa de ensino - Brasil 2000 -2011
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO PÚBLICO TOTAL EM RELAÇÃO AO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB
( % ) 2000 a 2011
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO PÚBLICO TOTAL EM RELAÇÃO AO PIB ( % )
ETAPAS DE ENSINO
TODOS
AN
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃ
EDUCAÇÃ
NÍVEIS DE
EDUCAÇÃ
ENSINO
O
O
O
1ª
a
4ª
SÉRIES
OU
5ª
a
8ª
SÉRIES
OU
ENSINO
O BÁSICA
MÉDIO
INFANTIL
ANOS INICIAIS
ANOS FINAIS
SUPERIOR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

4,7
3,7
4,8
3,8
4,8
3,8
4,6
3,7
4,5
3,6
4,5
3,7
5,0
4,1
5,1
4,3
5,5
4,6
5,7
4,8
5,8
4,9
6,1
5,0
Fonte:Inep/MEC
62

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5

1,5
1,4
1,7
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,9
1,8
1,8

1,2
1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,5
1,5
1,7
1,8
1,7
1,7

0,6
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
0,9
1,1

0,9
0,9
1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,0

A Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999,atualizou a discriminação da despesa por funções de que tratam o
inciso I do § 1o do art. 2o e § 2° do art. 8o, ambos da Lei no 4.320/64.
Art. 1º As funções a que se refere o art. 2o, inciso I, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, discriminadas no
Anexo 5 da mesma Lei, e alterações posteriores, passam a ser as constantes do Anexo que acompanha esta
Portaria.
§ 1o Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao
setor público.
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Apesar de o maior montante dos recursos estar

concentrado na etapa básica,

proporcionalmente o estudante do ensino superior é o que recebe o maior investimento.

Em 2011 o investimento público total em educação foi de 6,1% do Produto Interno Bruto
(PIB). A educação básica responde por aproximadamente 5,0%. A educação superior com
1,0%.

Conforme nota explicativa do Inep no caso dos valores inerentes à Educação Superior
estes

correspondem aos cursos superiores em Tecnologia, demais cursos de Graduação

(exceto cursos sequenciais) e cursos de pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado, Mestrado
Profissional e Doutorado (excetuando-se as especializações Lato Sensu).

Tabela 17 - Estimativa do percentual do Investimento Público Direto em Educação em
relação ao PIB, por etapa de ensino - Brasil 2000 -2011

PERCENTUAL DE INVESTIMENTO PÚBLICO DIRETO EM RELAÇÃO AO PRODUTO INTERNO BRUTO
- PIB ( % )
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO PÚBLICO DIRETO EM RELAÇÃO AO PIB ( % )
ETAPAS DE ENSINO
ANO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TODAS
AS
ETAPAS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
BÁSICA
INFANTIL
3,9
4,0
4,1
3,9
3,9
3,9
4,3
4,5
4,7
5,0
5,1
5,3

Fonte: Inep/MEC.

3,2
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,6
3,8
4,0
4,2
4,3
4,4

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5

ENSINO FUNDAMENTAL
DE 1ª a 4ª
SÉRIES OU
ANOS
INICIAIS

DE 5ª a 8ª
SÉRIES OU
ANOS
FINAIS

ENSINO
MÉDIO

ENSINO
SUPERIOR

1,3
1,3
1,5
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6

1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,5
1,5

0,5
0,6
0,4
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9

0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,9
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Em relação aos resultados de 2009, tanto a educação básica quanto a superior, cresceram
0,1%. Ou seja, de 4,2% para 4,3% e de 0,7% para 0,8% respectivamente. Sendo que o
acréscimo na educação básica ocorreu no ensino médio onde o investimento em 2009 foi de
0,7% passando em 2010 para 0,8% do PIB.

Quando consideramos o investimento público direto em Educação em Relação ao Produto
Interno Bruto (PIB), chega-se em 2010 a 5,1% e 2011 a 5,3% do PIB.

Onde em 2010 a

educação básica responde por aproximadamente 4,3%. A educação superior com 0,8%.
Já em 2011 a educação básica passa a responder por 4,4% e a superior por 0,9%.

Um desafio de peso para o SNE Sistema Nacional de Educação, conforme posicionamento
contido

em

documento

do Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Educação

63

(CNTE) CONAE.2010 , refere-se à elevação do percentual do PIB investido em educação –
7% pelo PNE oficial e 10% (durante um período do plano decenal) requerido pelo PNE da
Sociedade. É preciso que o mesmo esforço incipiente do governo federal, traduzido na
complementação ao Fundeb, nas políticas nacionais de formação profissional, na expansão da
rede de escolas técnicas e tecnológicas e no aumento das matrículas do ensino superior, entre
outros programas do PDE, seja perseguido pelos demais entes da federação, que administram
diretamente a educação básica. Sem a elevação do percentual, poucos serão os avanços
efetivos que o SNE poderá proporcionar à educação pública.

A Lei 9394/96, a LDB, estabeleceu em relação às necessidades da universidade, em seu artigo
55, que “Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos
suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela
mantidas”, mas, entretanto, não definiu concretamente a forma de se estabelecer o montante
de recursos que assegurem a manutenção e desenvolvimento das instituições.

63

Sistema Nacional Articulado de Educação Aspectos da conformação do novo regime de cooperação
educacional. Direção Executiva da CNTE. Julho/2009. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 277293, jan./jun. 2009. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> e em:
http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/sistema_nacional_articulado_de_educacao_posicoes_da_cnte.pdf.
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Concluímos este capitulo trazendo as considerações de Melchior, 198764 ao tratar da
questão “Por que investir prioritariamente em Educação e por que financiar a Educação”:

[.....]

Porque a Educação ainda é o principal meio de fazer com que os homens se

transformem em seres humanos. [.....] Porque é atualmente o maior empreendimento em que
se lançam a sociedade e os países mais desenvolvidos, os quais independentes de qualquer
orientação ideológica, fazem

da Educação sua base e alicerce para

desenvolver seus

habitantes e sua tecnologia, sem os quais não há progresso, desenvolvimento e crescimento
econômico.

64

MELCHIOR, José Carlos de Araújo. O Financiamento da Educação no Brasil. Col. Temas Básicos de
educação e Ensino. São Paulo. EPU, 1987.
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CAPÍTULO 5: O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA
5.1. ORIGEM E FORMAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE
SUPERIOR NA BAHIA

EDUCAÇÃO

O eminente professor Edivaldo M. Boaventura65 ao escrever a introdução ao livro “A
construção da universidade baiana: origens, missões e afro descendência”, traz a indagação
“Como se formou o sistema estadual de educação superior da Bahia?”

como questão

central do livro. No contexto deste trabalho, nada mais apropriado para iniciar este
capítulo.

Pensar a origem da educação superior na Bahia, de imediato remete-se a 1808, quando da
passagem do Príncipe Regente D. João pela Bahia a caminho do Rio de Janeiro, ocasião em
que criou o primeiro curso de nível superior Medicina e Cirurgia.

No período de 1877 a 1942 vários cursos universitários foram criados na Bahia, mais
especificamente na cidade de, a exemplo da Escola de Belas Artes de 1877, a Faculdade
Livre de Direito criada em 1891, a Escola Politécnica da Bahia de 1897, a Escola Comercial
na Bahia - que deu lugar à atual Faculdade de Ciências Econômicas - em 1905, a Faculdade
de Filosofia criada por Isaias Alves em 1941 para formação superior de professores, o curso
de Biblioteconomia de 1942.

No Rio de Janeiro e na Bahia, a instalação dos dois centros médico-cirúrgicos, constituem-se
em matrizes das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba) (VILLANOVA, 1948)66 .

A Universidade da Bahia foi constituída em 1946, incorporando a Escola de Cirurgia, criada
em 1808, Farmácia (1832), Odontologia (1864), Academia de Belas Artes (1877), Direito
(1891) e Politécnica (1896), acrescidas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras criada
em 1941. Em 1950 ela foi federalizada transformando-se na atual Universidade Federal da

65

Boaventura, Edivaldo M. A construção da universidade baiana: origens, missões e afrodescendência. Salvador:
EDUFBA, 2009.
Disponível em: http://static.scielo.org/scielobooks/4r/pdf/boaventura-9788523208936.pdf
66
VILLANOVA, José (Org.). Universidade do Brasil. Rio de Janeiro: Serviços dos Países S.A., 1948.
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Bahia, permanecendo

por mais de meio século (59 anos) a única universidade federal no

Estado da Bahia.
De acordo com Midlej,200467O processo de expansão do ensino superior na Bahia ganha
nova dinâmica a partir das transformações estruturais ocorridas no Brasil na década de 60, que
possibilitaram a autorização de faculdades isoladas pelo interior dos estados.

Para Lima (2008)68, a gênese da educação pública no âmbito estadual tem como marco o ano
de 1967, quando o governo Luiz Viana Filho instituiu um Departamento de Educação
Superior (Lei nº 2.454/67), coadunando-se com o cenário nacional desenvolvimentista de
fomento à formação de quadros para o novo cenário nacional. A mencionada lei previa a
realização de estudos para o desenvolvimento da educação superior como tema para o
crescimento econômico do estado. Incorporando, neste contexto, a educação superior ao
desenvolvimento econômico, o que, de acordo com Lima (2008), fere a autonomia da
universidade estadual que estava nascendo.

Estudos indicam que

desde o século XIX a administração provincial mantinha o ensino

agrícola básico para o setor primário da economia. A tendência persistiu até 1967, quando as
Escolas de Agronomia e Medicina Veterinária passaram para a Universidade Federal da
Bahia.

A partir de 1968, surgiram as faculdades estaduais, nos municípios, voltadas para a formação
de professores, em seguida vieram as universidades.
Cunha (2002)69 chama atenção para o que ela considera uma singularidade na expansão das
redes de ensino superior na Bahia: ao contrário de outras regiões no país, tal expansão não se
deveu à iniciativa privada ou federal, mas foi o governo do estado que assumiu “o movimento
67

MIDLEJ, Moema M. B. Cartibani. Territorialidade da Universidade Estadual de Santa Cruz. 2004. 273f. Tese
(Doutorado em Educação). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004.
68
LIMA, Iracema Oliveira. Desenvolvimento regional e a organização da educação superior estadual baiana.
Ciência & desenvolvimento - Revista eletrônica da fainor (c&d), 2008. Disponível em: <
http://srv02.fainor.com.br/revista/index.php/memorias/article/viewfile/17/14>. Acesso em 23 de setembro de
2010.
69
Cunha, M. C. A dinâmica e os fatores condicionantes da criação de cursos de educação superior no estado da
Bahia. 2002. Tese (Doutorado em Educação) –Faculdade de Educação, Universidade da Bahia, Salvador.
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de expansão e de interiorização da educação superior como um traço muito forte nas suas
políticas, a partir daí até os dias atuais”.
De acordo com Boaventura,200970 a origem histórica da Educação Superior na Bahia é
caracterizada e marcada por dois momentos expressivos. Inicialmente o governo estadual,
criou as faculdades de formação de professores e depois as universidades estaduais. No
primeiro, ainda no tempo do Império, a educação superior na Bahia já contava, além da
tradicional Faculdade de Medicina, com o Imperial Instituto Baiano de Agricultura, que, após
sucessivas mudanças passou a ser a Escola de Agronomia de Cruz das Almas integrada à
Secretaria da Agricultura. O Governo Estadual criou a Escola de Medicina Veterinária, em
1951, que passou a integrar a Universidade Federal da Bahia, em 1967, juntamente com a
Escola de Agronomia de Cruz das Almas, caracterizando a educação superior estadual
voltada para o setor primário da economia.

O segundo momento que

teve inicio em 1968, se caracterizou pela educação superior

estadual voltada para o ensino, com a criação de faculdades de formação de professores,
consolidando-se a opção política pela expansão e interiorização do ensino superior, expressa
no Plano Integral de Educação e Cultura do Governo do Estado – PIEC.

O Plano de Educação e Cultura da Bahia – PIEC (1984-1987) traz essa diretriz educacional
expansionista enquanto opção política pela expansão e interiorização do ensino superior:

“A expansão e consolidação da educação superior na esfera estadual se processarão, por um lado,
num movimento de interiorização, desconcentrando suas unidades de ensino, adequando-o às
variações e especificações da relação oferta/aluno de cada região. Por outro lado, num sentido
mais quantitativo, pretende-se uma reorientação da oferta de modo a se privilegiar a formação de
professores de 1º grau, em especial para aquelas áreas mais carentes com pré-escolar, alfabetização
de crianças e adultos e educação continuada (BAHIA, Secretaria da Educação e Cultura, 1984).”

Também em 1968 incorpora-se à gestão do Estado a Faculdade de Agronomia do Médio
São Francisco – FAMESF, criada na década de cinquenta e administrada pela iniciativa
privada. Em 1969 foi criado o Centro de Educação Técnica da Bahia – CETEBA, com a
70

Boaventura, Edivaldo M. A construção da universidade baiana: origens, missões e afrodescendência. Salvador:
EDUFBA, 2009.

111

missão de formar professores das disciplinas profissionalizantes para atuar no 1º e 2º graus,
primeiros passos para implantação das três entre as quatro universidades estaduais da Bahia:
Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs, criada em 1970; Universidade

do

Sudoeste da Bahia – Uesb, criada em 1980; Universidade do Estado da Bahia – Uneb, criada
em 1983, constituindo-se no Sistema Público Estadual de Ensino Superior, expandindo-se,
significativamente, a partir da década de noventa.

Não podemos deixar de registrar a Superintendência de Ensino Superior do Estado da Bahia
- Seseb que é a antecede a Uneb. A Seseb era composta pelo Centro de Educação Técnica da
Bahia (CETEBA), e pelas Faculdades de Agronomia do Médio São Francisco- FAMESF,
Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas - FFPA, Faculdade de Formação de
Professores Jacobina – FFPJ, Faculdade de Formação de Professores Santo Antônio de Jesus
– FFPSAJ e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité - FFCLC.

Em 1991 foi incorporada ao sistema, por processo de estadualização, a Federação das Escolas
Superiores de Ilhéus e Itabuna – FESPI, constituindo-se na quarta instituição estadual de
ensino superior com a denominação de Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc.

Na década de 80 a criação da Universidade do Estado da Bahia e da Universidade do
Sudoeste Baiano, através de leis delegadas estaduais, permitiu a agregação de faculdades já
existentes. Na década de 90 é incorporada ao sistema de ensino superior estatal a última
universidade, a Universidade

Estadual de Santa Cruz, também seguindo o modelo de

agregação de faculdades (SANTOS,2000)71.

De acordo com Serpa (1995), com apenas uma universidade federal, o ensino superior na
Bahia foi mantido, por um longo período, sem expansão do número de vagas nem do quadro
docente. Isso aconteceu a despeito da projeção do estado da Bahia na economia nacional e da
sua posição estratégica com relação à intermediação das regiões Norte e Sul de um país com
as dimensões territoriais como as do Brasil. Para minimizar essa lacuna, o governo estadual, a
partir da década de 1980, inicia uma política de expansão do ensino superior, particularmente
no interior, e decide pela criação e implantação de 4 (quatro) universidades estaduais: duas

71

SANTOS, Luiz Carlos. C. dos. Investimento em educação superior: a experiência do estado da Bahia com a
atividade universitária. 288f. Tese (Doutorado em Ciências Empresariais). Universidade do Museu Social
Argentino. 2000.
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multicampi (Uneb, presente em 24 municípios de todas as regiões administrativas, e Uesb,
presente em 4 municípios da região Sudoeste) e duas em cidades estratégicas do
desenvolvimento regional (Uefs, em Feira de Santana, e Uesc, localizada no eixo rodoviário
entre as cidades de Itabuna e Ilhéus). Essa ação resultou no agrupamento de faculdades
públicas e estatais isoladas (SERPA, 1995)72.

O sistema estadual de ensino superior da Bahia conta com quatro universidades que oferecem
dezenas de cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.
Conforme pode-se observar a atual configuração do sistema, tem

pouco mais de vinte

anos, todavia, as faculdades isoladas que lhe deram origem remontam ao final da década de
1960.

A Bahia contou com apenas uma universidade federal, por mais de seis décadas. Sua primeira
universidade estadual, instalada no interior, permaneceu por cerca de dez anos como a única
opção; seu sistema público estadual de educação superior, fortemente interiorizado e
responsável pelo aumento de vagas, se deparou com limites impostos pelo próprio setor
público, tais como ‘[...] as aplicações de recursos [...] no ensino superior apresentam baixos
índices [...] possibilitando a larga oferta de vagas da rede particular [...] do ensino superior,
como se presencia com o grande número de novas faculdades instaladas’ [....] (ICÓ,
OLIVEIRA, FIALHO, 200373). As instituições sediadas no estado apresentam variantes
morfológicas nas modalidades organizacionais (FIALHO, 200574: PIRES, 200275) para se
adequarem aos assinalamentos legais de cada momento. A Bahia também registra, na sua
história, dificuldades para federalizar instituições no estado, tal como ilustra o caso da
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI) - estadualizada em 1991 -, num
período em que decresce a expansão no País, embora estados do porte da Bahia a vivenciem
pela via da União.
72
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Assim, para Costa e Miranda, 2011 a decisão política de implantar o ensino superior
considerou, em certo medida, uma espécie de hierarquia por grau de desenvolvimento das
cidades. Essa opção refere-se à consideração, à época, de que uma universidade precisa ser
instalada em um local que possibilite condições para sua sobrevivência, tais como
infraestrutura urbana e de estradas que permitam o fluxo de pessoas, logística de transportes,
demanda populacional advinda do ensino médio, demanda por qualificação profissional (dada
pelo dinamismo da economia), isto é, uma série de fatores que foram considerados. Pode-se
dizer que o ponto de partida foi o perfil apresentado a partir das regionalizações do estado. A
interiorização do ensino superior seguiu o vetor da representatividade das cidades. A Uesb
está presente em Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié; a Uesc, em Ilhéus e Itabuna; a
Uefs, em Feira de Santana; a Uneb, inicialmente, em Salvador, Alagoinhas, Juazeiro, Caetité,
Santo Antônio de Jesus e Jacobina.

Embora desde o século XIX o estado da Bahia fosse responsável por Instituições de Ensino
Superior, efetivamente o sistema estadual de educação superior começou a se constituir no
final da década de 1960, quando o governo estadual tomou para si a responsabilidade pela
criação de faculdades isoladas no interior. Estas faculdades, mais tarde foram agrupadas
originando às atuais universidades estaduais da Bahia.

A expansão do sistema básico de ensino, demandava professores qualificados. Inicia-se o
processo de interiorização e expansão do ensino superior público no estado a partir das
primeiras faculdades, que mantinham cursos de pedagogia e licenciaturas curtas em letras,
estudos sociais e ciências.
O Governo Baiano, com a promulgação da Lei 5.540/6876 – Reforma Universitária – se
forçado a retomar os debates sobre a instituição de faculdades voltadas para a formação de
professores no interior do Estado. Conforme, orientação explicitada no Art. 30, a referida Lei
estabelecia:

Art. 30. A formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas gerais ou
técnicas, bem como o preparo de especialistas destinadas ao trabalho de planejamento, supervisão,
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Leinº 5.540/1968 de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior
e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Revogada pela Lei nº 9.394, de 1996, com
exceção
do
artigo
16,
alterado
pela
Lei
nº
9.192,
de
1995.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5540.htm. Acessado em: Julho 2012

114

administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, far-se-á em nível
superior. (Revogado pela Lei nº 9.394, de 1996)
§ 1º A formação dos professores e especialistas previstos neste artigo realizar-se-á, nas
universidades mediante a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos incluídos nos
currículos dos cursos respectivos. (Revogado pela Lei nº 9.394, de 1996)
§ 2º A formação a que se refere este artigo poderá concentrar-se em um só estabelecimento
isolado ou resultar da cooperação de vários, devendo, na segunda hipótese, obedecer à
coordenação que assegure a unidade dos estudos, na forma regimental. (Revogado pela Lei nº
9.394, de 1996)

O período de 1967 a 196977 traz referências importantes relativas à implantação do sistema
de educação na Bahia, a exemplo de: Plano de Emergência, Plano Integral de Educação e
Cultura (Piec), Lei Orgânica do Ensino, Plano Estratégico, Projeto dos Centros Integrados de
Educação e vários diplomas legais, entre eles, a Lei n.º 2.521-A, de 23 de fevereiro de 1968,
que cria o primeiro Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia.

O Quadro 03

demonstra de forma resumida estes fatos no contexto da história da

educação na Bahia.

Quadro 03 - Educação Superior Estadual na Bahia – Principais Eventos Históricos 1968 a
1991

ANO
1968
1969
1970
1980
1983
1983
1991

Fonte: PDI

77

EVENTO
Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco – FAMESF é incorporada à
gestão do Estado.
Centro de Educação Técnica da Bahia – CETEBA, é criado com a missão de formar
professores das disciplinas profissionalizantes para atuar no 1º e 2º graus.
Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs é criada.
Universidade do Sudoeste da Bahia – Uesb é criada.
Universidade do Estado da Bahia – Uneb é criada.
Sistema Público Estadual de Ensino Superior, com a criação da Uneb é constituído.
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna – Fespi, é incorporada ao
sistema, por processo de estadualização, constituindo-se na quarta instituição estadual
de ensino superior com a denominação de Universidade Estadual de Santa Cruz –
Uesc.
da Uneb, Uefs, Uesb e Uesc

Período que contou com Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto como Secretário de Educação e Cultura do
Estado da Bahia, durante o Governo Luis Vianna Filho.
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Para Cunha, 200278 uma singularidade na expansão das redes de ensino superior na Bahia,
ao contrário de outras regiões no país, é que tal expansão não se deveu à iniciativa privada ou
federal, mas sim

o governo do estado que assumiu “o movimento de expansão e de

interiorização da educação superior como um traço muito forte nas suas políticas, a partir daí
até os dias atuais”.

Com relação à instalação das universidades, o estado da Bahia registra a experiência brasileira
baseada na organização de universidades originárias da prática da aglomeração de faculdades,
cujo início se deu na década de 1940 mediante instalação da Universidade Federal79 , vinte
anos depois de instituídas as primeiras universidades no Brasil, na década de 1920. Até a
década de 1970, o único acesso à educação superior pública para os jovens baianos dava-se
através da sua única Universidade Federal; a partir de então, por via do processo de
implantação das Universidades Estaduais, o acesso ao ensino superior público entra em
processo de expansão, em face da institucionalização da Uefs (1970), da Uesb (1980), da
Uneb (1983), e da Uesc (1991).
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2002. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade da Bahia, Salvador
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Para a criação da Ufba, concorreram 8 (oito) unidades pré-existentes, 3 (três) das quais criadas pelo Governo
do Estado da Bahia: a Escola Politécnica (criada em 1896), e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (criada
em 1941), ambas incorporadas à Ufba em 1946; e a Escola Agrícola da Bahia (criada em 1877 e que, no
Governo Landulfo Alves, 1938-1942, passou à condição de Escola de Agronomia em Cruz das Almas)
incorporada, à Ufba, em 1967. (FIALHO, 2004; CUNHA, M. C. A dinâmica e os fatores condicionantes da
criação de cursos da educação superior no Estado da Bahia. Disponível em: << http://www.ufba.br/~mcouto/ >>.
Acessado em: março de 2011).
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5.1.1

Caracterização do Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia

Para analisar aspectos inerentes aos orçamentos em Educação Superior na Bahia é
indispensável conhecer o processo histórico da

criação do Sistema Estadual de Educação

Superior de forma a compreender a sua institucionalidade. Perseguir este intento impõe
por trazer, mesmo que breve, à reflexão a criação do sistema estadual de educação superior
na Bahia.

A década de 90 foi particularmente marcada pelas determinações constitucionais derivadas da
Carta Magna de 1988, em especial pelo Plano Decenal de Educação da Bahia (Plandeba,
199080), o qual constatou a lacuna, até então, de diretrizes político-administrativas voltadas ao
complexo sistema formado por quatro universidades distribuídas por todo o Estado da Bahia.

O diagnóstico sobre a realidade educacional baiana, elaborado como subsídio para o Plandeba
(1990) destacou, à época, alguns importantes momentos históricos relativos à implantação do
sistema de educação: a institucionalização da Lei 117 de 24 de agosto de 1895 (onde o acesso
ao ensino superior era extremamente limitado às elites); a Lei 1.846 de 14 de agosto de 1925
(que vigorou até 1963), a qual, inclusive, estabelecia como tônica o aperfeiçoamento de
professores; a Lei 3.095/72 que, ao re-organizar a Secretaria de Educação e Cultura do Estado
da Bahia, criou o Departamento de Ensino Superior e Aperfeiçoamento de Pessoal (Desap),
desativado em 1980. O Desapre organizou o sistema estadual, seguindo-se os decretos e leisdelegadas que deram origem às fundações e às autarquias que formaram as universidades
estaduais e, posteriormente, o Plano de Educação e Cultura do Estado da Bahia para o período
1984-1987, que “[...] enfatizava a função ‘estimuladora do desenvolvimento econômico e
social’ e de ‘suporte a outros níveis de ensino’” (Plandeba, 1990).

Estudos demonstram que o diagnóstico dessa realidade continua sendo atual e aponta, ainda,
para muitos desafios, sobretudo com relação à definição de diretrizes e políticas para a
educação superior:

80

PLANDEBA. INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA.
Diagnóstico da realidade educacional baiana subsidiador ao Plano Decenal de Educação – PLANDEBA.
Estudos IAT. Salvador: IAT, p. 42-49, 1990.

117

Em 1988, o ensino superior estadual deixou a Secretaria de Educação do estado da Bahia –
SEEB e passou a integrar, [...] as funções do Secretário extraordinário para Assuntos de
Ciência, tecnologia, Ensino Superior e Modernização, criando-se uma vinculação
complexa, pois, orçamentária e financeiramente, as instituições estaduais de ensino superior
permaneceram integrantes da estrutura da SEEB. Em agosto de 1988, o Governo estadual
deu início, através da constituição de um Grupo Especial de trabalho, a estudos para propor
um Plano Diretor de Política de Educação Superior do estado. O Grupo foi constituído com
representantes da UEFS, UESB, UNEB, UFBa, UCSal e FESPI; com representantes da
SEEB, SEPLANTEC, SEFAZ, FUNDESP, CEPED, CEPEC/CEPLAC e o Secretário
Extraordinário; com representantes de cada associação de professores, estudantes e
funcionários de cada uma das instituições estaduais de ensino superior, inclusive da FESPI;
e do Presidente da CPE na condição de coordenador dos trabalhos, devendo submeter ao
Conselho Estadual de Educação, o Plano, antes da aprovação final, a cargo do Governador.
Paulatinamente desativados com a falta de apoio administrativo, financeiro e político, que
colocou em risco até mesmo a participação de membros de comunidades universitárias
localizadas no interior, o Grupo de Trabalho assistiu à mudança de 4 Secretários
Extraordinários, o que determinava frequentes revisões das etapas de trabalho realizadas,
impondo constantes interrupções das atividades. Após esse período, com a indicação de
outros Secretários Extraordinários, o Grupo Especial sequer voltou a ser convocado para
reinício dos trabalhos. [...] A partir de 1989 e até o presente, nenhuma outra iniciativa
manifesta o Governo Estadual com relação à análise da situação do ensino superior do
Estado (Plandeba, 1990).

O Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia, composto por quatro Universidades
Estaduais, integra a Secretaria da Educação.

A Secretaria da Educação - SEC, criada pela Lei nº 115, de 16 de agosto de 1895,
reestruturada pelas Leis nº 6.074, de 22 de maio de 1991, 6.812, de 18 de janeiro de 1995 e
7.028, de 31 de janeiro de 1997, e modificada pelas Leis nº 7.435, de 30 de dezembro de
1998, 8.538, de 20 de dezembro de 2002 e 8.970, de 05 de janeiro de 2004, tem por finalidade
promover a execução da política de educação do Estado.

A Bahia adota o modelo de vinculação temática e hierárquica que situa a educação superior na
estrutura da Secretaria de Educação, atribuindo à Coordenação de Desenvolvimento da
Educação Superior - Codes81 a coordenação do setor, conforme se pode observar na Figura
01- Estrutura organizacional / Secretaria da Educação e

Figura 02 - Organograma -

Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior - Codes / Secretaria da Educação.

81

Base legal: Lei n.º 8.970, de 5 de janeiro de 2004 e Decreto n.º 8.877, de 19 de janeiro de 2004. Em 2007, a
Secretaria de Educação promoveu um primeiro reordenamento da sua estrutura, contemplando algumas medidas
que visam propiciar melhorias no funcionamento da Codes (Lei nº 10.955 de 21 de dezembro de 2007).
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Figura 01 - Estrutura Organizacional / Secretaria da Educação

Fonte: Site da SEC, 2013.
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Figura 02 - Organograma - Coordenação de Desenvolvimento da Educação Superior – Codes
/ Secretaria da Educação

Fonte: Sec, 2012.

120

De acordo com Regimento da Secretaria da Educação do Estado da Bahia82compete à
referida secretaria:

I- formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e
ações relativos à educação, no âmbito do Estado;
II- promover a formulação e o acompanhamento do Plano Estadual de Educação;
III- viabilizar a promoção de estudos e pesquisas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento
do sistema educacional;
IV- fomentar articulação com outros órgãos ou instituições públicas e particulares, nacionais e
internacionais, com vistas ao cumprimento de sua finalidade;
V- promover e fiscalizar o cumprimento das leis federais e estaduais relativas à educação,
bem como das decisões dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação;
VI- exercer outras atividades correlatas.

A Política de Educação Superior do Estado da Bahia tem por meta diplomar pessoas nas
diferentes áreas de conhecimento, qualificando-as para a inserção em setores profissionais e
participação no desenvolvimento da sociedade. Reconhece a valorização do trabalho de
pesquisa e investigação, visando o desenvolvimento técnico-científico e cultural que
potencializa a compreensão da estrutura social, política e econômica e, também, contribui na
criação e difusão de ações estimuladoras de práticas extensionistas que ampliam a divulgação
científica, a inclusão social e a redução das desigualdades. Essas ações se concretizam por
meio do trabalho realizado pelas universidades públicas do âmbito do sistema estadual de
educação, que conferem rigor, amplitude e foco ao crescimento da educação superior no
estado da Bahia. (BAHIA, 2010)83.
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Regimento da Secretaria da Educação do Estado da Bahia descreve o funcionamento do órgão, suas funções e
competências, está disponível em: http://institucional.educacao.ba.gov.br/regimento-secretaria. Acessado em março
2012.
83

BAHIA, Secretaria da Educação. Institucional. Educação. Educação Superior.
http://institucional.educacao.ba.gov.br/educacaosuperior. Acessado em junho.2012.

Disponível

em:
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Em 1997, a Lei Estadual nº 7.176 de 10 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997)84, reestruturou
as Universidades Estaduais da Bahia, (Uefs, Uesb, Uesc e Uneb), como entidades autárquicas
e integrantes do Sistema de Educação Superior:
Art. 1º A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, criada pela Lei Delegada nº 66 de 1ºde junho
de 1983, a Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, criada pela lei nº 2.784, de 24 de
janeiro de 1970 e alterada pela Lei Delegada nº 12, de 30 de dezembro de1980, a Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, criada pela Lei Delegada nº12 de 30 de dezembro de 1980
e a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, criada pela Lei 6.344, de 5 de dezembro de
1991 e reorganizada pela Lei 6.898 de 18 de agosto de1995 são entidades autárquicas vinculadas a
Secretaria da Educação, dotadas de personalidade jurídica de direito público, autonomia didático
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, com sede e foro, respectivamente,
nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e no Km 16 da BR 415 – Rodovia
Ilhéus / Itabuna.
Art. 2º As Universidades Estaduais da Bahia, integrantes do Sistema de Educação Superior, ficam
constituídas pelos cursos atualmente em funcionamento, sem prejuízo de outros que venham a ser
criados, adotando a estrutura orgânica com base em departamentos a serem estabelecidos em ato
regulamentar.
Art. 3º As Universidades Estaduais tem por finalidade desenvolver a educação superior, de forma
harmônica e planejada, promovendo a formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e
tecnológico dos recursos humanos a pesquisa e extensão, de modo indissociável, voltada para as
questões do desenvolvimento socioeconômico, em consonância com as peculiaridades regionais.

Assim, o sistema estadual de ensino superior na Bahia conta hoje com quatro universidades:
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Uesb), Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e Universidade Estadual de Santa Cruz
(Uesc). Juntas abrangem todas as regiões administrativas do estado e atendiam, em 2009,
quase 50.000 alunos, o que correspondia a mais da metade dos matriculados em universidades
e a pouco mais de 23% dos matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) na Bahia
(Bahia, 2010) 85.

84

Lei
7.176/1997
de
10
de
setembro
de
Reestrutura as Universidades Estaduais da Bahia e dá outras providências.
Disponível
http://aduneb.com.br/backup/7176/lei7176_97.pdf. Acessado em junho de 2012.
85

1997.
em:

BAHIA, Secretaria da Educação. Institucional. Órgãos Vinculados. Universidades. Atualizado em 29 jan.
2010. Disponível em: <http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/node/186>. Acesso em: setembro de 2011.
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Mapa 2- Distribuição Geográfica da Educação Superior Pública Estadual

Uefs

Uesb
s
Uesc
s
Uneb

Fonte: Site da Uneb, 2009, com adaptações.
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A educação superior no Estado da Bahia ganhou contornos bastante complexos em razão da
acentuada expansão do ensino superior privado e da restrita participação da União, restrita, até
muito recentemente, pela presença de apenas uma universidade federal, localizada na Capital
(Salvador). Esse cenário vem sendo evidenciado por diversos estudos, a exemplo da coletânea
Educação Superior Brasileira 1991-2004 (Inep, 2006)86, cujo volume dedicado ao Estado da
Bahia analisou o período 1808-2004 e traz as seguintes constatações:

i.

A Bahia não acompanhou a expansão da educação superior que se deu no País no
entorno da LDB de 1961 e da Reforma Universitária de 1968 e registrou estagnação,
somente superada décadas depois, com a implantação do Sistema Estadual de
Educação Superior, seguida da expansão do setor privado [...].

ii.

A LDB 1996 criou condições de ampliação do sistema de educação superior, em todo
o país, via setor privado [...]. Na Bahia, essa característica de expansão é ainda mais
acentuada que no Brasil e no Nordeste como um todo.

iii.

No período 1996-2004, não houve aumento do número de IES públicas, mas um
decréscimo da participação do setor público, com relação a 1991-1994. Nesse
interregno, o crescimento de IES públicas é exclusivo da rede estadual. Em ambos os
períodos, houve estagnação e até decréscimo do setor público federal. [...]. O retrato
da expansão das IES, na Bahia é marcadamente privatizante. A expansão das IES, na
Bahia, tem caráter concentrador e não diversificado.

iv.

A concentração de IES na região metropolitana e em regiões próximas ao litoral
contribuiu para o alargamento do vazio demográfico e econômico da região central do
Estado.

Presentes, hoje, em 23 Territórios de Identidade, as Universidades Estaduais da Bahia se
distribuem por uma malha territorial atualmente composta por 30 municípios: a Uesc,
86

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Educação
Superior. Brasil: 1991-2004. Brasília, Inep, 2006 (Volume Bahia).
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localizada entre os municípios de Ilhéus e Itabuna; a Uefs, em Feira de Santana; a Uesb em 3
(três) municípios (Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista) e a Uneb em 24 (vinte e quatro)
municípios, respectivamente; Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité,
Camaçari, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Eunápolis, Guanambi, Ipiaú, Irecê,
Itaberaba, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador (sede), Santo Antônio de Jesus, Seabra,
Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-Xique.

Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local,
possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da
Bahia passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir
da especificidade de cada região. Sua metodologia foi desenvolvida com base no sentimento
de pertencimento, onde as comunidades, através de suas representações, foram convidadas a
opinar. (Seplan,2012)87

De acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia – Seplan território de
identidade é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente
contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a
sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos
específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão
social, cultural e territorial.

87

Seplan, 2012. TERRITORIÓS DE IDENTIDADE. Conceito. http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-deidentidade
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O Quadro 04 demonstra a presença das Universidades Estaduais em 23 dos 27 Territórios
de Identidade do Estado da Bahia.

Quadro 04 - Universidades Estaduais / Territórios de Identidade – Estado da Bahia - 2013

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE
1.
2.
3.
4.
5.

BACIA DO RIO GRANDE
BAIXO SUL
CHAPADA DIAMANTINA
COSTA DO DESCOBRIMENTO
EXTREMO SUL

6.

IRECÊ

7.
8.

ITAPARICA
LITORAL NORTE E AGRESTE
BAIANO

9.

LITORAL SUL

10. MÉDIO RIO DE CONTAS
11. MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA
12. METROPOLITANA DE
SALVADOR
13. PIEMONTE DA DIAMANTINA
14. PIEMONTE DO PARAGUAÇU
15. PIEMONTE NORTE DO
ITAPICURU
16. PORTAL DO SERTÃO
17. RECÔNCAVO
18. SEMIÁRIDO NORDESTE II
19. SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
20. SERTÃO PRODUTIVO
21. SISAL
22. VELHO CHICO
23. VITÓRIA DA CONQUISTA
Fonte: Seplan, 2013.

MUNICÍPIO
Barreiras
Valença
Seabra
Eunápolis
Teixeira de Freitas
Irecê
Xique-Xique
Paulo Afonso
Alagoinhas

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb

Ilhéus
Itabuna
Ipiaú
Jequié
Itapetinga

Uesc
Uesc
Uneb
Uesb
Uesb

Camaçari
Salvador
Jacobina

Uneb
Uneb
Uneb

Itaberaba
Senhor do Bonfim

Uneb
Uneb

Feira de Santana
Santo Antônio de Jesus,
Euclides da Cunha
Juazeiro

Uefs
Uneb
Uneb
Uneb

Brumado
Caetité
Guanambi
Conceição do Coité
Serrinha
Bom Jesus da Lapa
Vitória da Conquista

Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uneb
Uesb
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Mapa 03- Territórios de Identidade, Estado da Bahia. 2013.

Fonte: Seplan, 201188..

88

Disponível em: http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-de-identidade/mapa. Acessado em janeiro 2013.
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5.1.2

Sistema Público Estadual: As Universidade Estaduais Baianas

5.1.2.1 Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs
Criada pela Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 e organizada de acordo com
projeto elaborado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – CEISP –
ligado à Universidade Federal da Bahia, a Fundação Universidade de Feira de Santana –
FUFS, como foi inicialmente denominada. Uma vez autorizada, a Universidade é instalada,
em 31 de maio de 1976, com o seguinte elenco de cursos: Licenciatura de 1º e 2º graus em
Letras – Inglês/Francês; Licenciatura Plena em Ciências, com habilitação em Matemática e
Biologia e em Ciências 1º grau; Licenciatura Plena em Estudos Sociais, com habilitação em
Educação Moral e Cívica e em Estudos Sociais 1º grau; e mais os cursos de Enfermagem,
Engenharia de Operações – Modalidade Construção Civil, Administração, Economia e
Ciências Contábeis.

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 no ano de 1976, Reconhecida pela Portaria
Ministerial nº 874/86 de 19-12-86 e Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14-122004.

Conforme

relatório de Atividades 201089, na Pós-Graduação, atualmente, estão em

funcionamento: 15 (quinze) cursos de Especialização, nas áreas de Ciências da Saúde,
Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes,

Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências

Agrárias; 13 (treze) cursos de Mestrado: Biologia e Biotecnologia de Microorganismos,
Botânica, Ciência Animal, Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Ecologia e
Conservação da Biodiversidade, Física, Genética e

Biologia Molecular, Linguagens e

Representações, Produção Vegetal, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional – PROFMAT, Sistemas Aquáticos Tropicais, Zoologia e Ciência, Inovação e
Modelagem em Materiais; e 3 (três) cursos de

Doutorado: Ecologia e Conservação da

Biodiversidade, Genética e Biologia Molecular e Desenvolvimento e Meio Ambiente.
89

Relatório
Anual
de
Atividades,
2010.
Disponível
em:http://www.uefs.br/portal/assessorias/asplan/relatorios/relatorios-anuais-atividades/relatorio-anual-deatividades-2010. Acessado em julho de 2012.
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5.1.2.2 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb
A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é uma instituição multicampi com três
unidades, localizadas nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, todos
situados na Região Sudoeste da Bahia.

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb, instituída pela Lei Delegada nº 12 de
30 de dezembro de 1980, autorizada pelo Decreto Federal nº 94.250, de 22 de abril de 1987,
reestruturada pela Lei nº 7.176, de 10 de setembro de 1997 e Decreto nº 7.329, de 07 de maio
de 1998, que aprova o novo regulamento da Uesb, credenciada por meio do Decreto Estadual
nº 7.344, de 27 de maio de 1998 e recredenciada mediante o Decreto Estadual nº 9.996, de 02
de maio de 2006.

É uma entidade autárquica, dotada de personalidade de Direito Público Interno e Regime
Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão, de caráter multicampi, com sede no município de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

Está vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com autonomia didático
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme a Constituição
Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394/96.

A Uesb surgiu a partir das Faculdades de Formação de Professores, instaladas nos municípios
de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas, que se somavam à Faculdade
de Agronomia do Médio São Francisco - FAMESF, criada na década de 1950, e a partir da
política de interiorização do ensino superior contida no Plano Integral de Educação do
Governo do Estado de 1969.

Como resultado da reforma universitária (Lei nº. 5.540 de 28/11/1968), foram extintas as
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e, em seu lugar, criadas as Faculdades de
Educação. A Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista – FFPVC –
criada pelo Decreto Federal nº 21.363 de 30/07/69 e transformada em autarquia por meio da
lei nº 2.741 de 11/11/69 teve o seu funcionamento efetivado com a implantação do Curso de
Letras, em 1971, autorizado pelo Decreto Federal nº 68.219 de 11/02/1971.
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A Faculdade de Formação de Professores de Jequié – FFPJ – foi criada pela Lei nº. 2.852 de
09/11/1970, que instituiu a Fundação Faculdade de Educação de Jequié, posteriormente,
transformada em autarquia pelo Decreto Estadual nº. 23.135/70. Todavia, o seu
funcionamento só se efetivou com a implantação dos cursos de Letras e Ciências (licenciatura
curta) em 1977. Esses cursos foram autorizados, respectivamente, pelos Decretos nº 79.130,
de 17/01/77, e nº 80.551, de 11/10/77.

A Fundação Educacional do Sudoeste foi instituída pelo Decreto Nº 27.450, de 12/08/80, com
o objetivo de implantar e manter uma universidade no Sudoeste. Ao seu patrimônio foram
incorporados os bens e direitos pertencentes às Faculdades existentes em Vitória da Conquista
e Jequié. Essa Fundação, criada como mantenedora da Uesb, foi substituída pela Autarquia
Universidade do Sudoeste mediante a Lei Delegada nº. 12 de 30/12/80. A esta foram
integradas as Faculdades de Formação de Professores e a Faculdade de Administração.

Seis anos após integração e funcionamento como Autarquia Universidade do Sudoeste, a
instituição foi autorizada pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC – a funcionar como
Universidade. Passou, então, a ser identificada, juridicamente, como Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia e a funcionar em sistema multicampi, vinculada à Secretaria da
Educação e Cultura, conforme Decreto nº 94.250 de 22/04/87.

A partir de então, foram extintas as Faculdades de Formação de Professores e de Agronomia
de Vitória da Conquista, Faculdades de Formação de Professores e de Enfermagem de Jequié
e a Faculdade de Zootecnia de Itapetinga que cederam lugar aos campi universitários de
Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Este último município passou a ser sede da
administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

A Região Sudoeste do Estado da Bahia, onde está situada a Uesb, compreende 39 municípios
e uma área de 42.542,9 km², o que corresponde a 7,5% do território baiano.

Sob o aspecto geoeconômico a região compreende um total de 156 municípios, que
integram parte dos três territórios de identidade, Vitória da Conquista, Itapetinga e Médio Rio
das Contas.
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A Uesb é constituída por três campi: Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Tem sede em
Vitória da Conquista, situada na Mesorregião do Centro-Sul do Estado da Bahia, distante a
510 km da cidade de Salvador, capital do Estado.

5.1.2.3 Universidade do Estado da Bahia – Uneb
A Universidade do Estado da Bahia tem origem no seu núcleo embrionário, o Centro de
Educação Técnica da Bahia (Ceteba), autorizado a funcionar mediante convênio entre o
Ministério da Educação e Cultura e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da
Educação e Cultura.

São documentos legais da criação do Ceteba, a Portaria Ministerial nº 111 de 19/02/1968,
documento básico para o estabelecimento daquele convênio por tempo indeterminado e, logo
no ano seguinte, o Decreto Estadual nº 21.455/69 que dispunha sobre o funcionamento
daquele Centro e sua manutenção e administração a cargo da referida Secretaria.

Transformado em Fundação Centro de Educação Técnica da Bahia, em 10/04/74, manteve a
sigla Ceteba e assim funcionou até o advento da Lei Delegada nº 12 de 03/12/80 pela qual, ao
mesmo tempo em que se extinguia o Ceteba, criava-se a Superintendência de Ensino Superior
do Estado da Bahia (SESEB) com o status de Autarquia Estadual, vinculada à Secretaria de
Educação. Com tais prerrogativas, a SESEB passou a congregar e integrar as unidades do
Sistema Estadual de Educação Superior no Estado da Bahia: Ceteba, Faculdade de Agronomia
do Médio São Francisco; as Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina
e Santo Antônio de Jesus e as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité e de
Juazeiro.

Em junho de 1983, a Lei Delegada nº 66 de 01/06/83 extinguiu a SESEB, criando a
Universidade do Estado da Bahia, constituída pelas unidades vinculadas àquela autarquia, às
quais se juntaram duas ulteriormente criadas: as Faculdades de Educação da Universidade do
Estado da Bahia, localizadas em Salvador e em Senhor do Bonfim.
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O funcionamento da Uneb foi autorizado pelo Decreto Presidencial nº 92.937 de 17/7/86,
caracterizando-se como instituição de ensino superior “mantida pela Autarquia Universidade
do Estado da Bahia, em regime especial e em sistema multicampi de funcionamento,
vinculada a então Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Bahia”.

O reconhecimento da Uneb se dá através da Resolução nº 115/95 do Conselho Estadual de
Educação (CEE), homologada pela Resolução nº 351/95 do Conselho Federal de Educação
(CFE) e Portaria Ministerial nº 909 de 31/07/95.

A partir da vigência da Lei Estadual nº 7.176 de 10/9/97, regulamentada pelo Decreto
Governamental nº 7.223/98 de 20/1/98, foi instituída na Uneb a estrutura orgânica com base
em departamentos, passando a ser administrada pelo sistema binário90, extinguindo-se as
faculdades e centros existentes, o que foi referendado pela Portaria nº 909 de 31/07/98, do
Ministério da Educação e Cultura.

A Uneb caracteriza-se por ser uma instituição pública, gratuita, mantida pelo Governo do
Estado, autárquica do Regime Especial de ensino, pesquisa e extensão, possui personalidade
jurídica de direito público, autonomia acadêmica, administrativa e financeira, com patrimônio
próprio, vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com sede e foro na cidade de
Salvador e jurisdição em todo o Estado. Atendendo à sua estrutura multicampi, agrega 29
departamentos sediados em 24 centros regionais de médio e grande porte. Teve o seu mais
recente recredenciamento, pelo período de 8 (oito) anos, através do Decreto Governamental nº
13.664 de 07 de fevereiro de 2012.

90

Estrutura universitária que contempla dois níveis executivos e decisórios: Reitoria e Departamentos, ao invés
do ternário que contempla além de reitoria e departamentos, os institutos e faculdades.
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Mapa 04 - Mapa da Bahia com a Localização dos Campi da Uneb

Fonte: Site da Uneb, 2009.
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Mapa 05 - Mapa de Localização dos Campi da Uneb – Distância da Capital do Estado

Fonte: Planejamento Estratégico, Uneb, 200791.

91

http://www.uneb.br/wp-content/themes/uneb/docs/planejamento_integra.pdf
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Mapa 06 - Mapa

Campi da Uneb – Rede de Gestão Departamental / Territórios de

Identidades e Áreas De Conhecimento

Fonte: Planejamento Prograd, Uneb, 2010.
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5.1.2.4 Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc

A Universidade Estadual de Santa Cruz – Uesc

teve sua origem nas escolas isoladas

criadas no eixo Ilhéus/Itabuna, na década de 60. Em 1972, resultante da iniciativa das
lideranças regionais e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), as
escolas isoladas - Faculdade de Direito de Ilhéus, Faculdade de Filosofia de Itabuna, e
Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna - congregaram-se, formando a Federação das
Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna - FESPI.

Reunidas em Campus,

no município de Ilhéus,

pelo Parecer CFE 163/74, os

estabelecimentos de ensino foram ganhando maturidade e competência, criando as condições
para pleitear o status de Universidade. Mantida, entretanto, por uma fundação de natureza
privada, o acesso a seus cursos tornava-se particularmente difícil, considerada à realidade
regional. Assim, a Federação reorientou-se no sentido de tornar-se uma fundação pública.

Em 05/12/1991, o então Governador do Estado incorporou a FESPI, escola particular, ao
quadro das escolas públicas de 3º grau da Bahia, pela Lei 6.344 de 06/12/91.

Pelo fato de estar situada numa região de agropecuária e de possuir em seu patrimônio três
fazendas, que funcionam como estações experimentais, a instituição dá especial ênfase ao
Curso de Agronomia, bem como à implementação de ações extensionais nessa área.

A Uesc está situada na Região Sul da Bahia

e compreende a região de planejamento do

Estado da Bahia denominada de Litoral Sul, que abrange vasto espaço do território do
Estado, agregando as subregiões conhecidas como Baixo-Sul (11 municípios), Sul (42
municípios) e Extremo Sul (21 municípios) da Bahia, e tem como principais polos urbanos
Ilhéus e Itabuna, ao Centro; Gandu e Valença, ao Norte; e Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de
Freitas, ao Sul.
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Mapa 07 - O Estado da Bahia, com a Área de Abrangência da Uesc.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010
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CAPÍTULO

6:

ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO: A PRÁXIS DA

BAHIA
Como um público bom e estrategicamente imperativo para todos os
níveis de educação e como a base para pesquisa, inovação e
criatividade, o ensino superior deve ser uma questão de
responsabilidade e suporte econômico de todos os governos. Conforme
destacado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ‘o ensino
superior deve ser igualmente acessível para todos na base do mérito
(Artigo 26, Parágrafo 1). (UNESCO,2009)92

O volume de recursos alocados aos orçamentos em educação pode ser utilizado para se
fazer uma comparação de como os diversos países valorizam a educação de sua população.

Neste capítulo pretende-se analisar os orçamentos públicos do Estado da Bahia tanto pelo
contexto da estrutura dos órgãos, quanto das funções e subfunções de governo no
período de 2004 a 2013, com ênfase da Função 12 – Educação e respectivas subfunções.

Se quisermos saber a forma como cada ente federativo prioriza ou não determinada política
pública, o termômetro é seu orçamento. Ele é o documento que o espelha, demonstrando suas
prioridades, seus aspectos econômico, político e social. O orçamento público, dessa forma,
deixa de ser apenas uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas públicas, um
mero documento formal, para se transformar na tradução das orientações e opções políticas.
(VIAN, MELLO e BOEIRA, 2002).93

Os temas

planejamento, orçamento e gestão passaram a ter mais relevância a partir da

promulgação da Constituição Federal de 1988, que legalmente promoveu um rompimento
com a centralização das decisões e dos recursos no âmbito federal. A ênfase consiste no
processo de descentralização, à medida que conferiu maior autonomia a cada um dos entes
constitutivos da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, ao mesmo
tempo, definiu formas de atuação articulada entre estes. Assim, a forma de atuação do setor
92

Conferência Mundial sobre Ensino Superior 2009: as novas dinâmicas do ensino superior e pesquisas para a
mudança
e
o
desenvolvimento
social.
Paris:
Unesco,
2009b.
Disponível
em:
http://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/Acesso em: julho.2011.
93

VIAN, Maurício; MELLO, José Carlos Garcia de; BOEIRA, Carlos. Orçamento & Fundo: fundo dos direitos
da criança e do adolescente. Brasília: Focus Gráf. Ed., 2002.
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público foi totalmente redefinida, onde

uma

diversidade de novas funções foram

transferidas às instâncias estaduais e estaduais.

A Constituição Federal de 1988 define o

processo orçamentário estabelecendo como

instrumentos de planejamento governamental, a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei das
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA).
Para Kohama, 200694, embora existam peculiaridades entre as esferas federal, estadual e
municipal, sobretudo no que diz respeito ao grau de detalhamento do instrumento de
planejamento, estes precisam atender ao disposto na Constituição Federal de 1988 que balizou
a elaboração das constituições estaduais e leis orgânicas municipais.

A elaboração dos três instrumentos de planejamento e orçamento do setor público, quais
sejam, PPA, da LDO e LOA estão previstos no art. 165 da Constituição Federal de 1988.
Seção
DOS ORÇAMENTOS
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.

II

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará
a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
...........
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público.

94

KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública: Teoria e Prática. 10. ed., são Paulo: Atlas, 2009.

139

§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano
plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério
populacional. (Brasil, 1988)95

A Lei do Plano Plurianual -PPA e a Lei das Diretrizes Orçamentárias -LDO são instrumentos
definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
Anual (LOA).

O plano plurianual estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como as relativas aos programas
de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias antecede a Lei Orçamentária Anual, é de natureza
constitucional, da mesma forma que o são o Plano Plurianual e os Orçamentos anuais e
compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária
Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo ainda a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
Para Slomski, 200396 o planejamento no âmbito Estadual se faz obedecendo a princípios de
moralidade e transparência e tem no Orçamento um dos seus principais elementos. Nele são
apresentadas as prioridades que indicam claramente as linhas de ação do Governo, ou seja,
quais projetos e atividades serão desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, saneamento,
transportes, dentre outros, que beneficiarão diretamente a Sociedade. Assim como o Plano
Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento é uma peça obrigatória, prevista
em lei, que prevê todas as receitas e fixa todas as despesas do Governo e a qualidade da sua
construção é que ditará a maior eficiência no gasto público, como exige a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
95

_______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituiçao88.htm>.
Acesso
em:
outubro.2012.
96
SLOMSKI, V., Manual de Contabilidade Pública: Um enfoque na contabilidade municipal. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
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Trata-se, portanto, o orçamento, de um instrumento de planejamento que espelha as decisões
políticas, estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade.

O orçamento, enquanto instrumento de planejamento do setor público, além da ênfase dada
pelas Constituições Federal e Estadual, sofreu significativas mudanças, principalmente, com
relação ao conteúdo, abrangência, fiscalização e controles político, administrativo e social,
voltados à organização do gasto público, à transparência e ao planejamento das decisões
governamentais sobre alocação de recursos.

A Constituição federal assim

como

a Lei Complementar

101/00 traz inovações e

modernizações, pautadas em pressupostos de uma administração gerencial, que exigem um
novo modelo de administração pautado
eficácia,

nos

princípios da economicidade, eficiência,

efetividade e transparência à gestão dos recursos públicos. Paralela e

concomitantemente amplia-se o interesse social pelos resultados das ações do Poder Público,
onde o cidadão tem mais consciência dos serviços que o Estado deve prestar e exige mais
qualidade e resultados concretos

dos

bens, produtos

e

serviços

disponibilizados à

sociedade.

O orçamento é estudado sob os aspectos político, jurídico, econômico e financeiro: a) aspecto
político – diz respeito a sua característica de plano de governo ou programa de ação do grupo
ou facção partidária que detém o poder; b) aspecto jurídico – define a lei orçamentária no
conjunto de leis do país; c) aspecto econômico – é o resultado decorrente da evolução das
características políticas do orçamento onde o melhor plano é aquele que resulta em maior
produção com menor gasto; d) aspecto financeiro – é caracterizado como meio efetivo e
normal da execução orçamentária pelo fluxo monetário das entradas das receitas e das saídas
das despesas.

Para viabilizar a concretização das situações planejadas no plano plurianual e, por
conseguinte, transformá-las em realidade, obedecida a lei de diretrizes orçamentárias, elaborase o orçamento anual, onde são programadas as ações a serem executadas, visando alcançar os
objetivos determinados.

(A Lei do Orçamento Anual compreenderá: a)

O orçamento fiscal referente aos poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e
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indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; b) O orçamento de
investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto; e c) O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Assim, pode-se dizer que a lei dos orçamentos anuais é o instrumento utilizado para efetiva
materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando o atendimento
ao bem-estar da coletividade.

O gestor público está obrigado, por lei, a observar a programação das dotações orçamentárias
da despesa, na conformidade com o estabelecido no correspondente plano plurianual e lei de
diretrizes orçamentárias, sendo que a hierarquia desses diplomas legais sobre o orçamento
público decorre do processo de planejamento instituído na Constituição Federal de 1988.

A análise dos orçamentos públicos exige conhecimento de sua estrutura e organização, que
são implementadas por meio de um sistema de classificação que visa atender às exigências de
informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os
poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral.

Vários estudos enfatizam e evidenciam a complexidade da linguagem orçamentária, em
especial para o cidadão comum, o que gera uma diversidade de dificuldades a pesquisas
desta natureza. Necessário se faz conhecer, entender e interpretar a agregação dos distintos
códigos e seus significados, no contexto das Leis Orçamentárias e seus diversos
anexos.

Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas
em programas de trabalho, que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas
ou financeiras. O programa de trabalho, que define qualitativamente a programação
orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que
caracterizam o ato de planejar e orçar.

Operacionalmente é composto das

seguintes
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informações: classificação por esfera de governo, classificação institucional, classificação
funcional e estrutura programática.

Quadro 05– Orçamento Público - Estrutura Básica de Classificação

ESTRUTURA DE CLASSIFICAÇÃO
ESTRUTURA GERAL

PERGUNTA A SER RESPONDIDA

Classificação por Esfera

DETALHAMENTO DA
ESTRUTURA
Esfera Orçamentária

Em qual Orçamento?

Classificação
Institucional

Poder, Órgão, Unidade
Orçamentária

Quem faz? Qual o Poder, respectivo
Órgão/Ministério/Secretaria e Unidade?

Função

Em que área de despesa a ação
governamental será realizada?
Em que subconjunto de despesa a ação
governamental será realizada
Qual o tema da Política Pública?

Classificação Funcional
Estrutura Programática

Subfunção
Programa
Objetivo

Informações Principais
do Programa

Informações Principais
da Ação

Iniciativa

O que se pretende alcançar com a
implementação da Política Pública?
O que será entregue pela Política Pública?

Ação (Projetos, Atividades e
Outras Ações)
Descrição

O que será desenvolvido para alcançar o
objetivo do Programa?
O que é feito? Para que é feito?

Forma de Implementação

Como é feito?

Produto

O que será produzido, que bem, serviço ou
produto será disponibilizado?

Unidade de Medida

Como mensurar?

Subtítulo

Onde é feito? Onde está o beneficiário do
gasto?

Fonte: MTO 201497 com adaptações da autora.

O presente capítulo denominado de “Orçamentos Públicos em Educação: a Práxis da Bahia”
foi construído com o objetivo apresentar como a Educação é tratada nos Orçamentos
Anuais do Estado da Bahia. Para tanto,
orçamentos

públicos

fizemos uma revisão

em educação, com base na

das questões relativas aos

configuração e

composição dos

orçamentos do Estado da Bahia nos últimos dez anos, ou seja, no período de 2004 a 2013.

Na análise toma-se por referência a estrutura de classificação definida na Portaria nº 42,
de 14 de abril de 1999, que atualizou a discriminação da despesa por funções de que tratam o
inciso I do § 1º do art. 2º e § 2° do art. 8º, ambos da Lei no 4.320/64.
97

MTO, 2014. https://gestao.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-tecnico/MTO_2014.pdf
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Levantamos os dados inerentes aos recursos do Tesouro do Estado, entendidos para fins
desta dissertação, como o volume total de recursos alocados aos

orçamentos anuais,

excluídos os recursos de Outras Fontes, destinados à Função Educação.

Conceitualmente a Função constitui-se no maior nível de agregação das diversas áreas de
despesa que competem ao setor público. Já a Subfunção representa uma partição da Função,
visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

As subfunções

poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas.

Foram analisadas a origem e evolução do comportamento dos recursos alocados aos
orçamentos anuais destinados à Função Educação e respectivas Subfunções típicas (Cf.
Quadro 06), estudando-se a trajetória da configuração e composição dos orçamentos do
Estado da Bahia 2004 a 2013 evidenciando a participação da educação no Orçamento
Geral do Estado da Bahia no mesmo período.

Quadro 06 – Função Educação – Subfunções Típicas

FUNÇÃO

SUBFUNÇÕES
361 - Ensino Fundamental
362 - Ensino Médio
363 - Ensino Profissional

12 - Educação

364 - Ensino Superior
365 - Educação Infantil
366 - Educação de Jovens e Adultos
367 - Educação Especial
368 - Educação Básica *

Fonte: Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999.
*Subfunção incluída pela Portaria SOF no 54, de 4 de julho de 2011
(DOU de 05/07/2011);

O processo analítico na estrutura das Funções focaliza a participação de cada uma das
Funções de Governo. A ideia é conhecer quanto o Governo do Estado da Bahia destina à
Função Educação comparativamente em relação às demais áreas de atuação governamental.
Acredita-se que a partir desta comparação seja possível visualizar as prioridades estabelecidas
pelo governo em cada uma das suas áreas de atuação.
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6.1

ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS EM EDUCAÇÃO

6.1.1

A configuração e composição dos orçamentos do Estado da Bahia 2004 a 2013

Na análise dos dados quantitativos da participação da Função 12 Educação no orçamento
inicial do estado, considerando os recursos do tesouro, excluindo-se os recursos originários
de outras fontes, no ano de 2004 esta correspondia a 15,65%.

Já em 2013, dez anos

depois, responde por 16,46% que corresponde a menos de 1% (0,81%) de acréscimo.
Tabela 18 – Orçamento do Estado da Bahia / Funções de Governo Recursos do Tesouro –
2004 a 2013
CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação

2004
215.609.000
467.778.000
190.253.000
640.058.000
1.066.059.000
0
116.355.000
567.545.000
989.320.448
81.042.000
1.797.828.059
79.347.000
152.682.000
168.786.000
129.288.000

%
1,88
4,07
1,66
5,57
9,28
0,00
1,01
4,94
8,61
0,71
15,65
0,69
1,33
1,47
1,13

2013
660.148.451
1.476.441.194
608.343.378
1.685.280.222
3.173.474.000
480.000
245.812.000
1.675.832.000
2.660.187.372
141.598.000
4.726.159.891
215.009.250
485.291.364
850.726.873
234.154.246

%
2,30
5,14
2,12
5,87
11,05
0,00
0,86
5,84
9,26
0,49
16,46
0,75
1,69
2,96
0,82

190.308.000
197.940.000

1,66
1,72

886.096.508
211.267.362

3,09
0,74

36.640.000

0,32

161.459.421

0,56

279.353.000

2,43

439.316.521

1,53

16.950.000

0,15

6.816.000

0,02

17
18

Saneamento
Gestão Ambiental

19

Ciência e Tecnologia

20

Agricultura

21

Organização Agrária

22

Indústria

103.394.000

0,90

186.372.000

0,65

23

Comércio e Serviços

283.717.000

2,47

192.433.415

0,67

24

Comunicações

5.165.000

0,04

116.867.000

0,41

25
26

Energia
Transporte

61.559.000
234.111.000

0,54
2,04

75.078.000
798.085.456

0,26
2,78

27

Desporto e Lazer

4.948.000

0,04

117.426.913

0,41

28

Encargos Especiais

3.399.621.550

29,59

6.666.847.990

23,22

99

Reserva de Contingência

12.522.000

0,11

15.483.483

0,05

Total

11.488.179.057

100,00

28.712.488.310

100,00

Fonte:
Leis
Orçamentárias
Anuais,
2004
–
2013,
disponível
emhttp://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios. Acessado em: Janeiro.2013.
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As Funções Judiciária, Segurança Pública, Urbanismo e Saneamento apresentam, no mesmo
período, variação superior à Educação.

Tabela 19 – Orçamento do Estado da Bahia / Funções de Governo Recursos do Tesouro –
Variação 2004 a 2013
CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO

2004

%

2013

%

Variação
%
1,07
1,77
0,81
1,49
1,43

02
Judiciária
467.778.000 4,07
1.476.441.194
5,14
06
Segurança Pública
1.066.059.000 9,28
3.173.474.000
11,05
12
Educação
1.797.828.059 15,65
4.726.159.891
16,46
15
Urbanismo
168.786.000 1,47
850.726.873
2,96
17
Saneamento
190.308.000 1,66
886.096.508
3,09
Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios. Acessado em: Janeiro. 2013.

Gráfico 01 - Orçamento do Estado da Bahia / Função Educação - Recursos do Tesouro –
2004 a 2013
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Examinando exclusivamente a Função Educação comparada ao valor global do orçamento
do estado, especificamente na fonte de Recursos do Tesouro, excluindo-se, portanto, os
Recursos de Outras Fontes, no período de 2004 a 2013 verifica-se que em 2004 esta
representa 15,65% do orçamento total já em 2005 esta participação passa para 16,04%
representando um acréscimo de 0,39%.

Tabela 20 – Orçamento do Estado da Bahia / Funções Educação Recursos do Tesouro –
Variação 2004 a 2013
ANO

TESOURO
TOTAL ESTADO

2004

11.488.179.057

FUNÇÃO
EDUCAÇÃO
1.797.828.059

%

2005

12.063.646.667

1.935.419.784

16,04

2006

13.191.912.421

2.041.200.725

15,47

2007

13.785.388.699

2.092.925.520

15,18

2008

15.131.494.395

2.165.983.897

14,31

2009

17.905.377.830

3.020.732.034

16,87

2010

18.803.530.651

3.432.662.581

18,26

2011

21.450.874.351

3.578.722.811

16,68

2012

23.287.844.269

3.998.417.627

17,17

2013

28.712.488.310

4.726.159.891

16,46

15,65

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios.
Acessado em: Janeiro. 2013.

No período de 2004 a 2013 têm-se as seguintes variações: 2004/2005: 0,39; 2005/2006: 0,57; 2006/2007: 0,98; 2007/2008: -0,87; 2008/2009: 2,56; 2009/2010: 1,38; 2010/2011: 1,57; 2011/2012: 0,49; e 2012/2013: -0,71.
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Gráfico 02 - Orçamento do Estado da Bahia / Recursos do Tesouro – Variação da Participação
da

Função

Educação

-

2004

a

2013

ORÇAMENTO / TESOURO
FUNÇÃO EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO SUPERIOR
2004 a 2013
VARIAÇÃO
%
2,560

3,000
2,500
2,000
1,500

1,380

1,000

0,980

0,500

0,490
VARIAÇÃO %

0,000
-0,500

-0,570

-0,710

-0,870

-1,000
-1,500
-2,000

-1,570
1

2

3

4

VARIAÇÃO % -0,570 0,980 -0,870 2,560

5

6

7

8

1,380 -1,570 0,490 -0,710

Considerando o objeto desta e dissertação e tendo em vista as diversas

limitações

encontradas no desenvolvimento da pesquisa não nos foi possível levantar e identificar
os fatores que possam justificar as variações encontradas ao longo do período de dez
anos (2004 a 2013). Esta questão, entre outras, que surgiram no decorrer desta pesquisa
serão

retomadas, posto que

objeto

de

necessário aprofundamento, por

ocasião do

doutorado, em futuro breve.

A Tabela 21 evidencia a participação da Função Educação comparada ao valor global do
orçamento do estado,

exclusivamente nos Recursos de Outras Fontes, no período de

2004 a 2013. Mais uma vez observa-se situações com variação negativa, a exemplo do
que já fora identificado

na fonte de Recursos do Tesouro.
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Tabela 21 – Orçamento do Estado da Bahia / Função Educação - Recursos de Outras Fontes –
2004 a 2013
ANO

2004

OUTRAS FONTES
FUNÇÃO
EDUCAÇÃO
2.503.978.000
49.171.000

1,96

2005

2.445.272.589

89.242.589

3,65

2006

3.234.036.920

54.753.600

1,69

2007

3.489.868.500

108.042.500

3,10

2008

3.899.216.012

132.973.000

3,41

2009

4.574.806.519

112.836.320

2,47

2010

4.471.692.577

95.876.000

2,14

2011

4.798.764.466

66.165.036

1,38

2012

5.662.928.000

58.195.000

1,03

2013

5.868.553.874

66.524.314

1,13

TOTAL ESTADO

%

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios.
Acessado em: Janeiro.2013.

Gráfico 03 - Orçamento do Estado da Bahia / Função Educação Recursos de Outras Fontes 2004 a 2013

Analisando a Função Educação comparada ao valor total do orçamento do estado,
considerando os recursos globais, ou seja,

Tesouro e Outras Fontes,

(Tabela 22) no

período de 2004 a 2013 verificou-se que em 2004 esta representa 13,20% do orçamento
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total já em 2013 esta participação passa para 13,86% representando um acréscimo de
0,66.

Tabela 22 – Orçamento do Estado da Bahia / Função Educação -Total Tesouro e Outras
Fontes – 2004 e 2013
ANO

TESOURO E OUTRAS FONTES
TOTAL ESTADO

2004

13.992.157.057

FUNÇÃO
EDUCAÇÃO
1.846.999.059

%

2005

14.508.919.256

2.024.662.373

13,95

2006

16.425.949.341

2.095.954.325

12,76

2007

17.275.257.199

2.200.968.020

12,74

2008

19.030.710.407

2.298.956.897

12,08

2009

22.480.184.349

3.133.568.354

13,94

2010

23.275.223.228

3.432.662.581

14,75

2011

26.249.638.817

3.644.887.847

13,89

2012

28.950.772.269

4.056.612.627

14,01

2013

34.581.042.184

4.792.684.205

13,86

13,20

Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios.
Acessado em: Janeiro.2013.

Gráfico 04 - Orçamento do Estado da Bahia / - Recursos do Tesouro e Outras Fontes –
Variação da Participação Função Educação - 2004 a 2013
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A Tabela 22A a 22D evidenciam a trajetória
Educação Superior

das

Subfunções típicas à Função –

no período de 2004 a 2013. Mesmo não sendo o foco principal da

dissertação consideramos que o levantamento, socialização e disponibilização destes dados
podem contribuir para outros estudos de outros pesquisadores.

Tabela 22A – Orçamento do Estado da Bahia / Sub Funções Típicas Função Educação Recursos do Tesouro e de Outras Fontes – 2004 a 2013
SUBFUNÇÃO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

35.875.000

56.759.000

361 - Ensino
Fundamental
362 - Ensino Médio

862.262.710

836.540.000

761.784.725

900.481.619

893.412.793

771.261.500

781.159.000

891.619.013

405.139.000

480.437.000

589.454.000

399.768.000

481.359.829

1.132.980.303

1.287.644.000

1.358.488.000

66.853.651

70.141.000

363 - Ensino
Profissional
364 - Ensino Superior

11.939.000

10.812.000

5.811.000

8.478.250

18.561.984

183.610.120

210.917.000

171.037.000

93.192.188

127.480.771

43.750.000

49.809.000

58.090.000

61.035.000

88.102.949

146.513.710

501.551.000

530.658.752

588.873.000

611.604.088

512.000

762.000

821.000

926.000

878.000

1.035.000

630.000

1.040.000

80.000

80.000
37.237.000

365 - Educação Infantil
366 - Educação de
Jovens e Adultos
367 - Educação Especial

8.676.000

13.573.784

11.909.000

30.767.000

22.646.000

53.408.160

83.081.000

63.096.000

76.524.000

1.050.000

1.250.000

600.000

580.000

1.100.000

1.100.000

1.000.000

700.000

850.000

731.000

368 - Educação Básica *

0

0

0

0

0

0

0

0 2.377.615.788

2.886.851.113

1.333.328.710

1.393.183.784

1.428.469.725

1.402.035.869

1.506.061.555

2.289.908.793

2.865.982.000

3.016.638.765

3.239.863.627

3.790.883.972

*Subfunção incluída em 2012 pela Portaria SOF nº 67, de 20.07.2012 (DOU de 23/07/2012).
Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentosorcamentarios. Acessado em: Janeiro 2013.

Tabela 22B – Orçamento do Estado da Bahia / Participação Percentual Sub Funções Típicas
Função Educação - Recursos do Tesouro e de Outras Fontes – 2004 a 2008

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

361 - Ensino Fundamental

SUBFUNÇÃO

862.262.710

2004

64,67

836.540.000

60,05

761.784.725

53,33

900.481.619

64,2

893.412.793

59,32

362 - Ensino Médio

405.139.000

30,39

480.437.000

34,48

589.454.000

41,26

399.768.000

28,5

481.359.829

31,96

363 - Ensino Profissional

11.939.000

0,90

10.812.000

0,78

5.811.000

0,41

8.478.250

0,6

18.561.984

1,23

364 - Ensino Superior

43.750.000

3,28

49.809.000

3,58

58.090.000

4,07

61.035.000

4,4

88.102.949

5,85

512.000

0,04

762.000

0,05

821.000

0,06

926.000

0,1

878.000

0,06

8.676.000

0,65

13.573.784

0,97

11.909.000

0,83

30.767.000

2,2

22.646.000

1,50

1.050.000

0,08

1.250.000

0,09

600.000

0,04

580.000

0,0

1.100.000

0,07

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,0

0

0,00

100,0 1.393.183.784

100,0

1.428.469.725

100,00 1.402.035.869 100,0

1.506.061.555

100,00

365 - Educação Infantil
366 - Educação de Jovens e
Adultos
367 - Educação Especial
368 - Educação Básica *

0
1.333.328.710

*Subfunção incluída em 2012 pela Portaria SOF no 67, de 20.07.2012 (DOU de 23/07/2012).
Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentosorcamentarios. Acessado em: Janeiro 2013.
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Tabela 22C – Orçamento do Estado da Bahia / Participação Percentual Sub Funções Típicas
Função Educação - Recursos do Tesouro e de Outras Fontes – 2009 a 2013

SUBFUNÇÃO
361 - Ensino Fundamental
362 - Ensino Médio

%

2010

%

2011

%

771.261.500

2009

33,68

781.159.000

27,26

891.619.013

29,56

2012
35.875.000

%
1,11

2013
56.759.000

1.132.980.303

49,48

1.287.644.000

44,93

1.358.488.000

45,03

66.853.651

2,06

70.141.000

93.192.188

2,88

127.480.771

588.873.000 18,18

611.604.088

363 - Ensino Profissional

183.610.120

8,02

210.917.000

7,36

171.037.000

5,67

364 - Ensino Superior

146.513.710

6,40

501.551.000

17,50

530.658.752

17,59

1.035.000

0,05

630.000

0,02

1.040.000

0,03

80.000

0,00

80.000

53.408.160

2,33

83.081.000

2,90

63.096.000

2,09

76.524.000

2,36

37.237.000

1.100.000

0,05

1.000.000

0,03

700.000

0,02

850.000

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2.289.908.793 100,00 2.865.982.000

100,00

3.016.638.765

365 - Educação Infantil
366 - Educação de Jovens e
Adultos
367 - Educação Especial
368 - Educação Básica *

0,03

731.000

2.377.615.788 73,39

2.886.851.113

100,00 3.239.863.627 100,00

3.790.883.972

*Subfunção incluída em 2012 pela Portaria SOF no 67, de 20.07.2012 (DOU de 23/07/2012).
Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentosorcamentarios. Acessado em: Janeiro 2013.

Tabela 22D – Orçamento do Estado da Bahia / Participação Percentual Sub Funções Típicas
Função Educação - Recursos do Tesouro e de Outras Fontes – 2004 a 2013

SUBFUNÇÃO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

361 - Ensino Fundamental

65

60

53

64

59

34

27

30

1

2

362 - Ensino Médio

2

30

35

41

29

32

50

45

45

2

363 - Ensino Profissional

1

1

0

1

1

8

7

6

3

3

364 - Ensino Superior

3

4

4

4

6

6

18

18

18

16

365 - Educação Infantil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

366 - Educação de Jovens e Adultos

1

1

1

2

2

2

3

2

2

1

367 - Educação Especial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

368 - Educação Básica *

0

0

0

0

0

0

0

0

73

76

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Subfunção incluída em 2012 pela Portaria SOF no 67, de 20.07.2012 (DOU de 23/07/2012).
Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentosorcamentarios. Acessado em: Janeiro 2013.

Com base em dados dos relatórios da Secretaria da Educação a redução progressiva na
participação de algumas Subfunções decorre
368 – Educação Básica98
98

da alocação dos recursos

à Subfunção

que consiste no primeiro nível do ensino escolar no país e

A Subfunção 368 – Educação Básica foi incluída na estrutura de classificação contida no Portaria 42/99 em
2012 através da Portaria SOF no 67, de 20.07.2012 (DOU de 23/07/2012).
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compreende três etapas: a educação infantil (para crianças de zero a cinco anos), o ensino
fundamental (para alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos).

As Tabelas a seguir evidenciam a trajetória de participação da

Subfunção 364 –

Educação Superior no contexto do volume de recursos alocados à Função de Governo 12
– Educação.

Tabela 23 – Orçamento do Estado da Bahia / Função Educação - Subfunção Educação
Superior Recursos do Tesouro e Outras Fontes – 2004 e 2013

ANO

RECURSOS DO TESOURO E OUTRAS FONTES
FUNÇÃO
SUB FUNÇÃO
%
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO SUPERIOR
1.846.999.059
43.750.000
2004
2,37
2.024.662.373
49.809.000
2005
2,46
2.095.954.325
58.090.000
2006
2,77
2.200.968.020
61.035.000
2007
2,77
2.298.956.897
88.102.949
2008
3,83
3.133.568.354
146.513.710
2009
4,68
3.432.662.581
501.551.000
2010
14,61
3.644.887.847
530.658.752
2011
14,56
4.056.612.627
588.873.000
2012
14,52
4.792.684.205
611.604.088
2013
12,76
Fonte: Leis Orçamentárias Anuais, 2004 – 2013, disponível em
http://www.seplan.ba.gov.br/planejamento/instrumentos-orcamentarios. Acessado
em: Janeiro 2013.

Examinando a Subfunção 364 - Educação Superior comparada ao valor global da Função
12 – Educação alocada ao orçamento do estado, considerando tanto a fonte de Recursos
do Tesouro quanto as Outras Fontes,
2004 esta representa 2,37%

no período de 2004 a 2013 verifica-se que em

passando em 2009 4,68% evidenciando um acréscimo de

2,31%.

Em 2010 esta participação passa a 14,61% mantendo-se basicamente no mesmo patamar
nos exercícios

de

2011 (14,56%) e

2012

(14,52%).

Já em 2013 tem-se 12,76%

demonstrando, comparado a 2010, uma queda de -1,85% na participação percentual da
Subfunção Educação Superior no contexto do valor global da Função educação.
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Gráfico 05 - Orçamento do Estado da Bahia / Função Educação Sub Função Educação
Superior – Outras Fontes - 2004 a 2013
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6.1.2

A trajetória dos recursos alocados às Universidades Estaduais pelo Governo do

Estado da Bahia: 2004 a 2013

O financiamento da educação no Brasil assim como as políticas de vinculação de recursos à
educação atendem a princípios constitucionais e encontram-se profundamente vinculados
à arrecadação de impostos.
Para Amaral, 200899, houve, na origem das IFES, uma indefinição sobre as regras de seu
financiamento. Não houve a vinculação de patrimônio, nem a constituição de fundos que
garantissem a continuidade de recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento das
instituições. A obrigatoriedade do financiamento público ficou estabelecida em instrumentos
legais da época, sem, entretanto, definir-se concretamente como seria o cumprimento dessa
norma legal.

Enfatiza ainda o autor que a situação hoje não é muito diferente; as instituições não possuem
patrimônio e fundos que gerem recursos financeiros relevantes, quando comparados com os
seus orçamentos. A Lei 9394/96, a LDB, estabeleceu em relação às necessidades da
universidade, em seu artigo 55, que “Caberá à União assegurar, anualmente, em seu
Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de
educação superior por ela mantidas”, mas, entretanto, não definiu concretamente a forma de
se estabelecer o montante de recursos que assegurem a manutenção e desenvolvimento das
instituições.

Na Conferência Mundial sobre o Ensino Superior da UNESCO, realizada em Paris, de 5 a 9
de outubro de 1998, foram elaborados os documentos Declaração Mundial sobre Educação
Superior no Século XXI. No que se refere ao aporte de recursos financeiros para a
manutenção e o desenvolvimento do ensino superior, a Conferência concluiu que “o
financiamento da educação superior requer recursos públicos e privados”.

99

AMARAL, Nelson Cardoso. Autonomia e financiamento das IFES.: desafios e ações. Avaliação (Campinas),
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O Estado mantém seu papel essencial nesse financiamento. O financiamento público da
educação superior reflete o apoio que a sociedade presta a esta educação e deve, portanto,
continuar sendo reforçado, a fim de garantir o desenvolvimento da educação superior,
aumentara sua eficácia e manter sua qualidade e relevância. Não obstante, o apoio público à
educação superior e à pesquisa permanece essencial, sobretudo como forma de assegurar um
equilíbrio na realização demissões educativas e sociais. (UNESCO; CRUB, 1999)100.

Velloso (2000)101 destaca três formas de destinação de verbas públicas ao ensino superior:
Incremental, o Contrato de Gestão e Fórmulas. No modelo de financiamento incremental, as
verbas são alocadas em cada universidade em função do orçamento do ano anterior,
obedecendo a critérios que variam em razão do cenário econômico e político. No
financiamento por contrato de gestão, o recurso é orientado pelos interesses da administração
pública e seu repasse se dá por meio de contrato assinado entre o Estado e a Universidade,
tendo em vista o cumprimento de metas pactuadas entre as partes. No financiamento por
fórmula, são estabelecidos indicadores de gestão e de desempenho acadêmico. Com base
nestes indicadores, é estabelecido um ranking das universidades, e então se determina a razão
orçamentária de cada universidade.

Assim, o financiamento por fórmulas se dá pelo estabelecimento de variáveis/indicadores
institucionais que participam de uma expressão lógica que indica no final qual percentual ou
valor deve se direcionar para cada instituição que participa da distribuição. Velloso (2000)
exemplifica: podem envolver a combinação de um largo espectro de variáveis, relativas à
manutenção da instituição, como o número de docente se de alunos em cada instituição, até
indicadores tidos como de desempenho, como a relação entre matrícula nova e o quantitativo
de diplomados, passando por índices tidos como de eficiência, a exemplo das relações médias
aluno/docente, por universidade ou área do conhecimento.
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UNESCO; CRUB. Tendências da educação superior para o século XXI. In:CONFERÊNCIA MUNDIAL
SOBRE O ENSINO SUPERIOR, 1998, Paris.[Anais...]. Brasília-DF: [s. n.], 1999.
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Ainda de acordo Amaral, 2008102, a programação financeira das IFES se dá por uma
sistemática mista que mistura a do Financiamento Incremental ou Inercial e a do
Financiamento por Fórmulas. Os recursos financeiros a serem estabelecidos num determinado
ano baseiam-se nos recursos do ano anterior; o volume de recursos é estabelecido pelo
Governo Federal e aprovado pelo Congresso Nacional, sem nenhuma consulta sobre as reais
necessidades das instituições. O MEC determina, separadamente, o volume de recursos para
o pagamento de pessoal e o volume para

manutenção e investimentos. No caso da

distribuição dos recursos de manutenção e investimentos entre as IFES, elas já vêm, há alguns
anos, exercitando um modelo de Financiamento por Fórmulas, implantado em um acordo
entre o MEC e a Associação Nacional de Dirigentes das IFES (ANDIFES). Esse modelo
considera parâmetros que procuram medir necessidades e desempenho (ANDIFES, 1994) 103.
Apesar de todas as deficiências presentes inicialmente em tal modelo e na sua reformulação
ocorrida em 1999 exigindo, portanto, revisão e aprimoramentos, a sua implantação procurou
deixar claras as “regras do jogo” para se obter recursos de manutenção e investimentos,
abandonando-se regras desconhecidas que poderiam possibilitar negociações clientelistas.

No que tange as

políticas

de

financiamento

das Universidades

Estaduais tem-se

considerado positivo a subvinculação de percentuais da arrecadação da receita dos impostos
estaduais para a educação superior que vem sendo adotada pelo governo paulista. Este
processo teve início com a publicação do Decreto 29.598/1989, de 02 de fevereiro de 1989,
fixando em 8,4% o percentual do ICMS para aplicação na educação superior, sendo elevado
em 1996 para 9,57%. Este percentual foi ampliado para 11% em 2005. Em decorrência da
pressão e mobilização da comunidade acadêmica com apoio de segmentos políticos a Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2005 ampliou o percentual para 11%, todavia foi vetado
pelo então Governador José Serra, voltando a vigorar o percentual de 9,57% aprovado em
1996.
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A distribuição desse percentual entre as três universidades públicas estaduais, Universidade
de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual
Paulista (Unesp),é decidida pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
(Cruesp).

Outros estados também trazem a experiência de subvinculação de recursos para a educação
superior estadual a exemplo tem-se Santa Catarina, além de São Paulo. A Constituição do
Estado de Santa Catarina determina a aplicação de 5% da Receita Líquida de Impostos (RLI)
na educação superior.

No caso da Bahia o financiamento das quatro universidades estaduais tem sido tema de
discussão da comunidade acadêmica e da sociedade em geral.
Para Fialho, 2011104 o financiamento da educação superior no Brasil e o orçamento das
universidades estaduais precisam ser tratados de modo articulado. Na Bahia, os avanços
conseguidos pelo Governo Wagner com relação à perspectiva de incremento de mais de 108%
para o período 2006-2012 – ampliando o orçamento das universidades estaduais de R$ 386,8
milhões para R$ 806,6 milhões – e o aumento de 11% da dotação orçamentária para 2012,
com relação a 2011 (BAHIA, 2011), podem ser significativos; mas, precisam ser cotejados
com outras universidades, tanto estaduais como federais e, também, com outras áreas de
investimento do próprio governo. Isoladamente, esses dados indicam o percurso realizado
entre uma e outra faixa; mas, não conseguem posicionar a educação superior frente às demais
áreas de governo nem demonstrar se tal avanço foi ou não capaz de assegurar cobertura à
manutenção das universidades estaduais nem às suas obrigações estatutárias e sociais.

É neste contexto que buscamos, no que estamos denominando de ponto de chegada desta
dissertação, evidenciar a configuração e composição dos recursos alocados pelo Governo
Estadual aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais período de 2004 a 2013.
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FIALHO.Nadia Hage. Educação Superior no Brasil: Universidades Estaduais à deriva? Disponível em:
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Aborda-se questões relativas aos recursos públicos destinados as Universidades

a partir

da análise da evolução, evidenciando a trajetória e composição da despesa fixada no
orçamento das quatro Universidades Estaduais no período de 2004 a 2013, onde o Governo
do Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação, é o responsável pelo financiamento do
Sistema Estadual de Educação Superior.

Neste contexto, apresentamos nas tabelas e gráficos objeto do Item 6.1.5, a participação do
Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia no orçamento global do Estado, no
orçamento da Função Educação assim como, detalha-se a configuração e composição dos
orçamentos das Universidades Estaduais.

Análise foi alimentada ainda, com o resultado da aplicação de questionários (Item 6.1.6) sobre
o que pensam gestores, docentes, pesquisadores, estudiosos, discentes, técnicos que atuam,
atuaram ou tem interesse pelo tema da Educação Superior sobre os critérios mínimos sob os
quais deveria estar baseada a distribuição e alocação, nos orçamentos anuais, de recursos
públicos diretos ao Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia e mais especificamente
as Universidades Estaduais Baianas que integram o mencionado sistema.
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6.1.3

A configuração e composição dos recursos alocados pelo Governo Estadual às

Universidades Estaduais Baianas: 2004 a 2013

Apesar da importância estratégica da Educação não é fácil e simples responder à questão de
quanto um país ou uma região investe nesta área de atuação do governo. Chegar a tal resposta
além de um grande desafio é uma tarefa trabalhosa e complexa tendo em vista, muitas vezes,
informações insuficientes no que tange à disponibilidade, acessibilidade e à linguagem de
fácil acesso.

No contexto das IFES os critérios para elaboração das propostas orçamentárias anuais
pelas universidades federais estão disciplinados através do Decreto nº 7.233/2010105, de
19/07/2010,

que dispõe sobre procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à

autonomia universitária, e dá outras providências.
O decreto estabelece procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia de
gestão administrativa e financeira das universidades, de que trata o art. 207 da Constituição, e
define critérios para elaboração das propostas orçamentárias anuais pelas universidades
federais.

Assim, o principal objetivo do decreto foi o de institucionalizar a alocação de recursos de
custeio e capital para as universidades federais por meio de um “modelo de alocação” que
pudesse garantir mais precisão técnica e transparência na distribuição de recursos
orçamentários.

Neste sentido, o decreto define diretrizes básicas e critérios técnicos para a distribuição de
recursos orçamentários no âmbito das universidades federais e aprimora indicadores para
modelo de alocação de recursos, que já vinha sendo utilizada como ferramenta de distribuição
de recursos entre as universidades federais.

A matriz de alocação de recursos das universidades federais (em sua versão atual) é um
indicador de qualidade e produtividade, onde o parâmetro “aluno equivalente” refere-se ao
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seu principal indicador. Todavia, destacam-se também indicadores de produção científica e
de pesquisa.

Considerando o objeto desta dissertação e a decisão desta pesquisadora em ingressar no
Doutorado

com o

objetivo

de

pesquisar modelos

de

alocação de

recursos às

Universidades Estaduais com ênfase no “aluno equivalente” cabe a referência de que o
cálculo do aluno equivalente para fins de análise de custos de manutenção das IFES é o
principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de manutenção das Instituições
Federais, nas rubricas referentes ao orçamento de custeio e capital (OCC).
O cálculo deste indicador foi objeto de estudos realizados pela Secretaria de Educação
Superior do MEC e a Comissão de Modelos da Associação Nacional de Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES.

Para cada IFES o cálculo do aluno equivalente integra quatro indicadores parciais, referentes
às atividades educacionais nos seguintes níveis:
• Graduação;
• Mestrado stricto sensu;
• Doutorado;
• Residência médica.

No cálculo são incluídos todos os cursos de caráter permanente, e que não sejam
autofinanciados, isto é, mantidos por recursos especiais de convênios ou parcerias com
instituições públicas ou privadas.

Com base nas disposições contidas no decreto o Ministério da Educação, na elaboração das
propostas orçamentárias anuais das universidades federais, deverá observar matriz de
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distribuição para a alocação de recursos destinados a despesas classificadas como Outras
Despesas Correntes e de Capital.

Os dados utilizados para o cálculo da matriz de alocação de recursos são fornecidos ao MEC
anualmente via coleta do PingIFES - (Plataforma de Integração de Dados das IFES.

A matriz de distribuição deve ser elaborada a partir de parâmetros definidos por comissão
paritária, constituída no âmbito do Ministério da Educação, integrada por membros indicados
pelos reitores de universidades federais e pelo Ministério.

O § 2º do art. 4º do decreto determina que os parâmetros a serem definidos pela comissão
levarão em consideração, entre outros, os seguintes critérios:

I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e concluintes na graduação e
na pós-graduação em cada período;

II - a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento;

III - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico,
reconhecida nacional ou internacionalmente;

IV - o número de registro e comercialização de patentes;

V - a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pósgraduação;

VI - os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, instituído pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004;

VII - a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da
avaliação pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES; e.
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VIII - a existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de
monitoramento.

Na construção do instrumento de coleta de dados desta dissertação foram considerados,
entre outros aspectos, os parâmetros e critérios definidos na matriz de distribuição para a
alocação de recursos aos orçamentos anuais das universidades federais.

As leis orçamentárias dos exercícios financeiros de 2004 a 2013 do governo do Estado
da Bahia contém o detalhamento da distribuição dos recursos alocados as Universidades
Estaduais Baianas.

O processo de tratamento das informações referentes aos orçamentos e contas públicas não
é simples106 frente a complexidade da linguagem orçamentária.

A

análise

toma

por

base

conceitos

definidos

na

Portaria nº 42/1999107, na Lei

4.320/1964108 e na Portaria nº 163/2001.109

A classificação funcional é formada por funções e subfunções e busca responder basicamente
à indagação “em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?”

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria no 42, de 14 de abril de 1999, do então
Ministério do Orçamento e Gestão (MOG), e é composta de um rol de funções e subfunções
prefixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos
três níveis de Governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação
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Para detalhes sobre o processo orçamentário, vale consultar o Manual Técnico de Orçamento MTO-2014,
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orçamentárias. Ver em: https://www.portalsof.planejamento.gov.br
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comum e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o
que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público.

Os arts. 12 e 13 da Lei no 4.320, de 1964, tratam da classificação da despesa por categoria
econômica e elementos. O conjunto de informações que formam o código é conhecido como
classificação por natureza da despesa e informa a categoria econômica da despesa, o grupo a
que ela pertence, a modalidade de aplicação e o elemento.

Assim a classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:
Categoria econômica;
Grupo de natureza da despesa;
Elemento de despesa;

A despesa pública é classificada em duas Categoria Econômica, Despesas Correntes e
Despesas de Capital.

Tabela 24 – Categorias Econômicas da Despesa Pública
CÓDIGO
3
4

CATEGORIA ECONÔMICA
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Despesas Correntes são as que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição
de um bem de capital. Já as Despesas de Capital são as que contribuem, diretamente, para
a formação ou aquisição de um bem de capital.

Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que
apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto. Já o elemento de despesa
tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas,
juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma,
subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios,
amortização e outros de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins.
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Tabela 25 – Grupos de Natureza da Despesa Pública

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões financeiras
Amortização da Dívida

A análise dos orçamentos do Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia e,
consequentemente das

Universidades Estaduais Baianas

toma

por

referência

as

Categorias Econômicas e os Grupos de Natureza da Despesa.

As tabelas a seguir evidenciam a composição dos orçamentos das Universidades
Estaduais Baianas no período de 2004 a 2013.

Tabela 26 – Orçamento das Universidades Estaduais Recursos do Tesouro – 2004 a 2013

ANO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ORÇAMENTO TOTAL

250.567.000 301.724.000 347.675.000 373.163.000 425.982.992 577.756.000 645.362.000 725.626.798 806.674.000 923.405.000

DESPESAS CORRENTES

238.360.000 287.453.000 330.377.000 370.782.000 414.241.000 539.429.000 616.831.000 683.994.888 775.737.000 878.583.600

PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

188.221.000 227.247.000 258.674.000 308.993.000 335.926.000 400.809.000 466.217.000 509.592.171 611.287.000 661.457.300

INVESTIMENTOS
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL

50.139.000

60.206.000

71.703.000 61.789.000 78.315.000 138.620.000 150.614.000 174.402.717 164.450.000 217.126.300

12.207.000

14.271.000

17.298.000

2.381.000 11.741.992 38.327.000

28.531.000 41.631.910

30.937.000

44.821.400

12.207.000

14.221.000

17.298.000

2.381.000 11.741.992 38.327.000

28.531.000 41.631.910

28.937.000

44.821.400

0

50.000

0

2.000.000

0

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

0

0

0

0

0
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No período de 2004 a 2013 o orçamento global das Universidades Estaduais apresenta as
seguintes variações: 2004/2005: 20,4%; 2005/2006: 15,2%; 2006/2007: 7,3%; 2007/2008:
14,2; 2008/2009: 35,6; 2009/2010: 11,7%; 2010/2011: 12,4%; 2011/2012: 11,2%;

e

2012/2013: 14,5%.

Analisando os recursos por categoria econômica, verifica-se a predominância das despesas
correntes que em média do período correspondem a 95,6% do total do orçamento anual, sendo
que em 2007 estas alcançaram 99,4%%. Já as despesas de capital alcançam a média de
4,34%.

Gráfico 06 – Orçamento das Universidades Estaduais / Participação percentual Categoria
Econômica - Recursos do Tesouro – 2004 a 2013

O exercício de 2007 chama à atenção frente a participação de 99,4% das
correntes enquanto que as despesas de capital representam apenas 0,6%.

despesas
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Tabela 27A – Orçamento das Universidades Estaduais Recursos do Tesouro – Por Grupo de
natureza da Despesa – 2004 a 2008

ORÇAMENTO UNIVERSIDADES ESATADUAIS 2004 A 2008
RECURSOS DO TESOURO (FONTES 00 e 14)

DES CRIÇÃO

2004
ORÇAMENTO TOTAL

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

250.567.000 100,0 301.724.000 100,0 347.575.000 100,0 373.163.000 100,0 425.982.992

DES PES AS
238.360.000 100,0 287.453.000
CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS
188.221.000 100,0 227.247.000
SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
50.139.000 100,0
60.206.000
CORRENTES
DES PES AS DE
12.207.000 100,0 14.271.000
CAPITAL
INVESTIM ENTOS
12.207.000 100,0
14.221.000
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL

0

50.000

0,0

95,3 330.277.000

95,0 370.782.000

100,0

99,4 414.241.000

97,2

75,3

258.574.000

74,4

308.993.000

82,8

335.926.000

78,9

20,0

71.703.000

20,6

61.789.000

16,6

78.315.000

18,4

4,7

17.298.000

5,0

2.381.000

0,6

11.741.992

2,8

4,7

17.298.000

5,0

2.381.000

0,6

11.741.992

2,8

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

Tabela 27B – Orçamento das Universidades Estaduais Recursos do Tesouro – Por Grupo de
natureza da Despesa – 2008 a 2013
ORÇAMENTO UNIVERSIDADES ESATADUAIS
2009 A 2013
RECURSOS DO TESOURO (FONTES 00 e 14)

DES CRIÇÃO

2009
ORÇAMENTO TOTAL

%

DES PES AS
539.429.000
CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS
400.809.000
SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
138.620.000
CORRENTES
DES PES AS DE
38.327.000
CAPITAL
INVESTIM ENTOS
38.327.000
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

577.756.000 100,0 645.362.000 100,0 725.626.798 100,0 806.674.000 100,0 923.405.000

0

93,4 616.831.000

95,6 683.994.888

94,3 775.737.000

100,0

96,2 878.583.600

95,1

69,4

466.217.000

72,2

509.592.171

70,2

611.287.000

75,8

661.457.300

71,6

24,0

150.614.000

23,3

174.402.717

24,0

164.450.000

20,4

217.126.300

23,5

6,6

28.531.000

4,4

41.631.910

5,7

30.937.000

3,8

44.821.400

4,9

6,6

28.531.000

4,4

41.631.910

5,7

28.937.000

3,6

44.821.400

4,9

0,0

0

0,0

0

0,0

2.000.000

0,2

0

0,0

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

Examinado os recursos por grupo de natureza da despesa, verifica-se a predominância das
despesas com pessoal e encargos, que em média do período correspondem a 74,58% do
total do orçamento anual, sendo que em 2007 tem-se a maior participação 82,8%.

Analisando exclusivamente as despesas correntes também predominam as despesas com
pessoal e seus encargos, que na média do período respondem por 77,92% do volume
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total das despesas correntes alocado ao orçamento das Universidades Estaduais. Sendo a
maior participação em 2007 com o percentual de 83,34%.

As tabelas e gráficos a seguir evidenciam a composição do orçamento de cada umas
das Universidades Estaduais.

Tabela 28 – Orçamento das Quatro Universidades Estaduais - Recursos do Tesouro –2004 a
2013

ANO

UEFS

%

UESB

%

UESC

%

UNEB

%

TOTAL
UEBAs

2004

66.211.000

26,42

47.780.000

19,07

40.826.000

16,29

95.750.000

38,21 250.567.000

2005

78.128.000

25,89

60.207.000

19,95

50.050.000

16,59

113.339.000

37,56 301.724.000

2006

89.078.400

25,62

70.221.800

20,20

56.947.800

16,38

131.427.000

37,80 347.675.000

2007

92.286.000

24,73

77.575.000

20,79

62.523.000

16,75

140.779.000

37,73 373.163.000

2008

101.462.992

23,82

88.245.000

20,72

69.294.000

16,27

166.981.000

39,20 425.982.992

2009

127.092.000

22,00 121.315.000

21,00

104.050.000

18,01

225.299.000

39,00 577.756.000

2010

141.979.000

22,00 136.338.000

21,13

116.166.000

18,00

250.879.000

38,87 645.362.000

2011

159.493.082

21,98 152.887.270

21,07

130.587.635

18,00

282.658.811

38,95 725.626.798

2012

177.388.000

21,99 170.289.000

21,11

145.201.000

18,00

313.796.000

38,90 806.674.000

2013

202.946.600

21,98 194.875.800

21,10

166.184.400

18,00

359.398.200

38,92 923.405.000

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

Analisando a participação de cada uma das Universidades no orçamento global verificase certa linearidade na participação percentual. Apuramos, no período, as seguintes médias
para cada uma das instituições: Uefs: 23,64%; Uesb: 20,61; Uesc: 17,23%; e Uneb: 38,51%.

Em alguns casos têm-se inclusive redução na participação. A Uefs em2004

representa

26,42% e chega em 2013 com 21,98%, uma redução de -4,45%. A Uesb em 2004
corresponde a 19,07% em 2014 chega a 21,10% um acréscimo de 2,04%. A Uesc em 2004
corresponde a 16,29% e em 2013 18%, acréscimo de 1,70%. Por fim a Uneb em 2014
responde por 38,21% do orçamento total das Universidades Estaduais e em 2014 chega a
38,92% significando um acréscimo de 0,71%.
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Gráfico 07 – Orçamento das Universidades Estaduais / Recursos do Tesouro - 2004 a 2013

ORÇAMENTO UEBAs - 2004 a 2013
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UEFS

66.211.00

78.128.00

89.078.40

92.286.00

101.462.9

127.092.0

141.979.0

159.493.0

177.388.0

202.946.6

UESB

47.780.00

60.207.00

70.221.80

77.575.00

88.245.00

121.315.0

136.338.0

152.887.2

170.289.0

194.875.8

UESC

40.826.00

50.050.00

56.947.80

62.523.00

69.294.00

104.050.0

116.166.0

130.587.6

145.201.0

166.184.4

UNEB

95.750.00

113.339.0

131.427.0

140.779.0

166.981.0

225.299.0

250.879.0

282.658.8

313.796.0

359.398.2

Nas tabelas e gráficos a seguir são detalhadas a estrutura e composição das despesas alocadas
aos orçamentos da Uefs, Uesb, Uesc e Uneb. Faz-se a estratificação por Grupos de Natureza
da Despesa (GND) evidenciando a participação de cada grupo no orçamento total de cada
uma das Universidades.

Confirma-se a predominância das despesas correntes e, mais especificamente as despesas com
pessoal e encargos, nos valores alocados aos orçamentos anuais de todas as quatro
instituições.
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Gráfico 08 – Orçamento da Uefs por Grupo de natureza da Despesa / Recursos do Tesouro 2004 a 2013
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Tabela 29A – Orçamento Uefs - Recursos do Tesouro –2004 a 2008
ORÇAMENTO UEFS RECURSOS DO TESOURO
UEFS
ANO/DESPESA

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

100

78.128.000

100

89.078.400

100 92.286.000

100 101.462.992

100

DESPESAS
CORRENTES

63.231.000 95,50

74.084.000

94,8

84.311.400

94,6 91.967.000

99,7

96.953.000

95,6

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

50.235.000 75,87

58.287.000

74,6

64.734.000

72,7 73.302.000

79,4

77.603.000

76,5

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

12.996.000 19,63

15.797.000

20,2

19.577.400

22,0 18.665.000

20,2

19.350.000

19,1

DESPESAS DE
CAPITAL

66.211.000

2.980.000

4,50

4.044.000

5,2

4.767.000

5,4

319.000

0,3

4.509.992

4,4

INVESTIMENTOS
2.980.000
OUTRAS
DESPESAS
0
DE CAPITAL
Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

4,50
0,00

4.044.000
0

5,2
0,0

4.767.000
0

5,4
0,0

319.000
0

0,3
0,0

4.509.992
0

4,4
0,0
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Tabela 29B – Orçamento Uefs - Recursos do Tesouro –2009 a 2013
ORÇAMENTO UEFS RECURSOS DO TESOURO
UEFS

2009

ANO/DESPESA
DESPESAS
CORRENTES

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

127.092.000
119.110.000

100 141.979.000
93,7 136.914.000

100 159.493.082
96,4 151.723.082

100 177.388.000
95,1 173.010.000

100 202.946.600
97,5 191.953.600

100
94,6

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

92.628.000

72,9 106.219.000

74,8 114.790.000

72 139.354.000

78,5 147.195.000

72,5

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

26.482.000

20,8

30.695.000

21,6

36.933.082

23,2

33.656.000

19,0

44.758.600

22,1

7.982.000

6,3

5.065.000

3,6

7.770.000

4,9

4.378.000

2,5

10.993.000

5,4

7.982.000
0

6,3
0

5.065.000
0

3,6
0

7.770.000
0

4,9
0

4.378.000
0

2,5
0

10.993.000
0

5,4
0

DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
OUTRAS DESPESAS
DE CAPITAL

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

Gráfico 09 – Orçamento Grupo de Natureza da Despesa - Uesb / Recursos do Tesouro 2004 a 2013
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Tabela 30A – Orçamento Uesb - Recursos do Tesouro –2004 a 2008

ORÇAMENTO UESB / RECURSOS DO TESOURO - 2004 a 2008
ANO/DESPESA

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

UESB

47.780.000

100

60.207.000

100

70.221.800

100

77.575.000

100

88.245.000

100

DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS

45.966.000

96,2

57.709.000

95,9

66.471.800

94,7

76.798.000

99,0

85.929.000

97,4

37.000.000

77,4

47.000.000

78,1

53.446.000

76,1

63.895.000

82,4

70.633.000

80,0

8.966.000

18,8

10.709.000

17,8

13.025.800

18,5

12.903.000

16,6

15.296.000

17,3

1.814.000

3,8

2.498.000

4,1

3.750.000

5,3

777.000

1,0

2.316.000

2,6

1.814.000

3,8

2.498.000

4,1

3.750.000

5,3

777.000

1,0

2.316.000

2,6

OUTRAS DESPESAS
0
DE CAPITAL
Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

Tabela 30B – Orçamento Uesb - Recursos do Tesouro –2009 a 2013

ORÇAMENTO UESB / RECURSOS DO TESOURO - 2009 a 2013
ANO/DESPESA

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

UESB

121.315.000

100

136.338.000

100

152.887.270

100

170.289.000

100 194.875.800

100

DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS

112.887.000

93,1

129.563.000

95,0

140.246.000

91,7

159.961.000

93,9 183.764.800

94,3

81.472.000

67,2

100.556.000

73,8

111.186.000

72,7

130.879.000

76,9 144.479.300

74,1

31.415.000

25,9

29.007.000

21,3

29.060.000

19,0

29.082.000

17,1

39.285.500

20,2

8.428.000

6,9

6.775.000

5,0

12.641.270

8,3

10.328.000

6,1

11.111.000

5,7

8.428.000

6,9

6.775.000

5,0

12.641.270

8,3

10.328.000

6,1

11.111.000

5,7

OUTRAS DESPESAS
0
DE CAPITAL
Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0
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Gráfico 10 – Orçamento Grupo de Natureza da Despesa - Uesc / Recursos do Tesouro - 2004
a 2013
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Tabela 31A – Orçamento Uesc - Recursos do Tesouro –2004 a 2008
ORÇAMENTO UESC / RECURSOS DO TESOURO - 2004 a 2008
ANO/DESPESA

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

UESC

40.826.000

100

50.050.000

100

56.947.800

100

62.523.000

100

69.294.000

100

DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

38.959.000

95,4

48.229.000

96,4

54.022.800

94,9

61.762.000

98,8

67.493.000

97,4

30.626.000

75,0

38.850.000

77,6

42.012.000

73,8

51.111.000

81,7

54.821.000

79,1

8.333.000

20,4

9.379.000

18,7

12.010.800

21,1

10.651.000

17

12.672.000

18,3

1.867.000

4,6

1.821.000

3,6

2.925.000

5,1

761.000

1,2

1.801.000

2,6

1.867.000

4,6

1.821.000

3,6

2.925.000

5,1

761.000

1,2

1.801.000

2,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013
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Tabela 31B – Orçamento Uesc - Recursos do Tesouro – 2009 a 2013

ORÇAMENTO UESC / RECURSOS DO TESOURO - 2009 a 2013
ANO/DESPESA

2009

UESC

%

104.050.000

2010

%

100 116.166.000

2011

%

100 130.587.635

2012

%

100 145.201.000

2013

%

100 166.184.400

100

DESPESAS
CORRENTES

93.210.000 89,6 107.228.000 92,3 119.543.635 91,5 137.413.000 94,6 156.689.000 94,3

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

68.255.000 65,6

79.888.000 68,8

88.239.000 67,6 109.684.000 75,5 121.247.000

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

24.955.000

27.340.000 23,5

31.304.635

24

27.729.000 19,1

DESPESAS DE
CAPITAL

10.840.000 10,4

8.938.000

7,7

11.044.000

8,5

7.788.000 5,36

9.495.400

5,7

INVESTIMENTOS

10.840.000 10,4

8.938.000

7,7

11.044.000

8,5

5.788.000 3,99

9.495.400

5,7

0

0

0

0

2.000.000 1,38

0

0

OUTRAS
DESPESAS
DE CAPITAL

0

24

0

73

35.442.000 21,3

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013

Gráfico 11 – Orçamento Grupo de Natureza da Despesa - Uneb / Recursos do Tesouro 2004 a 2013
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Tabela 32A – Orçamento Uneb - Recursos do Tesouro – 2004 a 2008

ORÇAMENTO UNEB / RECURSOS DO TESOURO - 2004 a 2008
ANO/DESPESA

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

UNEB

95.750.000

100 113.339.000

100 131.427.000

100 140.779.000

100 166.981.000

100

DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS

90.204.000

94,2 107.431.000

94,8 125.571.000

95,5 140.255.000

99,6 163.866.000

98,1

70.360.000

73,5

83.110.000

73,3

98.482.000

74,9 120.685.000

85,7 132.869.000

79,6

19.844.000

20,7

24.321.000

21,5

27.089.000

20,6

19.570.000

13,9

30.997.000

18,6

5.546.000

5,8

5.908.000

5,2

5.856.000

4,5

524.000

0,4

3.115.000

1,9

5.546.000

5,8

5.858.000

5,2

5.856.000

4,5

524.000

0,4

3.115.000

1,9

OUTRAS DESPESAS
0
DE CAPITAL
Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013
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50.000,00

0

0

0

0

0

0

0

Tabela 32B – Orçamento Uneb - Recursos do Tesouro – 2009 a 2013

ORÇAMENTO UNEB / RECURSOS DO TESOURO - 2009 a 2013
ANO/DESPESA

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

UNEB

225.299.000

100 250.879.000

100 282.658.811

100 313.796.000

100 359.398.200

100

DESPESAS
CORRENTES

214.222.000

95,1 243.126.000

96,9 272.482.171

96,4 305.353.000

97,3 346.176.200

96,3

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

158.454.000

70,3 179.554.000

71,6 195.377.171

69,1 231.370.000

73,7 248.536.000

69,2

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

55.768.000

24,8

63.572.000

25,3

77.105.000

27,3

73.983.000

23,6

97.640.200

27,2

DESPESAS DE
CAPITAL

11.077.000

4,9

7.753.000

3,1

10.176.640

3,6

8.443.000

2,7

13.222.000

3,7

INVESTIMENTOS

11.077.000

4,9

7.753.000

3,1

10.176.640

3,6

8.443.000

2,7

13.222.000

3,7

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

OUTRAS DESPESAS
DE CAPITAL

Fonte: Sicof, Siplan 2012. Fiplan,2013
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Uma preocupação no contexto deste capítulo, mais detidamente do item 6.1.5 foi levantar e
analisar a configuração e composição dos recursos públicos alocados aos orçamentos das
universidades e como estes são distribuídos entre as quatro instituições e respectivos
campus.

Com base nos dados levantados verifica-se a predominância,

nos orçamentos das

quatros Universidades Estaduais, no período estudado (dez anos, 2004 a 2013), das
despesas correntes e, no contexto destas, evidencia-se

que a maior concentração de

recursos encontra-se no grupo de despesa pessoal e encargos sociais.

As despesas de capital e, mais especificamente, os investimentos, em média no período
estudado, estão sempre abaixo de 5%.
Para Kohama (1991)110 Despesas correntes, “são os gastos de natureza operacional realizados
pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos seus órgãos”.
Abrangem todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de
um bem de capital. Já as Despesas de capital “são gastos realizados pela administração
pública, cujo propósito é o de criar novos bens de capital ou mesmo de adquirir bens de
capital já em uso”. Envolvem, assim, investimentos ou aquisições de estruturas físicas e de
bens patrimoniais.

Diante destes conceitos e frente à predominância, nos orçamentos das quatros Universidades
Estaduais, no período estudado (dez anos, 2004 a 2013), das despesas correntes e, no contexto
destas, a maior concentração de recursos encontra-se no grupo de despesa pessoal e encargos
sociais, estes números podem significar baixa capacidade de investimentos das Universidades
Estaduais.

Considerando a importância e, ao mesmo tempo, a escassez dos recursos destinados às
Universidades Estaduais, seria fundamental que a distribuição destes recursos obedecesse a
critérios que levasse em conta variáveis características de cada Universidade.
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Nesta pesquisa ficou constatado que

aproximadamente 95% dos recursos destinados às

universidades são utilizados para o pagamento de despesas com pessoal, sendo que o restante
dos recursos disponíveis é para a manutenção e investimentos das instituições.

A despesa com pessoal sofre influência do contexto histórico, pois em função detratar-se de
serviço público, ela tende a crescer, e dificilmente pode-se reduzir o número de servidores em
função de sua estabilidade. Além disso, as aposentadorias e pensões também são pagas com
os mesmos recursos destinados ao pagamento do pessoal ativo.
Analisando os recursos por categoria econômica, verifica-se a predominância das despesas
correntes que em média do período correspondem a 95,6% do total do orçamento anual.
Já as despesas de capital alcançam a média de 4,34%.

O exercício de 2007 chama à atenção frente a participação de 99,4% das

despesas

correntes enquanto que as despesas de capital representam apenas 0,6%.

Examinado os recursos por grupo de natureza da despesa, verifica-se a predominância das
despesas com pessoal e encargos, que em média do período correspondem a 74,58% do total
do orçamento anual, sendo que em 2007 tem-se a maior participação 82,8%.

Analisando exclusivamente as despesas correntes também predominam as despesas com
pessoal e seus encargos, que na média do período respondem por 77,92% do volume total das
despesas correntes alocado ao orçamento das Universidades Estaduais. Sendo a maior
participação em 2007 com o percentual de 83,34%.

Estes números confirmam que apesar de ter crescido historicamente, os investimentos em
educação, ainda são considerados insuficientes frente a problemas estruturais do sistema de
ensino superior público assim, é possível, que os recursos destinados à educação superior não
são tão suficientes quanto necessitam as instituições nem aparentemente quanto declara o
governo.

A concentração de recursos na categoria de despesas correntes, com predominância nas
despesas com pessoal e encargos, sinaliza que, ainda que considerados importantes e tenham
alcançado algum consenso, as prioridades de alocação aos orçamentos não estão diretamente
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associadas a critérios que reflitam a realidade das instituições de educação superior,
negligenciando muitas vezes os resultados qualitativos do trabalho acadêmico.

178

6.1.4

Resultados do questionário aplicado sobre os critérios adotados pelo Governo

do Estado da Bahia, para decidir

a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos

Anuais das Universidades Estaduais Baianas.
Uma preocupação no contexto deste capítulo, mais especificamente dos itens 6.1.5 e 6.1.6
foi verificar como os recursos públicos são distribuídos entre as quatro instituições e
diferentes campi. Buscou-se evidenciar os critérios que norteiam a distribuição e alocação de
recursos públicos às Universidades Públicas Estaduais Baianas, a partir dos dados levantados,
fazendo uma análise de como a Bahia investe em educação superior, visando identificar sob
que bases e princípios estes investimentos são definidos e como é estruturada a alocação de
recursos aos Orçamentos anuais das Universidades.

Questionário específico para alguns dirigentes, gestores e especialistas, estudiosos,
acadêmicos e pesquisadores da área de educação foi estruturado e aplicado.

O critério

utilizado para a escolha dos sujeitos foi o envolvimento e participação destes com a Educação
Superior Pública na Bahia, quer seja como estudioso ou pesquisador sobre o tema ou como
gestores, dirigentes, docentes, alunos ou técnicos que atuam, atuaram ou tem interesse na área
da Educação Superior. Buscou-se levantar, identificar e catalogar os critérios mínimos
adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas.

Assim, a aplicação do questionário objetivou, além de identificar o grau de conhecimento dos
atores sobre os critérios mínimos adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais
Baianas, visou também à obtenção de um consenso confiável entre diversos sujeitos,
utilizando os resultados como base para prognósticos e identificação dos critérios mínimos à
alocação de recursos aos orçamentos das Universidades Estaduais Baianas. Foram aplicados
20 questionários, todavia só obtivemos o retorno de 13.

A ideia foi trabalhar com questões que foram aplicadas a todos os entrevistados. Entretanto, à
medida que estes, voluntariamente, forneceram informações acessórias às questões, estes
dados, se pertinentes, foram aproveitados.
Questionários são compostos por uma quantidade razoavelmente elevada de questões
apresentadas por escrito às pessoas, e uma forma de registrar suas respostas (Gil, 1999; Motta
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1999). O objetivo é conhecer as opiniões e atitudes, de maneira objetiva, em relação à
interface em questão.

Utilizamos este método por entendê-lo mais exequível além de mais efetivo ao alcance do
objetivo da pesquisa. A cada aplicação de questionário questionamos ao entrevistado se
desejava manter-se anônimo ou se sua identidade poderia ser revelada, já que esperávamos
que estivessem à vontade para se expressar.

Visando alcançar os objetivos da pesquisa o instrumento de coleta de dados foi estruturado
em dois blocos, um primeiro inerente a dados de identificação da instituição, função e vínculo
e um segundo composto de duas questões contendo, cada uma, alternativas de respostas
estruturadas de acordo a Escala Likert.

A primeira questão do segundo bloco visou essencialmente identificar o grau de
conhecimento dos atores sobre os critérios mínimos adotados pelo Governo do Estado da
Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das
Universidades Estaduais Baianas.

A questão “Você conhece os critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais
Baianas?” apresenta três opções de resposta: a) Conheço Totalmente; b) Conheço
Parcialmente; e c) Não Conheço.

Os resultados evidenciam que nenhum dos atores afirma “Conhecer Totalmente” os critérios
adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas.

Demonstram também que apenas 46% dos atores declaram conhecer parcialmente e 56%
afirmam que não conhecem os critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
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Tabela 33 – Grau de Conhecimento dos Atores sobre os Critérios

RESPOSTA

Nº ATORES

%

0
6
7
13

0
46
54
100

Conheço Totalmente
Conheço Parcialmente
Não Conheço
TOTAL

Gráfico 12 – Grau de Conhecimento dos Atores sobre os Critérios
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Os resultados permitiram evidenciar que os critérios adotados pelo Governo do Estado da
Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das
Universidades Estaduais Baianas carecem de transparência, divulgação e acessibilidade,
condições necessárias à modernização dos mecanismos de planejamento e gestão
governamental à promoção da melhoria das alocações de verbas públicas, da qualidade dos
gastos, bem como da avaliação das políticas públicas.

Sinalizam ainda que o processo assim como, os critérios que norteiam a distribuição e
alocação de recursos públicos em Educação Superior não se configuram suficientemente
transparentes e acessíveis à sociedade como um todo.
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O resultado chama atenção em especial, tendo em vista que, de acordo com o perfil dos
atores, (Tabela 23) 42% são dirigentes e gestores na área da Educação Superior na Bahia,
23% são docentes e 8% são alunos de programas de pós-graduação na área das Ciências
Humanas com ênfase na Educação.

Considera-se relevante voltar a salientar que o critério utilizado para a escolha dos sujeitos foi
o envolvimento e participação destes com a Educação Superior Pública na Bahia, quer seja
como estudioso ou pesquisador sobre o tema ou como gestores, dirigentes, docentes, alunos
ou técnicos que atuam, atuaram ou tem interesse na área da Educação Superior.

Tabela 34 – Perfil dos Atores que responderam ao questionário
PERFIL
Ocupante de Cargo de Direção ou Assessoramento

Docente Graduação
Docente Pós-graduação
Aluno Graduação
Aluno Pós-graduação
Técnico Administrativo
TOTAL

QUANTIDADE
6

%
46

1
3
1
1
1
13

8
23
8
8
8
100

Gráfico 13 – Perfil dos Atores que responderam ao questionário
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No contexto das questões específicas sobre os critérios o questionário foi estruturado
considerando critérios dentro de categorias. Visando alcançar os objetivos da pesquisa
foram

consideradas

oito

categorias:

1. Graduação; 2. Pós-graduação; 3.Pesquisa; 4;

Extensão; 5. Assistência Estudantil; 6. Corpo Docente; 7. Corpo Técnico Administrativo; e 8.
Infraestrutura.

A cada uma das categorias foram agregados itens conforme Tabela 24 a seguir.

Tabela 35 – Categorias e Quantidades de Itens – Questionário

CATEGORIA
Graduação
Pós-graduação
Pesquisa
Extensão
Assistência estudantil
Corpo Docente
Corpo Técnico Administrativo
Infraestrutura

QUANTIDADES DE
ITENS
6
12
3
2
2
4
1
5
35

A cada categoria foram listadas questões sobre os critérios que devem ser adotados pelo
Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos
Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas.

Questionou-se em que medida os atores concordavam ou discordavam com a pergunta, ou
seja, se determinado item (exemplo: nº de cursos de graduação por área de conhecimento; nº
de programa de pós-graduação; nº de departamentos; etc) é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.

A escala utilizada foi: CT = Concordo Totalmente; C = Concordo; I = Indiferente; D =
Discordo; DT = Discordo Totalmente.

Os resultados obtidos possibilitam a obtenção de um consenso confiável entre diversos atores,
e certamente poderão ser utilizados como base para prognósticos e identificação dos critérios
mínimos à alocação de recursos aos orçamentos das Universidades Estaduais Baianas.
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Um dos fatores importantes é a verificação do consenso dos atores em relação à relevância do
tema e a constatação, frente ao conhecimento parcial e, em alguns casos total
desconhecimento sobre os critérios mínimos à alocação de recursos aos orçamentos das
Universidades Estaduais Baianas, da necessidade de se ampliar e aprofundar o debate,
inclusive quanto à transparência, socialização, disponibilização e acesso não só aos critérios,
mas também ao processo.

Os gráficos e tabelas a seguir evidenciam os resultados apurados por Categoria e respectivos
itens.
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CATEGORIA: GRADUAÇÃO
Gráfico 14 – Nível de Concordância – Itens Categoria Graduação

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA GRADUAÇÃO
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Tabela 36 – Nível de Concordância – Itens Categoria Graduação

CT =
Concordo
Totalmente
8

C=
Concordo

I=
Indiferente

D=
Discordo

5

0

4

9

4

Nº Alunos Diplomados na
Graduação
Nº Turmas da Graduação
Turnos de Funcionamento na
Graduação

CRITÉRIO

Nº Cursos Graduação por
Área de Conhecimento
Nº Alunos Matriculados na
Graduação
Nº Vagas na Graduação

Total

0

DT =
Discordo
Totalmente
0

0

0

0

13

8

1

0

0

13

3

9

1

0

0

13

4

9

0

0

0

13

3

7

3

0

0

13

13
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CATEGORIA: PÓS-GRADUAÇÃO
Gráfico 15 – Nível de Concordância – Itens Categoria Pós-Graduação / Programas e Cursos

12

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA PÓSGRADUAÇÃO
PROGRAMAS E CURSOS

10
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8
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Tabela 37 – Nível de Concordância -Itens Categoria Pós-Graduação / Programas e Cursos

CRITÉRIO

Nº Programas Pós-graduação stricto sensu
Nº Programas Pós-graduação lato sensu
Nº Doutorados por Área de Conhecimento
Nº Mestrados Acadêmicos Área de
Conhecimento
Nº Mestrados Profissionais Área de
Conhecimento

CT =
Concordo
Totalmente
5
2
5
4
3

C=
I=
Concordo Indiferente

D=
Discordo

8
9
8
9

0
2
0
0

0
0
0
0

DT =
Discordo
Totalmente
0
0
0
0

10

0

0

0

Total

13

13
13
13
13
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Gráfico 16 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pós-Graduação Matrícula

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA
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Tabela 38 – Nível de Concordância -Itens Categoria Pós-Graduação / Matrícula

CRITÉRIO

Nº Alunos Matriculados Cursos de
Doutorado
Nº Alunos Matriculados Cursos de
Mestrado Acadêmico
Nº Alunos Matriculados Cursos de
Mestrado Profissional

CT =
C=
I=
D=
DT =
Concordo Concordo Indiferente Discordo Discordo
Totalmente
Totalmente
4
6
2
1
0

Total

13

3

8

2

0

0

13

1

6

4

2

0

13
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Gráfico 17 – Nível de Concordância -Itens Categoria Pós-Graduação / Vagas

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA
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Tabela 39 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pós-Graduação / Vagas

CRITÉRIO
Nº Vagas em Cursos de Doutorado
Nº Vagas em Cursos de Mestrado
Acadêmico
Nº Vagas em Cursos de Mestrado
Profissional

CT =
C=
I=
D=
DT =
TOTAL
Concordo Concordo Indiferente Discordo Discordo
Totalmente
Totalmente
4
3

9
10

0
0

0
0

0
0

13
13

1

10

1

1

0

13
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Gráfico 18 – Nível

de

Concordância - Itens Categoria Pós-Graduação / Conceito

Capes/MEC

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA
PÓSGRADUAÇÃO / CONCEITO Capes/MEC
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Tabela 40 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pós-Graduação / Conceito Capes/MEC

CRITÉRIO
Conceito Capes /MEC Pós-Graduação

TOTAL
CT =
DT =
C=
I=
D=
Concordo
Discordo
Concordo Indiferente Discordo
Totalmente
Totalmente
3

9

1

0

0

13
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CATEGORIA: PESQUISA

Gráfico 19 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pesquisa
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Tabela 41 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pesquisa

Nº Grupos de Pesquisa

CT =
Concordo
Totalmente
5

Nº Projetos de Pesquisa
Nº Produções Científica, Tecnológica e
Artística

PESQUISA

C=
I=
Concordo Indiferente

D=
Discordo

7

1

0

DT =
Discordo
Totalmente
0

Total

4

9

0

0

0

13

9

4

0

0

0

13

13
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CATEGORIA: EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Gráfico 20 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pesquisa Extensão e Assistência
Estudantil
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Tabela 42 – Nível de Concordância - Itens Categoria Pesquisa Extensão e Assistência
Estudantil

EXTENSÃO E ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL
Nº Projetos de Extensão

CT =
C=
I=
D=
DT =
Concordo Concordo Indiferente Discordo Discordo
Totalmente
Totalmente
3
10
0
0
0

TOTAL

13
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Nº Projetos de Assistência ao Aluno
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0

0
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Nº Residências Universitárias

7

5

1

0

0

13
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CATEGORIA: CORPO DOCENTE

Gráfico 21 – Nível de Concordância - Itens Categoria Corpo Docente

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA CORPO
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Tabela 43 – Nível de Concordância - Itens Categoria Corpo Docente
CORPO DOCENTE

Nº de Docentes Doutores

CT =
DT =
C=
I=
D=
Concordo
Discordo
Concordo Indiferente Discordo
Totalmente
Totalmente
5
5
2
1
0

Total

13
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CATEGORIA: CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Gráfico 22 – Nível de Concordância - Itens Categoria Corpo Técnico Administrativo

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA
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Tabela 44 – Nível de Concordância - Itens Categoria Corpo Técnico Administrativo

CORPO TÉCNICO

Nº de Técnicos Administrativos

CT =
DT =
C=
I=
D=
Concordo
Discordo
Concordo Indiferente Discordo
Totalmente
Totalmente
3
7
3
0
0

Total

13

193

CATEGORIA: INFRAESTRUTURA

Gráfico 23 – Nível de Concordância - Itens Categoria Infraestrutura

NIVEL DE CONCORDÂNCIA – ITENS CATEGORIA
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Tabela 45 – Nível de Concordância - Itens Categoria Infraestrutura

INFRAESTRUTURA

Nº de Campus

CT =
DT =
C=
I=
D=
Concordo
Discordo
Concordo Indiferente Discordo
Totalmente
Totalmente
9
4
0
0
0

Total

13
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

Este estudo teve o objetivo central de identificar, levantar, catalogar e explicitar os critérios
adotados pelo Governo do Estado da Bahia para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos diretos em Educação Superior destinados aos orçamentos das Universidades
Estaduais Baianas que compõem o Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia.

Para este fim levantamos e analisamos os dados sobre a evolução das alterações no
comportamento dos recursos alocados aos orçamentos públicos do Governo do Estado da
Bahia

destinados à Educação,

configuramos e evidenciamos a composição dos

orçamentos das Universidades Estaduais Baianas no período de 2004 a 2013.

No decorrer do estudo buscamos subsídios teóricos que nos possibilitassem compreender
questões atinentes ao tema para que, de posse das diferentes abordagens, pudéssemos refletir
sobre o financiamento da educação superior e o rumo político e econômico imprimido as
Universidades Públicas Estaduais Baianas, sujeitas a cortes e contingenciamentos
orçamentários,
regularidade

não cumprimento dos créditos
na

liberação dos

consignados

recursos

às leis orçamentárias, não

financeiros, volume

de

recursos

predominantemente alocados a Despesas Correntes e no contexto destas preponderam as
despesas com pessoal e encargos, reduzidos recursos para investimentos, corpo docente e
técnico-administrativo com remuneração pouco atraente,

submetidos muitas vezes a

condições precárias ao desempenho de suas atividades.

Assim a ideia foi dirigir a análise para uma concepção teórica que permitisse cuidar de traçar
uma visão geral sobre o tema investimentos em educação, com

ênfase na

alocação dos

recursos públicos destinados aos orçamentos em Educação na Bahia.

É neste contexto que o interesse da nossa investigação direcionou-se aos orçamentos
do Estado da Bahia, mais especificamente, aos créditos consignados à Educação Superior
mais especificamente as Universidades Estaduais.

Nesta perspectiva, promovemos inicialmente
históricos sobre

uma revisão

das questões e aspectos

a educação superior, no contexto do surgimento e origem das
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Universidades no Brasil, já que a questão do financiamento da educação superior no Brasil
não pode ser discutida sem que se tenha presente o cenário e o contexto em que ela surge. Há
que se ter uma visão, mesmo que breve, sobre o tempo e o espaço em que ela está inserida,
analisando alguns aspectos do seu surgimento até a realidade atual da educação.

Desta revisão constatamos:

A expansão da rede federal foi orientada por uma série de critérios, entre os quais estão:
os baixos índices de desenvolvimento da educação básica (Ideb); a porcentagem de jovens de
14 a 18 anos nas séries finais do ensino fundamental; atendimento aos territórios da cidadania
com alta porcentagem de extrema pobreza; municípios ou microrregiões com população
acima de 50 mil habitantes; e os municípios com arranjos produtivos locais (Apl);

Número de campus das universidades federais no país em 2002 era de

148, entre 2003

a 2010 foram criados mais 126 e estão em fase de implantação e previstos entre 2011
a 2014 mais 47 campus. O país passará a contar em 2014 com 321 campus;

A Região Nordeste, tem 75 campus preexistentes e criados até 2012 e mais 14 previstos
até 2014, assim a região com 89 campus, passará a responder por 27,73% do total de
321 campus das Universidades Federais;

O Estado da Bahia tem 10 campus preexistentes e criados até 2012, com previsão de
implantação até 2014 de mais 08,

passará

a Bahia a responder, a partir de 2014,

por 5,61% do total de campus no país;

Dos dezoito municípios baianos com campus das Universidades Federais, preexistentes,
criados e previstos até 2014, em oito tem-se a presença das Universidades Estaduais
Baianas: Uneb: Salvador, Barreiras, Juazeiro, Santo Antonio de Jesus, Bom Jesus da Lapa,
Camaçari e Teixeira de Freitas; Uesb: Vitória da Conquista;
Feira de Santana;

Uesc: Itabuna;

e a Uefs:
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A Educação Superior viabiliza-se em cerca de 2365 IES: 190 Universidades (8,03%); 131
Centros Universitários (5,54%); 2004 Faculdades (84,74%); e 40

Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia e Centros Federais de Educação Tecnológica (1,69%).

Das 2365 IES 12,01% (284) são públicas 87,99% (2081) são privadas.

As

284 Instituições Públicas

Estaduais;

são distribuídas por

organização administrativa: 110

103 são Federais; e 71 Municipais;

O país contava até 2011 com 190 universidades: 102 (53,68%) públicas e 88 (46,32%);

No universo das 102 Universidades Públicas 59 (31,05%) são federais, 37 (19,47) são
estaduais e 6 (3,16%) são municipais.

A Região Nordeste responde por

18,27% do total de IES. São 432

IES,

sendo

63

públicas e 369 privadas. Das públicas 26 são federais, 15 estaduais e 22 municipais. Das
26 IES federais 15 são Universidades.

A Região Nordeste

tem

15 IES Estaduais, sendo 14 Universidades e 1 Faculdade,

configurando-se na região com maior concentração Universidades Públicas Estaduais que
corresponde a 37,84% do total de 37 Universidades Estaduais no país.

No que tange ao Financiamento da Educação no Brasil: as Políticas e Instrumentos de
Vinculação de Recursos

caracterizamos historicamente a questão da vinculação de

recursos à educação nas constituições,

chegamos

ao Projeto de Lei nº 8035/2010

(PNE) e recente aprovação do Projeto de Lei 323/07 que destina recursos dos royalties do
petróleo para educação e saúde.

Desta análise destacamos:

A evolução das alíquotas da vinculação de recursos para a Educação, evidenciamos que,
historicamente, os percentuais de vinculação apresentam variação, tanto quanto a previsão de
vinculação quanto as alíquotas de vinculação por esfera governo.
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No debate em torno do Projeto de Lei do PNE 8.035/10111 o tema mais controverso da
proposta é o que trata do financiamento da Educação. O PNE destina 10% do PIB (Produto
Interno Bruto) para políticas educacionais e estabelece uma série de obrigações até 2020.

A análise dos números dos orçamentos e das contas gerais do governo brasileiro mostra que a
previsão e o gasto em educação, isto é, na “função educação” têm crescido. Em 2011 o
investimento público total em educação foi de 6,1% do Produto Interno Bruto (PIB). A
educação superior respondeu por 1,0%. Já o investimento público direto no mesmo ano
foi de 5,3% do PIB sendo 0,8% destinado a Educação Superior. Verificamos que

o

patamar ficou praticamente estável já que, em relação ao ano anterior 2010, o crescimento
foi de 0,1 ponto percentual tanto para a educação básica (de 4,3% em 2010 para 4,4% 2011)
quanto para educação superior (de 08% em 2010 para 0,9% em 2011).

Concluímos o capitulo sobre Financiamento da

Educação

no Brasil

trazendo as

considerações de Melchior, 1987112 ao tratar da questão “Por que investir prioritariamente
em Educação e por que financiar a Educação”: [.....] Porque a Educação ainda é o principal
meio de fazer com que os homens se transformem em seres humanos. [.....] Porque é
atualmente o maior empreendimento em que se lançam a sociedade e os países mais
desenvolvidos, os quais independentes de qualquer orientação ideológica, fazem da Educação
sua base e alicerce para desenvolver seus habitantes e sua tecnologia, sem os quais não há
progresso, desenvolvimento e crescimento econômico.

Fizemos uma abordagem sobre Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia enquanto
estudo de caso da dissertação. Com base nos dados verificamos que embora desde o
século XIX o estado da Bahia fosse responsável por Instituições

de

Ensino Superior,

efetivamente o sistema estadual de educação superior começou a se constituir no final da
111

Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE – 2011/2020)PL nº 8.035/2010, em tramitação no
Congresso Nacional está disponível no Centro de Documentação e Informação Edições Câmara Brasília
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5826/projeto_pne_2011_2020.pdf?sequence=1
Acessado em 14 abril 2013.
112

MELCHIOR, José Carlos de Araújo. O Financiamento da Educação no Brasil. Col. Temas Básicos de
educação e Ensino. São Paulo. EPU, 1987.
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década de 1960, quando o governo estadual tomou para si a responsabilidade pela criação de
faculdades isoladas no interior. Estas faculdades, mais tarde foram agrupadas originando às
atuais universidades estaduais da Bahia.
governo estadual

se

fortalece

em

A política de expansão do ensino superior do

1980

com criação e implantação de 4 (quatro)

universidades estaduais: duas multicampi (Uneb e Uesb) e duas em municípios considerados
estratégico Feira de Santana (Uefs) e Itabuna e Ilhéus (Uesc). Neste cenário, estrutura-se, na
Bahia, um sistema formado por 4 (quatro) Universidades Estaduais.

A Lei Estadual nº 7.176 de 10 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), reestruturou as
Universidades Estaduais da Bahia, (Uefs, Uesb, Uesc e Uneb), como entidades autárquicas e
integrantes do Sistema de Educação Superior.

Assim, o sistema estadual de ensino superior na Bahia conta hoje com quatro universidades:
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Uesb), Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e Universidade Estadual de Santa Cruz
(Uesc).

Um constatação é a escassez de registros sobre o Sistema Estadual de Educação Superior
da Bahia. Têm-se muitos dados e informações isoladas de cada uma das Universidades,
todavia, não identificamos documentos, relatórios, sistemas ou ferramenta, pelo menos
não com acesso e disponibilização necessários a este tipo de referência,

com o

conjunto consolidado de dados, números, estatísticas ou referências sobre o “sistema”.

Outro questão é que cada universidade disponibiliza em parcos documentos,

dados e

informações em formatos muito distintos o que frente a curto espaço de tempo
inviabiliza, dificulta e quase impossibilita a realização de levantamentos e estudos que
possibilitem a consolidação

dados e informações do Sistema Estadual de Educação

Superior da Bahia.

O processo analítico na estrutura das Funções focaliza a participação de cada uma das
Funções de Governo. Demonstramos quanto o Governo do Estado da Bahia

destina à

Função Educação comparativamente em relação às demais áreas de atuação governamental.
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Acredita-se que

a partir

desta

comparação seja

possível

visualizar as

prioridades

estabelecidas pelo governo em cada uma das suas áreas de atuação.

Na análise dos dados quantitativos dos orçamentos do estado, no período de 2004 a 2013,
considerando os recursos do tesouro, excluindo-se os recursos originários de outras fontes,
constatamos que a Educação representava em 2004 15,65%; em 2013, dez anos depois,
passou a responder por 16,46% que corresponde menos de 1% (0,81%) de acréscimo.

Contrastando com outras funções a exemplo de: Judiciária: 1,07%; Segurança Pública:
1,77%; Urbanismo: 1,49%; e Saneamento: 1,43%.

Examinamos exclusivamente a Função Educação comparando-a ao valor global do
orçamento do estado, especificamente na fonte de Recursos do Tesouro, excluindo-se,
portanto, os Recursos de Outras Fontes,

no período de 2004 a 2013

verificamos

variações positivas e negativas.

Apuramos

as seguintes

variações no período de 2004

a 2013

:

2004/2005: 0,39;

2005/2006: -0,57; 2006/2007: 0,98; 2007/2008: -0,87; 2008/2009: 2,56; 2009/2010: 1,38;
2010/2011: -1,57; 2011/2012: 0,49; e 2012/2013: -0,71.

Considerando o objeto desta e dissertação e tendo em vista as diversas

limitações

encontradas no desenvolvimento da pesquisa não nos foi possível levantar e identificar
os fatores que possam justificar as variações encontradas ao longo do período de dez
anos (2004 a 2013). Esta questão, entre outras, que surgiram no decorrer desta pesquisa
serão

retomadas, posto que

objeto

de

necessário aprofundamento, por

ocasião do

doutorado, em futuro breve.

Foram levantados e evidenciados números inerentes à trajetória

das

Subfunções

típicas (361 - Ensino Fundamental; 362 - Ensino Médio; 363 - Ensino Profissional; 364 Ensino Superior; 365 - Educação Infantil; 366 - Educação de Jovens e Adultos; 367 Educação Especial; e 368 - Educação Básica) à Função – Educação Superior no período
de 2004 a 2013. Mesmo não sendo o foco principal da dissertação consideramos que
o levantamento, socialização e disponibilização destes dados podem contribuir para
estudos de outros pesquisadores e estudiosos.
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Examinando a Subfunção 364 - Educação Superior comparada ao valor global da Função
12 – Educação alocada ao orçamento do estado, considerando tanto a fonte de Recursos
do Tesouro quanto as Outras Fontes,
2004 esta representava 2,37%

no período de 2004 a 2013, verificamos que em
passando em 2013 para 12,76% apresentando um

acréscimo de 10,39%.

Registramos que este dado isolado evidencia o percurso realizado entre 2004 a 2013 para
subfunção Educação Superior. Considerando que na Função Educação o acréscimo no
período foi de 0,81%, precisaríamos cotejá-lo com os outras referências à exemplo das
demais subfunções que agregam a Função Educação na composição dos orçamentos das
Universidades.

No que tange as políticas de financiamento da educação superior pública analisamos a
evolução, alterações e trajetória da composição dos orçamentos das despesas Universidades
Estaduais.

No ponto de chegada desta dissertação (inicio da caminhada para o doutorado) fizemos
uma revisão

das questões relativas aos orçamentos públicos em educação superior, com

base na configuração e composição dos orçamentos do Estado da Bahia no período de
2004 a 2013.

Examinamos os orçamentos anuais do Estado da Bahia para verificar como a Educação
Superior é tratada. Um dos objetivos do capitulo foi saber como o Estado da Bahia
prioriza ou não determinada política pública, no caso específico a Educação, utilizando
para tanto os orçamentos anuais no período de 2004 a 2013.

No caso da Bahia o financiamento das quatro universidades estaduais tem sido tema de
discussão da comunidade acadêmica e da sociedade em geral.
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Apresentamos a participação do Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia no
orçamento global do Estado, assim como, detalha-se a composição dos orçamentos das
Universidades Estaduais.

Apesar da importância estratégica da Educação não é fácil e simples responder à questão de
quanto um país, uma região ou um estado investe nesta área de atuação do governo. Chegar a
tal resposta além de um grande desafio é uma tarefa trabalhosa e complexa tendo em vista,
muitas vezes, informações insuficientes no que tange à disponibilidade, acessibilidade e à
linguagem de fácil acesso.

As leis orçamentárias dos exercícios financeiros de 2004 a 2013 do governo do Estado
da Bahia contém o detalhamento da distribuição dos recursos alocados as Universidades
Estaduais Baianas.

É importante voltara registrar as dificuldades de acesso aos dados, o que impede uma análise
mais aprofundada da questão. Parte relevante do tempo destinado ao desenvolvimento da
pesquisa foi dedicado a articulação junto a diversos setores do estado com vistas à
obtenção de informações, na maioria das vezes sem resultados positivos. Os dados e
valores sobre os orçamentos foram obtidos mediante a leitura, análise e interpretação
das Leis Orçamentárias disponibilizadas na página da Secretaria de Planejamento e do
acervo desta pesquisadora que desde os anos 90 vem catalogando e gerando arquivos
com as mais diversas informações sobre a Educação na Bahia.

A análise dos orçamentos do Sistema Estadual de Educação Superior da Bahia e,
consequentemente das

Universidades Estaduais Baianas

tomou por

referência

as

Categorias Econômicas e os Grupos de Natureza da Despesa.

Constatamos

que no período pesquisado

(2004

a 2013)

o orçamento

global

das

Universidades Estaduais apresenta as seguintes variações: 2004/2005: 20,4%; 2005/2006:
15,2%; 2006/2007: 7,3%; 2007/2008: 14,2%; 2008/2009: 35,6%; 2009/2010: 11,7%;
2010/2011: 12,4%; 2011/2012: 11,2%; e 2012/2013: 14,5%.
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Na análise da participação percentual, de cada uma das instituições, no valor global
destinado as Universidades, verificamos certa linearidade, tendo sido apurado, no período,
as seguintes médias: Uefs: 23,64%; Uesb: 20,61%; Uesc: 17,23%; e Uneb: 38,51%.

Consideramos que este dado chama atenção tendo em vista que no período destes dez anos
todas as instituições, conforme registrado em relatórios disponibilizados nas páginas das
respectivas universidades, apresentam ampliação de vagas na graduação e na pós-graduação,
implantação de novos programas de pós-graduação (doutorados e mestrados), ampliação do
números de projetos de pesquisa, programas de extensão e assistência estudantil, etc.

Nos orçamentos das Universidades confirmamos

a absoluta predominância, no período

estudado (dez anos), das despesas correntes e, mais especificamente, das despesas com
pessoal e encargos, evidenciando a baixa capacidade de investimentos.

Analisando os recursos

por categoria econômica, constatamos a predominância das

despesas correntes. As despesas correntes corresponderam, em média, a 95,7% do total
do orçamento anual. e, no contexto destas,

a maior concentração de recursos encontra-se

no grupo de despesa pessoal e encargos sociais, estes números evidenciam a baixa
capacidade de investimentos das Universidades Estaduais.

Já as despesas de capital alcançam apenas a média de 4,3%. Aproximadamente 75% dos
recursos destinados às universidades são utilizados para o pagamento de despesas com
pessoal e encargos

Nesta pesquisa ficou constatado que

aproximadamente 95% dos recursos destinados às

universidades são utilizados para o pagamento de despesas com pessoal, sendo que o restante
dos recursos disponíveis é para a manutenção e investimentos das instituições.

Salientamos que a despesa com pessoal sofre influência do contexto histórico, pois em
função de tratar-se de serviço público, ela tende a crescer, e dificilmente pode-se reduzir o
número de servidores em função de sua estabilidade. Além disso, as aposentadorias e pensões
também são pagas com os mesmos recursos destinados ao pagamento do pessoal ativo.
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Constatamos

que a concentração de recursos na categoria de despesas correntes, com

predominância nas despesas com pessoal e encargos, sinaliza que, ainda que considerados
importantes e tenham alcançado algum consenso, as prioridades de alocação aos orçamentos
não estão diretamente associadas a critérios que reflitam a realidade das Universidades
Estaduais, negligenciando suas reais necessidades e missão estatutária (ensino, pesquisa e
extensão).

Estes números confirmam que apesar de ter crescido historicamente, os investimentos em
educação, possivelmente, ainda são considerados insuficientes frente a problemas estruturais
do sistema de ensino superior público assim, é possível, que os recursos destinados à
educação superior não são tão suficientes quanto necessitam as instituições nem
aparentemente quanto declara o governo.

A concentração de recursos na categoria de despesas correntes, com predominância nas
despesas com pessoal e encargos, sinaliza que, ainda que considerados importantes e tenham
alcançado algum consenso, as prioridades de alocação aos orçamentos não estão diretamente
associadas a critérios que reflitam a realidade das instituições de educação superior,
negligenciando muitas vezes os resultados qualitativos do trabalho acadêmico.

Uma preocupação no contexto deste estudo foi verificar como os recursos públicos são
distribuídos entre as quatro instituições e diferentes campi. A aplicação do questionário
objetivou, além de identificar o grau de conhecimento dos atores sobre os critérios mínimos
adotados pelo Governo do Estado da Bahia, visou também à obtenção de um consenso
confiável entre diversos sujeitos, utilizando os resultados como base futuros prognósticos.
Foi aplicado questionário visando identificar o grau de conhecimento dos atores sobre os
critérios mínimos adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação
dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas.

Constamos que

nenhum dos atores afirma “Conhecer Totalmente” tais critérios:

46%

declaram conhecer parcialmente e 56% afirmam que não os conhecem.

O resultado chama atenção em especial, tendo em vista que, de acordo com o perfil dos
atores, 42% são dirigentes e gestores na área da Educação Superior na Bahia, 23% são
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docentes e 8% são alunos de programas de pós-graduação na área das Ciências Humanas com
ênfase na Educação.

Assim, concluímos que os resultados permitiram evidenciar que processo, assim como os
critérios adotados pelo Governo, para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos
Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais carecem de transparência, divulgação e
acessibilidade, condições necessárias à modernização dos mecanismos de planejamento e
gestão governamental à promoção da melhoria das alocações de verbas públicas, da qualidade
dos gastos, bem como da avaliação das políticas públicas.

No contexto das questões específicas sobre os critérios, questionamos em que medida os
atores concordavam ou discordavam com a pergunta, ou seja, se determinado item (exemplo:
nº de cursos de graduação por área de conhecimento; nº de programa de pós-graduação; nº de
departamentos; etc) é um critério para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos
orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.

A escala utilizada foi: CT =

Concordo Totalmente; C = Concordo; I = Indiferente; D = Discordo; DT = Discordo
Totalmente.

Consideramos que os resultados obtidos possibilitam a obtenção de um consenso confiável
entre diversos atores e, certamente poderão ser utilizados como base para prognósticos e
identificação dos critérios mínimos em um possível modelo de alocação de recursos às
Universidades Estaduais Baianas.

Uma das constatações que consideramos mais relevantes é a verificação do consenso dos
atores em relação à relevância do tema e a comprovação, frente ao conhecimento parcial e, em
alguns casos total desconhecimento sobre os critérios mínimos à alocação de recursos aos
orçamentos das Universidades Estaduais Baianas, da necessidade de se ampliar e aprofundar o
debate, inclusive quanto à transparência, socialização, disponibilização e acesso não só aos
critérios, mas também ao processo.

Nestas considerações finais e conclusões retomamos

e

reiteramos a importância do

investimento em Educação Superior Pública, frente aos limites e possibilidades que se
colocam como desafios a serem enfrentados pelas Instituições de Ensino Superior Públicas,
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em especial pelas Universidades Estaduais Baianas, na perspectiva de superação da crise da
universidade pública.

Ao chegar ao final de trabalho compreendemos que ainda existe um vasto e longo caminho a
ser percorrido, em especial no que se refere a possíveis modelos de alocação de recursos a
Universidades Estaduais, objeto de necessário aprofundamento, por ocasião do doutorado, em
futuro breve.

Nos últimos anos vêm sendo desenvolvidos estudos em torno de indicadores que sinalizem o
desempenho das universidades públicas brasileiras. Estes têm visado o estabelecimento de
uma base de investigação capaz de assegurar o aprofundamento das discussões sobre a
alocação mais eficiente dos recursos, especialmente os em educação superior.

O interesse atual não é só de oferecer educação porque é um requisito da evolução da
civilização, mas uma necessidade premente para que possam existir.

Por isso, estudos

evidenciam que uma nova noção de orientação dos investimentos em educação tem permeado
esta visão de futuro.

Para Fialho, 2005 pesquisar sobre a universidade é debruçar-se sobre a tarefa intrigante de
abordar um objeto de longa trajetória e muitos desafios” salientando ainda que a universidade
oferece inúmeras possibilidades de investigação científica, mas alerta para o fato de que [...] é
preciso pensá-la na sua grandeza, nos seus limites e nas suas recusas.”.

Gatti, 2004 salienta que, “no cenário das pesquisas em educação, há problemas educacionais
que, para sua contextualização e compreensão necessitam ser qualificados através de dados
quantitativos, ponderando que ao analisar estudos sobre financiamento da educação verificase que teoricamente se acham associados às discussões de políticas. Estes estudos dependem
de exame detalhado de dados quantitativos, com domínio da contabilidade pública e sua
legislação. Esses dados não prescindem de tratamentos adequados, pois, em bruto, pouco
informam. Nessa área, infelizmente, poucos estudos analíticos são feitos”.

Com esta pesquisa acreditamos estar contribuindo para este debate.
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A percepção do papel social das Universidades Baianas e sua importância no
desenvolvimento do Estado, considerando-se fatores a exemplo da formação de mão de obra
para um mercado de trabalho em constante transformação evidenciam a dimensão da
necessidade de não só de se ampliar o montante de recursos canalizados para as
Universidades, mas também de (re) definir sobre os critérios que subsidiam a alocação dos
recursos as Universidades Estaduais.

Acreditamos que

tanto a natureza quanto o volume de informações levantadas, ora

disponibilizadas e socializadas, possam ser úteis ao desenvolvimento de outros estudos e
pesquisas.

Por fim, esperamos ainda, que os resultados desta pesquisa possam contribuir para clarificar
questões importantes à formulação de políticas públicas referentes

aos

orçamentos

destinados à Educação Superior na Bahia. As certezas, incertezas, sonhos e a vontade de
conhecer e transformar continuam presentes e nos instigam a prosseguir estudando e
investigando sobre o tema.
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APÊNDICES

Questionário 1: Atores sujeitos: estudiosos ou pesquisadores sobre o tema ou
gestores, dirigentes, docentes, alunos ou técnicos que atuam ou atuaram na área da
Educação Superior
Carta de Apresentação
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO / MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E
TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO – GESTEC
INVESTIMENTOS PÚBLICOS DIRETOS EM EDUCAÇÃO SUPERIOR NA BAHIA: UM
ESTUDO DE CASO SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA
BAHIA

Mestranda: Marta Rosa Farias de Almeida Miranda
Contato: mmiranda@uneb.br; martarmiranda@gmail.com;
Orientadora: Profa. Dra. Nadia Hage Fialho
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Prezado (a),
O Objetivo da nossa pesquisa é levantar, identificar e catalogar os critérios mínimos
adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais Baianas.
O presente questionário é composto por dois itens, um primeiro inerente a dados de
identificação da instituição, função e vínculo e um segundo que traz duas questões
contendo, cada uma, alternativas de respostas estruturadas de acordo a Escala Likert.
A Escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica, usada comumente em
questionários, com grande aplicação em pesquisas de opinião. Ao responderem a um
questionário baseado nesta escala, os respondentes especificam seu nível de concordância ou
discordância com uma afirmação.
Obrigado por dedicar parte do seu tempo para responder este questionário.
Mestranda Marta Rosa Farias de Almeida Miranda
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INSTRUÇÕES
O critério utilizado para a escolha dos sujeitos foi o envolvimento e participação destes com a
Educação Superior Pública na Bahia, quer seja como estudioso ou pesquisador sobre o tema ou
como gestores, dirigentes, docentes, alunos ou técnicos que atuam ou atuaram na área da
Educação Superior.
Com vistas a preservar o anonimato garantido aos entrevistados, criamos alguns códigos, onde
são identificadas apenas as representações dos sujeitos. Para este fim, estruturamos o seguinte
método de identificação:
AG = Atores Gestores; AD = Atores Docentes; AA = Atores Alunos; AT = Atores Técnicos
Administrativos; e AE = Atores Externos.
No
item I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
FUNÇÃO/VÍNCULO

questão

1. INSTITUIÇÃO,

Marque com um “x” a(s) Função(ções), Vínculo(s) e respectiva(s) Instituição(ções).
Em havendo mais de uma função/vínculo em mais de uma instituição marcar todas as situações.
Exemplo 1: Docente da Pós-graduação da Uefs e Ocupante de Cargo de Direção ou
Assessoramento com Vínculo na SEC.
Exemplo 2: Docente da Graduação e Técnico Administrativo da Uneb
No item II – QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE O TEMA, Questões 01 e 02, para cada
resposta deve ser marcada apenas uma das opções a seguir listadas.

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1.INSTITUIÇÃO, FUNÇÃO/VÍNCULO

Marque com um “x” a(s) Função(ções), Vínculo(s) e respectiva(s) Instituição(ções).
INSTITUIÇÃO/FUNÇÃO/VÍNCULO

Ocupante de Cargo de Direção ou Assessoramento com Vínculo
Ocupante de Cargo de Direção ou Assessoramento sem Vínculo
Docente Graduação
Docente Pós-graduação
Aluno Graduação
Aluno Pós-graduação
Técnico Administrativo
Outros/Especificar:

SEC Uneb Uefs Uesb Uesc EXTERNO
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II – QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE O TEMA
Questão 01. Você conhece os critérios adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades
Estaduais Baianas?

Para cada resposta deve ser marcada apenas uma das opções a seguir listadas.
a.
b.
c.

Conheço totalmente
Conheço parcialmente
Não conheço

Questão 02. Assinale o seu grau de concordância ou discordância, aos critérios listados em
cada categoria que devem ser adotados pelo Governo do Estado da Bahia, para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos aos Orçamentos Anuais das Universidades Estaduais
Baianas.

Para cada resposta deve ser marcada apenas uma das opções a seguir listadas :
CT = Concordo Totalmente;
C = Concordo;
I = Indiferente;
D = Discordo;
DT = Discordo Totalmente.

Legenda: CT = Concordo Totalmente; C = Concordo; I = Indiferente; D = Discordo; DT = Discordo
Totalmente
CATEGORIA/CRITÉRIO
1. GRADUAÇÃO

1.1. Nº de Cursos de Graduação por Área de Conhecimento é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
1.2. Nº de Alunos Matriculados na Graduação é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos Públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas?
1.3. Nª de Vagas na Graduação é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
1.4. Nº de Alunos Diplomados na Graduação é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
1.5. Nº de Turmas da Graduação é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.

CT

C

I

D

DT
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1.6. Turnos de Funcionamento na Graduação é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
2. PÓS-GRADUAÇÃO

CT

C

I

D

DT

2.3. Número de Doutorados por Área de Conhecimento é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.4. Nº de Mestrados Acadêmicos por Área de Conhecimento é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.5. Nº de Mestrados Profissionais por Área de Conhecimento é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.6. Nº Alunos Matriculados em Cursos de Doutorado é um critério para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
2.7. Nº Alunos Matriculados em Cursos de Mestrado Acadêmico é um critério
para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.8. Nº Alunos Matriculados em Cursos de Mestrado Profissional é um critério
para decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.9.. Nº de vagas em Cursos de Doutorado é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
2.10. Nº de vagas em Cursos de Mestrado Acadêmico é um critério para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
2.11. .Nº de vagas em Cursos de Mestrado Profissional é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.12. Conceito Capes/MEC para a Pós-Graduação é um critério para decidir sobre
a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
3. PESQUISA

CT

C

I

D

DT

3.1. Nº de Grupos de Pesquisa é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
3.2. Nº de Projetos de Pesquisa é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
3.3. Nº de Produções Científica, Tecnológica e Artística é um critério para decidir
sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
4. EXTENSÃO

CT

C

I

D

DT

CT

C

I

D

DT

2.1 Número de Programas de Pós-graduação stricto sensu é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.
2.2. Número de Programas de Pós-graduação lato sensu é um critério para
decidir sobre a alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das
Universidades Estaduais Baianas.

4.1. Nº de Projetos de Extensão é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
4.2. Nº de Bolsista de Monitoria de Extensão é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
5. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
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5.1. Nº de Projetos de Assistência ao Aluno é um critério para decidir sobre a
alocação dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades
Estaduais Baianas.
5.2. Nº de Residências Universitárias é um critério para decidir sobre a alocação
dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais
Baianas.
6. CORPO DOCENTE

CT

C

I

D

DT

7. CORPO TÉCNICO

CT

C

I

D

DT

7.1. Nº de Técnicos Administrativos é um critério para decidir sobre a alocação
dos recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais
Baianas.
8. INFRAESTRUTURA

CT

C

I

D

DT

6.1. .Nº de Docentes Doutores é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
6.2. Nº de Docentes Mestres é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
6.3. Nº de Docentes Especialistas é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
6.4. Nº de Docentes Graduados é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.

8.1. Nº de Campus é um critério para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
8.2. Nº de Departamentos é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
8.3. Nº de Laboratórios é um critério para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
8.4. Nº de Bibliotecas é um critério para decidir sobre a alocação dos recursos
públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.
8.5. Área Total Construída é um critério para decidir sobre a alocação dos
recursos públicos aos orçamentos anuais das Universidades Estaduais Baianas.

227

CARTA DE APRESENTAÇÃO

228

229

