
Eixo urbano Goiânia/GO, Anápolis/GO, Brasília/DF e seu Entorno: uma análise da 
dinâmica urbana por meio da expansão da educação superior, pós 19901. 
 

BORBA, Odiones de Fátima2; BARREIRA, Celene Cunha Monteiro Antunes3  
 
 
O objetivo desse artigo é descrever a expansão da educação superior no eixo Goiânia/GO, Anápolis/GO, 
Brasília/DF e Entorno de Brasília/GO, pós 1990, com vistas a compreender a configuração espacial 
enquanto fator condicionante dessa expansão. As análises decorrem dos dados levantados junto ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) - Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) e na literatura sobre o assunto. Os dados demonstram que o número de Instituições de 
Ensino Superior (IES), bem como a diversidade de cursos e vagas oferecidas nas IES privadas aumentou 
significativamente nas duas últimas décadas. Considerando que o eixo urbano em estudo é uma região 
populosa e de intenso fluxo de pessoas e capital, a instalação de IES privadas foi mais expressiva do que 
em outras regiões do Estado de Goiás, provocando uma concentração desse serviço em cidades muito 
próximas. Conforme a literatura analisada, essa mercatilização do ensino superior, por via de 
concorrência de mercado, provoca uma disputa por alunos (clientes) o que afeta a qualidade dos cursos e 
amplia o número de vagas ociosas, ou mesmo o fechamento de muitas IES.       
 
Palavras-chaves: Expansão da Educação Superior. Dinâmica urbana 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

O Estado de Goiás/Brasil tem uma mancha urbana mais acentuada, entre a 
capital do Estado – Goiânia/GO e capital do país – Brasília/DF, distantes 209 km. Nessa 
área se localizam duas regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a 
microrregião do Entorno de Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. A cidade de 
Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta atualmente com 1.220.441 habitantes, 
segundo dados da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (GOIÁS, SEPLAM, 
2007). Se considerarmos a sua Região Metropolitana, essa população é de 2 milhões de 
habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma população de 2.455.903 habitantes, mas na 
região metropolitana, ultrapassa 3 milhões.  

O crescimento dessa mancha urbana decorre essencialmente da construção 
de Brasília/DF em território goiano. Esse fator promoveu um surto migratório de 
pessoas para morar em Brasília/DF, nas cidades satélites do DF e de outras que, sem 
condições de morar no Distrito Federal (DF), em função da especulação imobiliária, se 
aloca nas bordas desse distrito, em território goiano numa microrregião denominada 
Entorno de Brasília/GO. O processo de migração para as cidades do Entorno é intenso e 
a proximidade com a capital federal é o maior atrativo, por isso tem o maior índice de 
crescimento populacional do Estado, em cidades com pouca infra-estrutura e com 
muitos problemas urbanos: violência, déficit em saúde pública, educação, oferta de 
emprego, alta densidade demográfica, entre outros.  

Goiânia, por ser a capital do Estado de Goiás, já é ponto de atração de 
contingentes migratórios, o que provoca o crescimento da cidade e de sua região 
metropolitana. Para além do processo migratório, o fluxo de visitantes é muito grande, 
pois a cidade tem uma oferta de atividades terciárias em diversos ramos.  
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No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 
Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 325.544 hab, segundo o Censo de 
2007. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto estratégico que liga a 
microrregião Centro-sul ao Norte do Estado, bem como é entreposto da região sudeste à 
região amazônica do país. Para além da posição geográfica, a cidade foi alvo de 
políticas federais que dinamizaram o processo de expansão econômica.  

A dinâmica urbana do eixo Goiânia/GO, Anápolis/GO, Brasília/DF e o 
Entorno de Brasília/GO se caracteriza por alta densidade demográfica, a proximidade 
entre duas metrópoles e a maior dinâmica do capital, tanto no fluxo de pessoas e 
informações, como de mercadorias. A dinâmica urbana se efetiva pela articulação das 
cidades por meio, especialmente, da circulação de pessoas e pelo desenvolvimento de 
serviços urbanos, tais como a educação.  

O objetivo desse artigo é descrever a expansão da educação superior no eixo 
Goiânia/GO, Anápolis/GO, Brasília/DF e Entorno de Brasília/GO, pós 1990, com vistas 
a compreender a configuração espacial enquanto fator condicionante dessa expansão. 
As análises decorrem dos dados levantados junto ao Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) - Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
e na literatura sobre o assunto.  

O processo de expansão urbana no eixo Goiânia/GO, Anápolis/GO, Brasília 
e Entorno de Brasília/GO resultou de ações públicas e também da dinâmica do capital 
em seu processo de inserção para o interior do Brasil. O crescimento populacional e de 
serviços nas metrópoles citadas, impulsionaram a dinâmica urbana dessa região.  

A abertura de novas Instituições de Ensino Superior se efetivou pela 
flexibilidade promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - Lei nº 
9.394/96 (INEP, 2006), decretos e portarias, possibilitando assim a abertura de muitas 
Instituições de Ensino Superior nesse eixo urbano. O surgimento de Instituições, 
especialmente privadas, é reflexo da alta densidade demográfica e dos fluxos de capital, 
população, mercadorias e informações incorporadas nessa porção do território goiano e 
no Distrito Federal. Com a criação e a ampliação de novas IES após década de 1990, 
ocorreu aumento expressivo na oferta de vagas no ensino superior, especialmente em 
IES privadas. Os dados do INEP (2006, 2008) demonstram um crescimento de 118% de 
novas IES num espaço de 10 anos. Os dados referentes a 2006 revelavam que o Estado 
de Goiás tem um total de 69 IES, sendo 61 IES privadas. Já os dados disponíveis no 
cadastro do INEP para 2008 dão um total de 82 IES, sendo 73 privadas e 9 públicas. O 
número de vagas oferecidas, para o ano de 2007 foi de 15.504 vagas em IES públicas e 
74.664 no setor privado de ensino superior. Outro motivo dessa expansão de IES, além 
dos mencionados, decorre da necessidade de qualificação profissional em áreas que 
contribuíram para a dinâmica desse eixo. O exemplo são os cursos nas áreas 
tecnológicas, agrícolas e de saúde.  

   
 

 
O eixo Goiânia/GO, Anápolis/GO e Entorno de Brasília/GO: perfil locacional 

 
O processo de expansão urbana no eixo Goiânia/GO, Anápolis/GO e 

Entorno de Brasília/GO resultou de ações públicas e também da dinâmica do capital em 
seu processo de inserção para o interior do Brasil.  

A construção de Goiânia, na década de 1930 impulsionou a ocupação para o 
interior do país. O Estado de Goiás, até então, tinha pouco participação na economia 
nacional e a nova capital foi planejada com o propósito de abrir o Estado para a 



modernidade. Segundo Doles (1978, p. 38) “Goiânia não representou apenas uma 
cidade a mais no Brasil. Foi o ponto de partida do 1º ciclo de expansão do Oeste, fator 
de desenvolvimento nacional, fator de unificação política”.  

Goiânia, atualmente, tem 1.220.441 habitantes, segundo dados da Secretaria 
de Planejamento de Goiás (GOIÁS, 2007, on line). Conforme descrito na tabela abaixo, 
o crescimento urbano da capital foi intenso nas duas últimas décadas.   

População

Ano Referência População Urbana Rural 
1980  717.519 hab 703.640 hab 13.879 hab 

1991  922.222 hab 913.485 hab 8.737 hab 

1996  1.003.477 hab 997.500 hab 5.977 hab 

2000  1.093.007 hab 1.085.806 hab 7.201 hab 

2001  1.111.622 hab - - 

2002  1.129.274 hab - - 

2003  1.146.106 hab - - 

2004  1.181.438 hab - - 

2005  1.201.006 hab - - 

2006  1.220.412 hab - - 

FONTE: SEPLAM, 2007, on line 
 
Goiânia, por ser a capital do Estado, é ponto de atração, o que provoca o 

crescimento populacional da cidade e de sua região metropolitana. Para além do 
processo migratório, o fluxo de visitantes é muito grande, pois a cidade tem uma oferta 
de atividades terciárias em diversos ramos, especialmente em serviços na área da saúde 
e educação. A cidade é também referência nacional em produção de vestuário.   

A amplificação, a diversificação e o aprofundamento das diversas 
modalidades de consumo fazem das grandes cidades lugares ideais 
para a localização de serviços e para a distribuição dos bens, e 
igualmente repositórios de uma mão-de-obra mais especializada, 
sobretudo nas condições atuais da economia, com a terceirização das 
tarefas, dos empregos e das ocupações (SANTOS; SILVEIRA, 2001 
apud GOMES, 2007, p, 34) 
 

A rede urbana constituída pela região metropolitana de Goiânia, integra-se 
com diversas cidades do interior de Goiás e também com outros estados, especialmente 
da região norte do país. Nesse sentido, o fluxo migratório é tanto permanente, como 
sazonal e até pendular. 

 
Nos estudos sobre redes urbanas, fica evidente a relação estrita entre a 
aglomeração populacional e a existência de fatores econômicos 
diversos, que fazem aumentar a centralidade dos pontos mais 
dinâmicos, tornando-os pólos de atração para diversos fluxos que 
constroem a força das redes. Dentre esses fluxos as migrações internas 
têm especial importância, devido à capacidade do imigrante de levar 
consigo uma série de elementos indispensáveis à expansão dos centros 
urbanos como força de trabalho, conhecimento, capital, consumo, etc. 
(MATOS; BRAGA, 2004, p. 4)   

 
A construção de Brasília – a nova capital federal -, na década de 1960, uma 

cidade planejada, também produziu reflexos na dinâmica urbana de Goiás. A nova 
capital do Brasil, sediada no território goiano, produziu várias mudanças que 
influenciaram Goiás, entre elas: a construção das rodovias federais que cortam o Estado 
em direção à Brasília formando artérias que promovem a comunicação, fluxo de pessoas 



e capitais, circulação de mercadorias com todas as regiões do país. Por influência de 
Brasília muitas pequenas cidades cresceram e outras surgiram na região denominada 
Entorno de Brasília/GO. O processo de migração para essa região é intenso e a 
proximidade com a capital federal é o maior atrativo. Essa região tem o maior índice de 
crescimento populacional do Estado, em cidades com pouca infra-estrutura e com 
muitos problemas urbanos: violência, déficit em saúde pública, educação, oferta de 
emprego, alta densidade demográfica, entre outros.    

Segundo Arrais (2004, p. 150) 
O crescimento no número de municípios tem estreita ligação com a 
construção de Brasília, em 1960 havia oito municípios na 
microrregião do Entorno de Brasília, passando para 11 em 1980, 13 
em 1991 e 20 em 2000. O Entorno de Brasília tornou-se a segunda 
microrregião mais populosa do estado de Goiás, com 815.193 
habitantes em 2000, e aquela com maior número de municípios com 
população acima de 50 mil habitantes.  

 
Anápolis/GO, desde a sua fundação até hoje, no seu centenário, é 

considerado um ponto estratégico que liga a região Centro-sul ao Norte do Estado, bem 
como é entreposto da região sudeste à região amazônica do país.  

Para além da posição geográfica, a cidade foi alvo de políticas federais que 
dinamizaram o processo de expansão econômica. Tais como: a Estrada de Ferro de 
Goiás, na década de 1930; a construção de Goiânia, na década de 1940 e, na década de 
1960, Brasília bem como da rede de circulação rodoviária; A Base Área de Anápolis 
(final da década de 1960); o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), na década de 
1970. Atualmente, a implantação da Plataforma Multimodal poderá significar um novo 
salto na dinâmica local. Na década de 1990 foram ampliadas e criadas muitas 
Instituições de Ensino Superior na cidade, colocando-a em destaque na oferta desse 
serviço.   

A articulação de Anápolis e Goiânia está numa troca, especialmente de força 
de trabalho. As fábricas do DAIA, as universidades e a Base Área de Anápolis têm 
vários trabalhadores que são residentes em Goiânia. Muitos acadêmicos de nível 
superior também fazem o trajeto Goiânia/Anápolis ou Anápolis/Goiânia todos os dias 
em transporte escolar. Nos finais de semana, é comum encontrar anapolinos em boates, 
shoppings, feiras de artesanato, shows de Goiânia, bem como muitos goianienes 
aproveitam a oferta de turismo rural e/ou hotéis fazenda no município de Anápolis.      

A dinâmica urbana se caracteriza pela articulação de cidades por meio, 
especialmente, da integração econômica, mas também pela circulação de pessoas, 
manifestações culturais, relações afetivas - o que forma uma identidade própria a cada 
região urbana. Goiânia e Anápolis têm uma vida própria, fato que a primeira é a capital 
do estado e Anápolis é uma cidade de porte médio com influência em uma vasta região. 
A articulação dessas duas cidades acontece, não por dependência, mas por interação. 

Anápolis se localiza entre as duas capitais: uma estadual e uma federal, 
numa área privilegiada por ser eixo de ligação e cruzamento de rodovias federais, bem 
como por ser entreposto de mercadorias, especialmente, direcionada à região Norte do 
país. A localização é um dos fatores que fazem à dinâmica urbana dessa cidade. A 
construção da nova capital do Estado - Goiânia, na década de 1930 e da capital federal – 
Brasília, na década de 1960 impactaram na dinâmica urbana da cidade. A criação da 
rede de rodovias ligadas à capital federal proporcionou à Anápolis, por sua posição 
geográfica, a condição de entreposto comercial. Especialmente, na década de 1970, com 
as rodovias de integração nacional, a rede de transportes passa a ser majoritariamente 



por caminhões. A proximidade com Brasília também interferiu em outros aspectos, tais 
como destaca Freitas (2007, p. 37),  

Os efeitos da construção de Brasília sobre Anápolis se fizeram 
presentes antes mesmo do início das obras. O crescimento 
populacional da cidade, durante esses anos, foi muito elevado. Em 
1950, a população citadina era de apenas 18.350 habitantes. Dez anos 
depois, os dados censitários apontavam uma população de 48.847 
habitantes. Esse crescimento populacional exigiu uma expansão da 
área urbana, levando à aprovação de um grande número de 
loteamentos para suprir a demanda por lotes residenciais.  
 

Outro marco importante na expansão urbana de Anápolis foi a instalação da 
Base Aérea, no final dos anos 1960. “No caso da base aérea, deve se destacar a 
permanência de suas atividades e dos recursos financeiros externos que para ela são 
destinados e incorporados, mensalmente no município” (FREITAS, 2007, p. 43). Em 
função da Base Área a cidade passa a ser local de moradia de muitos militares, o que 
gera uma nova classe de consumidores, com salários mais altos do que os locais, 
provocando mudanças na oferta de produtos e serviços.  

O DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), construído em 1976 abriga o 
maior número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade à 
grandes metrópoles e outros países. O DAIA promoveu um incremento à economia 
local, conforme destaca Arrais (2007, p. 154): 

Das empresas com sede nos 39 Distritos Industriais em Goiás, em 
2002 (GOIÀS, 2003c), mais de 43% estão no DAIA (Distrito 
Agroindustrial de Anápolis), perfazendo um total de 150 empresas em 
funcionamento em 2002, gerando empregos diretos e também 
indiretos e também na construção civil, uma vez que o movimento no 
canteiro de obras tem sido constante com a aprovação de projetos de 
instalação de empresas.    

 
No momento atual, outra ação que influencia diretamente a dinâmica urbana 

local é a efetivação da Estação Aduaneira de Interior, conhecida como Porto Seco, em 
fase de implantação. O Porto Seco propiciará a distribuição de mercadorias e facilitará 
as exportações. 

Segundo Teixeira Neto (2007, p.56) 
Anápolis tem o que poucas cidades goianas têm: localização 
privilegiada no que concerne às articulações espaciais regionais, 
estaduais e nacionais. Aliás, sem sombra de dúvida, em todos os 
sentidos, deve-se debitar o seu desenvolvimento urbano, e o status de 
pólo industrial moderno, à sua posição geográfica no contexto 
geográfico brasileiro: entroncamento das interligações terrestres entre 
o leste e o oeste – através das rodovias BR-060 e BR-020, ou, como se 
dizia na época de JK, as rodovias “Brasília-Cuiabá” e “Brasília-
Fortaleza” – e entre o norte e o sul – através da BR-153, a “Belém-
Brasília”, certamente a mais importante via de integração nacional do 
país. Tanto no passado, como no presente, os principais caminhos que 
cruzam o território goiano têm como ponto de convergência, senão a 
cidade, pelo menos a região de Anápolis. 

 
Na década de 1990 a abertura e/ou ampliação Instituições de Ensino 

Superior no Brasil, e em Anápolis tem orientado discursos locais que destacam ser a 
cidade “pólo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são também 
representativos da dinâmica urbana. Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis - 



UniEvangélica; Faculdade de Filosofia São Miguel Arcanjo - FAFISMA; Faculdade 
Raízes; Fundação do Instituto Brasil – FIBRA; Faculdade de Tecnologia - SENAI; 
Universidade Estadual de Goiás – UEG; Faculdade Anhanguera oferecem diversos 
cursos superiores, atendendo à demanda local e regional. A oferta de educação superior 
promove a circulação de pessoas e mesmo instalação de muitos jovens que se mudam 
ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis.  
A expansão da Educação Superior no eixo Goiânia, Anápolis e Entorno de Brasília 

 
A área em estudo – o eixo Goiânia, Anápolis e Entorno de Brasília - tem 

como perfil a alta densidade demográfica, a proximidade e a maior dinâmica do capital, 
tanto no fluxo de pessoas e informação, como de mercadorias do estado de Goiás.   

O eixo Goiânia, Anápolis e Entorno de Brasília exerce influência sobre 
cidades do interior de Goiás e também sobre outros Estados da Federação. As interações 
espaciais se estabelecem pelo fluxo de bens, serviços e informações. Por isso, exerce 
ação polarizadora com relação ao Estado de Goiás e até outros Estados da federação. 

Segundo Arrais (2007, p. 195) o eixo Goiânia- Anápolis-Brasília 
Contempla um conjunto e 39 municípios com características muito 
diversas, recobrindo a Região Metropolitana de Goiânia, a 
Microregião do Entorno de Brasília e o Distrito Federal, sob a 
influência da rodovia BR 060, além de Anápolis e municípios 
vizinhos.[...] Goiânia, Anápolis e Brasília concentram 70% da 
população, além da maior densidade demográfica, os maiores índices 
de urbanização e mais de 90% do seu PIB, em 2000.   

 
Essas características são indutoras de atração, tanto de pessoas como de 

capitais. A expansão da educação superior, a partir da década de 1990, sejam eles: o 
quantitativo de Instituições de Educação Superior, a oferta de cursos e o fluxo de alunos 
e professores no eixo representam uma dimensão da dinâmica urbana da área em estudo.  

A oferta de novos cursos ou mesmo a abertura de Instituições de Ensino 
Superior não acontece em áreas estagnadas, pelo contrário, onde há maior concentração 
populacional, de capital e fluxo é que a demanda por formação em nível superior 
acontece. Por outro lado, as regiões metropolitanas exercem poder de atração dos fluxos 
migratórios, especialmente de jovens.  O eixo Goiânia, Anápolis, Brasília e Entorno de 
Brasília tem a maior concentração populacional, de fluxo de capitais e informações do 
estado de Goiás e isso é um motivador para a abertura ou ampliação de novas IES.   

 
Segundo dados do INEP, em 1996 o Brasil tinha 922 Instituições de Ensino 

Superior. Desse total, 22,9% eram públicas e 77,1% privadas. Em 2004 existiam 2.013 
IES, com 11,1% de Instituições públicas e 88,9 IES privadas. O censo de 2007 
apresenta um quadro de 2.291 IES no Brasil, sendo 89% privadas e 11% públicas. 

Essa expansão também é visível para o Estado de Goiás, especialmente no 
final da década de 1990. O número de IES privadas passou de 10 em 1996 para 47 em 
2004. Os dados referentes a 2006 revelavam que o Estado de Goiás tinha um total de 69 
IES, desse total 61 IES privadas. O censo de 2007 informa que o Estado de Goiás tinha, 
para aquele ano, 9 IES públicas e 66 privadas.  

O Distrito Federal, em 1997 tinha um total de 14 Instituições de Ensino 
Superior. Desse total, 13 eram Instituições privadas e somente A Universidade de 
Brasília – UnB como Instituição pública. Os dados referentes à 2007, para o Distrito 
Federal mostram 2 IES públicas e 74 privadas.    



Sguissardi (2004, p. 34) destaca que, a partir da década de 1990, as 
mudanças na educação superior resultaram de uma séria de medidas legais, sob 
inspiração da política neoliberal, tais como:  

o Plano Diretor da Reforma de Estado (1995), da Lei de Diretrizes e 
Bases (Lei nº 9294/96), da Lei das Fundações (Lei nº 8958/94), da 
Legislação (diversas medidas provisórias, leis, decretos) sobre os 
Fundos Setoriais e do conjunto de PEC’s (Proposta de Emenda 
Constitucional), decretos, portarias, projetos de lei (da Autonomia, da 
Inovação Tecnológica, entre outras) etc. que viraram configurar as 
novas relações entre Estado, Sociedade (empresas) e Universidade.  

 
As diretrizes legais possibilitaram a abertura de IES privadas composto por 

“IES isoladas, Centros Universitários e Faculdades Integradas sem nenhuma obrigação 
legal de fazer pesquisa ou de associar ensino, pesquisa e extensão” (SGUISSARDI, 
2004, p.42). As facilidades legais em se abrir Instituições de Ensino Superior ampliou a 
oferta de vagas e a falta de demanda provoca competitividade por uma clientela que 
possa pagar a mensalidade, sem garantia de qualidade na formação.    

Em Goiás houve uma multiplicação de IES privadas, a exemplo do que 
ocorrera em outros estados brasileiros. Quanto à IES pública, a interiorização e 
expansão foram promovidas pela criação da Universidade Estadual de Goiás, por meio 
da Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1999, que agrupou Instituições Estaduais isoladas e 
criou novas unidades, em uma estrutura multicampi (INEP, 2006).   

No que se refere à distribuição espacial das IES, observa-se que Anápolis, 
Goiânia, Brasília e Entorno de Brasília concentram uma parte significativa dessas 
Instituições (INEP, 2006).  

A cidade de Anápolis tem 7 IES, com somente 1 IES pública, a 
Universidade Estadual de Goiás. Goiânia tem 30 IES, sendo 2 públicas e as demais 
privadas. Em municípios da região metropolitana de Goiânia, os dados do Censo 2007 
demonstram que Aparecida de Goiânia tem registrado 4 IES privadas; Trindade tem 2 
IES privadas e Inhumas 1 IES privada.   

Em Brasília, o censo do INEP apresenta um total de 74 IES. No Entorno de 
Brasília, a cidade de Valparaiso de Goiás tem 4 IES, Luziânia tem 1; Formosa 1; Águas 
Lindas de Goiás 1; Santo Antônio do Descoberto 1; Cidade Ocidental 1 todas elas 
Instituições privadas de Ensino Superior conforme os dados no cadastro do INEP 
(INEP, 2008). 

O fator motivador para abertura de novas IES foi a flexibilidade promovida 
pela legislação. A dissociação entre ensino, pesquisa e extensão, a possibilidade de 
criação de novas modalidades de IES permitindo a abertura de centros universitários, 
faculdades integradas, faculdades isoladas; bem como de novas modalidades de cursos: 
tecnológicos, seqüenciais; a “mercantilização” da educação superior provocou a 
expansão da oferta de novas IES e novos cursos (INEP, 2006).  

A mercantilização do Ensino Superior, definido como um serviço passou a 
representar uma opção de mercado, visto como altamente lucrativo. As Instituições de 
Ensino Superior nas modalidades de Centro Universitário, Faculdades Integradas e 
Faculdades isoladas não são obrigadas a desenvolver pesquisa e extensão segundo 
normas do Ministério da Educação, o que fez com, a maioria das IES privadas, se 
instalasse com estrutura simples, basicamente salas de aula, apenas voltada para o 
ensino, em grande parte noturno. 

Para Sguissardi (2006) as mudanças na educação superior no Brasil foram 
promovidas por interferência do Banco Mundial, OMC e UNESCO que propõem maior 



investimento público na educação básica, em detrimento da educação superior. Nas 
palavras do autor,   

 
Em documento de 1986, intitulado Financing education in developing 
countries (World Bank, 1986), o Banco Mundial 
defende de forma exaustiva a famosa tese do maior retorno social e 
individual dos investimentos em educação básica do que o dos 
investimentos em educação superior. Aliás, essa tese irá sofrer uma 
atualização revisora do Banco em 2000, desta vez em documento 
oficialmente elaborado em parceria com a UNESCO e que se intitula 
Higher education in developing countries: peril and promise (World 
Bank;  UNESCO, 2000) 

 
O que se assiste, após 10 anos de expansão da educação superior, aqui 

tomando como exemplo as IES instaladas no eixo urbano Goiânia/GO, Anápolis/GO e 
Brasília/DF, é uma concentração de Instituições com ampliação e diversificação de 
cursos e oferta de vagas em áreas muito próximas. A lógica concorrencial de mercado, 
somada às dificuldades sócio-econômicas da população em pagar mensalidades em IES 
privadas, amplia o número de vagas ociosas, que, segundo do censo da educação 
superior de 2007, já está 40%.  

A expansão da educação superior no Brasil se faz necessária, já que o Plano 
Nacional de Educação (PNE) prevê como meta, que em 2010 30% dos jovens entre 18 a 
24 anos estejam tenham nível superior. Os dados atuais indicam que apenas 17% estão 
nesse nível de ensino. No entanto, o projeto de expansão permitiu um crescimento, sem 
qualquer planejamento, de IES privadas.  

As políticas de regulação, para credenciamento e avaliação das IES, pelo 
Ministério da Educação seriam o balizador para a manutenção da qualidade do ensino 
oferecido por essas IES. O que se observa, na realidade atual, é que a concorrência por 
alunos fez com as IES negligenciassem os critérios de seleção, facilitando a entrada de 
alunos sem qualquer preparo, ou até mesmo semi-analfabetos, na educação superior.          

Em Goiânia, Brasília e Anápolis, além das inúmeras IES já instaladas há 
ainda a oferta de cursos de Instituições de outros Estados na modalidade de “educação à 
distância”. Nesse contexto, instituições privadas tradicionais que primavam pela 
qualidade, desenvolvia pesquisas e tinham uma missão com foco na qualidade do ensino 
estão perdendo espaço no mercado e já adotam políticas mercantilistas para 
enfrentamento da concorrência. 

Esse quadro demonstra que a política de expansão, instituída no Brasil, não 
atingiu um dos propósitos – que seria de atingir as metas do PNE; a oferta de serviços 
educacionais pela iniciativa privada adota uma lógica eminentemente capitalista com 
vistas ao lucro e que a população jovem, das classes sociais menos favorecidas, 
continuam fora das universidades em função da dificuldade financeira para pagar 
mensalidades.      

    
Considerações finais 

 
A expansão da educação superior no Brasil foi motivada, nas últimas 

décadas, por uma série de políticas que facilitaram a abertura e ampliação de 
Instituições de Ensino Superior privadas. No Estado de Goiás e no Distrito Federal 
houve um incremento na oferta de vagas e cursos em Faculdades, Centros 
Universitários e Universidades privadas, em diversos municípios, mas especialmente 
nas regiões metropolitanas, onde há maior concentração populacional. O fluxo de 



pessoas, informações e mercadorias e o adensamento populacional atrai muitos 
investimentos, o que produz novas dinâmicas espaciais, incluindo os serviços 
educacionais em ensino superior.   

A expansão rápida fez crescer, de forma descontrolada, o número de IES e a 
ampliação de vagas para esse nível de ensino. O índice de jovens na educação superior, 
nesse eixo urbano, ainda não atinge as metas do PNE, enquanto que nas IES privadas há 
índices expressivos de vagas ociosas. A dificuldade em pagar mensalidades, bem como 
o questionamento quanto à qualidade dos serviços educacionais oferecidos provoca 
questionamentos quanto à lógica dessa expansão.  
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