
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BOAVENTURA, EM. A construção da universidade baiana: objetivos, missões e afrodescendência 
[online]. Salvador: EDUFBA, 2009. O contexto histórico nacional da educação superior baiana. pp. 
79-108. ISBN 978-85-2320-893-6. Available from SciELO Books<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

O contexto histórico nacional da educação superior baiana 
 

 

Edivaldo M. Boaventura 



78 79

O cOntextO históricO naciOnal  
da educaçãO superiOr Baiana1

INTRODUÇÃO

Desejo agradecer o convite do professor doutor José Manuel Ca-
na varro para falar no seu seminário, na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, denominação bem 
européia para o setor da educação em uma universidade. No Brasil, 
temos a Faculdade de Educação com a disciplina Psicologia da Educação. 
A Psicologia integra-se em outro departamento ou em outra unidade 
acadêmica.

Assim que o professor Alfredo Matta, meu orientando no programa 
de doutorado sanduíche Universidade Federal da Bahia /Universidade 
Laval, transmitiu-me o honroso convite, combinamos que dissertaria 
sobre a evolução da educação superior brasileira e as relações entre o 
setor público e o privado. Acredito que o tema possa despertar interesse 
histórico, econômico e político dentre os educadores portugueses.

1  palestra na abertura do colóquio Desafio da Organização e Gestão da Educação, na Fa-
culdade de psicologia e ciências da Educação da Universidade de coimbra, portugal, em 9 de 
março de 2006.
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pressupostos e questões

Houve sempre uma procura da educação superior sob forma de 
universidade. A universidade é um fenômeno muito recente na história 
educacional brasileira. Tem menos de um século. Iniciou, precisamente, 
em 1920. Todavia, a luta pela busca da primeira universidade é muito 
antiga, começou na Colônia, atravessou todo o Império, de 1822 a 1889, 
alcançou a República, que se instalou em 1889. A forma universitária da 
educação superior só se efetivou nas comemorações da independência, 
em 1920. O governo federal instituiu a primeira universidade pela reunião 
das três faculdades federais existentes no Rio de Janeiro: Medicina, 
Direito e Engenharia. Surgiu, dessa maneira, a primeira universidade, a 
Universidade do Rio de Janeiro, na então capital do país. Foi na reunião 
de faculdades, escolas e institutos que se encontrou a maneira de organizar 
as universidades. A Universidade organicamente integrada veio depois. 
O exemplo pioneiro foi o da abortada Universidade do Distrito Federal, 
a UDF, concebida pelo educador Anísio Teixeira. Outras tentativas de 
universidades integradas aconteceram com êxito, como a Universidade 
de Brasília, em 1961, e a Universidade de Campinas, instituída pelo 
governo estadual de São Paulo, no final dos anos 60 do século XX.

Se já temos o tema – evolução da educação superior brasileira e o 
setor público e o privado – urge suscitar os questionamentos norteadores 
desta exposição.

O primeiro pressuposto que levantaria pode ser enunciado da 
seguinte maneira: o Brasil teve universidade muito tarde, mas contou 
com a educação superior desde muito cedo. A educação superior religiosa 
funcionou nos colégios jesuítas, como o Colégio da Bahia, instalado no 
século XVI, século da descoberta do Brasil.

Como organizar a educação, em especial a educação superior, em 1) 
um Estado federal, como o Brasil, com três instâncias de poder: 
União, estados e municípios? E com um setor privado bem 
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desenvolvido, que detém hoje mais de 88,87% das instituições 
de educação superior (2004) e 71,70% das matrículas.

Qual a função da educação superior privada? Complementar ao 2) 
tradicional e prestigiado setor público? O Estado é modelador, 
financiador e fiscalizador do ensino particular.

Como compreender a composição do setor privado da educação 3) 
superior? É único e uniforme ou se trata de um conglomerado 
heterogêneo?

Como alcançar a qualidade e a equidade na educação superior? 4) 
Em um país mestiço e tropical, com universidades públicas 
predominantemente brancas? O problema das cotas sociais e 
raciais é de equidade.

Como aceitar a educação superior de massa que forma para 5) 
todos os níveis e tipos de ensino e para as diversas carreiras 
profissionais?

A exposição terá um caráter de revisão da literatura, escolhendo 
determinados autores como fundantes para certos períodos ou para 
a discussão de determinados enfoques. Dentre todos, para a parte 
histórica tomaram-se os trabalhos de Luiz Antônio Cunha, reconhecido 
pesquisador da educação superior e da Universidade em sucessivas 
obras (CUNHA, 1983). Para a análise do setor privado, servimo-nos do 
trabalho de Helena Sampaio (2000) e dos dados do Instituto de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC).

Além do mais, para uma palestra no exterior, torna-se mais 
interessante explanar acerca de um tema nacional abrangente e não 
sobre um problema regional, como costumamos investigar o universo 
de pesquisa da educação baiana (BOAVENTURA, 1999).

Em face do exposto, trataremos o tema em duas partes. Na primeira, 
veremos os pontos mais destacados dos colégios coloniais, das faculdades 
imperiais e das universidades republicanas, para, em uma segunda parte, 
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aprofundarmos certas questões atuais, referentes ao setor público e ao 
privado da educação superior.

A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA COLôNIA, IMPÉRIO E REPúBLICA

colégios coloniais 

No período colonial (1500-1822), houve duas fases bem nítidas: a 
educação superior a cargo dos jesuítas e o período pombalino.

Como se sabe notoriamente, a educação esteve entregue à 
Companhia de Jesus durante boa parte do período colonial. Distinguia-
se o studia inferiora, que correspondia ao ensino médio, e o studia superiora 
que compreendia o estudo da Filosofia e da Teologia. O Curso de 
Filosofia tinha três anos de duração e ensinava Lógica, Ética, Geometria 
e Cosmografia. O de Teologia, em quatro anos, incluía as Escrituras, 
Hebraico e Teologia especulativa e prática, conforme a pedagogia da 
Ratio Studiorum.

Adaptado à situação colonial, estruturava-se em quatro graus o 
ensino sucessivo e propedêutico: Elementar, Humanidades, Artes e 
Teologia. Como bem informou o padre Serafim Leite, existiram 17 
colégios, sendo que o primeiro foi fundado na Bahia, sede do governo-
geral. Em 1553, iniciaram-se os cursos de Humanidades e, em 1572, 
os cursos de Artes e Teologia. Para Luís Antônio Cunha (1986, p.16), 
provavelmente, foi o primeiro curso superior do país.

Uma proposta de Universidade

Considere-se o nível dos estudos administrados pelo Colégio da 
Bahia: ensino das Humanidades, particularmente Letras Clássicas, 
Filosofia, Ciências Naturais, Matemática, História e Geografia, e 
concessão dos graus de Bacharéis e Mestres em Artes. Considerem-se 
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também as cerimônias de graduação acadêmica, anel simbólico, livro de 
juramento, capelo azul e quatro faculdades superiores. As solenidades de 
graduação obedeciam ao protocolo da Universidade de Évora (GOMES, 
1960) pertencente aos jesuítas, como relata Alberto Silva (1956) no 
seu trabalho sobre as raízes históricas da Universidade da Bahia. A 
Universidade de Évora preparava os epítomes e enviava para os vários 
estabelecimentos de ensino da Ordem em todo o império português, 
informou-me o padre José de Bacelar, reitor da Universidade Católica 
Portuguesa.

A sucessão de juízos sobre o nível dos estudos apareceu em vários 
documentos e nas cartas dos jesuítas. O nível dos estudos induziu o 
Senado da Câmara da Cidade de Salvador a solicitar o reconhecimento 
como Universidade. A partir de 1654, seguidamente até 1662, foram 
vários e insistentes expedientes nesse sentido:

V. M. postados aos seus reais pés nos faça mercê conceder nesta Cidade 
uma Universidade e que nela se dêem o grau de Mestre em Artes e 
Doutores, assim e da maneira que tem agora a Cidade de Évora e com 
os mesmos privilégios dados pelos padres da Companhia a quem V. M. 
sustenta pra que tinham estudos como têm para que assim se expliquem 
aos filhos deste povo e se criem sujeitos capazes de servir a V. M. nas letras 
como o foram sempre nas armas da católica pessoa de vossa Majestade; 
esperamos alcançar o despacho da nossa petição. (SILVA, 1956, p. 101)

Insistentes apelos foram dirigidos ao reino para a concessão do 
nível de Universidade aos estudos do Colégio da Bahia, mas nenhum foi 
atendido.

A questão da ausência da universidade na colônia

Em face do não reconhecimento dos cursos de Filosofia e de 
Teologia como universitários, argumentou-se que Portugal não queria 
Universidade para que não houvesse o desenvolvimento da educação 
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superior na colônia. A coroa preferiria que os estudantes fossem estudar 
em Coimbra com a concessão de bolsas para brasileiros. Luiz Antônio 
Cunha, precisamente, pondera:

Se o intuito metropolitano de monopolizar o ensino superior fosse assim 
tão forte, não teriam criados tantos cursos de filosofia e teologia nos colégios 
dos jesuítas, chegando a existir até mesmo um curso de matemática; não 
teriam sido reformados os cursos de filosofia e teologia dos franciscanos, 
no Rio de Janeiro, e o de filosofia no Seminário de Olinda, ambos em fins 
do século XVIII, inseridos, justamente, num movimento de reforço dos 
laços coloniais (CUNHA, 1986, p.12).

Na discussão por que a Espanha criou tantas universidades na América 
e Portugal, nenhuma, Cunha vai mais além. Referenciando Júlio Cezar de 
Faria (apud CUNHA, 1986), apontou que a Espanha encontrou povos 
mais cultos, facilitando a disseminação do conhecimento. Para tanto, os 
missionários tiveram a função de conhecer os costumes dos nativos e de 
pregarem em suas línguas. Isso mesmo os jesuítas procuraram fazer com 
o ensino da língua geral, em todo o litoral brasileiro. Outra diferença 
apontada por Faria foi quanto aos recursos educacionais. Enquanto 
a Espanha contava com oito universidades no século XVI, Portugal 
dispunha apenas da Universidade de Coimbra, vindo depois a de Évora, 
criação do cardeal-rei Dom Henrique. (GOMES, 1960)

problema nominal ou de conteúdo

Cunha favoreceu mais ainda o debate quando argumentou que 
talvez o problema fosse de denominação e indagou: “não seriam muitas 
das universidades hispano-americanas equivalentes aos colégios jesuítas 
da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Olinda, do Maranhão, 
do Pará?” (CUNHA, 1986, p. 14). Recomendou, então, que somente 
uma pesquisa nos currículos desenvolvidos nas universidades hispano-
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americanas poderia “arrefecer boa parte do lamento da universidade tardia 
no Brasil [...]” Só mais investigações para aprofundar o problema.

O exemplo do padre Antônio Vieira e Gregório de 
Matos Guerra

Um bom exemplo do nível intelectual do padre Antônio Vieira, 
imperador da língua portuguesa, segundo o epítome de Fernando Pessoa 
e do poeta Gregório de Matos Guerra, foi a sua formação.

Na Colônia, os colégios dos jesuítas desenvolveram uma educação 
religiosa e humanista de alto nível que permitiu formar, na Bahia do 
século XVII, um Antônio Vieira, que chegou com seis anos de idade e 
volveu a Portugal em 1640, na restauração bragantina, homem adulto, 
falando e pregando admiravelmente bem, na corte de Dom João IV. No 
século XVII, formou-se na Bahia outro expoente das letras, Gregório de 
Matos Guerra.

O período pombalino

Com a supressão da Companhia de Jesus, em 1759, todo aquele 
sistema de educação, contando com colégios geridos pelos jesuítas, 
desmoronou. O período pombalino, direcionado pelo iluminismo, pela 
Física de Newton e a Mecânica de Galileu, reformou Coimbra e instituiu 
o regime das aulas régias e das matérias isoladas. Cunha (1986) apontou 
dois cursos superiores, na segunda metade do século XVIII: no Rio de 
Janeiro e em Olinda.

O curso superior dos frades franciscanos, no Convento de Santo 
Antônio, no Rio de Janeiro, era uma faculdade organizada nos moldes 
da reforma de Coimbra, com estudos menores e maiores com o ensino 
de Filosofia e Teologia.
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O Seminário de Olinda prendeu-se à liderança intelectual do bispo 
José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, formado no espírito da 
Universidade de Coimbra. A análise dos estatutos demonstrou o emprego 
do método do padre Luiz Antônio Verney. Os estudos começavam com 
a Gramática com três anos de duração, seguindo-se Filosofia, Teologia. 
Azeredo Coutinho se aproximou do método de Comenius.

Em suma, o período colonial se concluiu com educação superior 
de cunho religioso, sem universidade. Período que carece de maiores 
estudos dos conteúdos ministrados, tendo como principal fonte 
secundária a obra significativa do padre Serafim Leite sobre a história 
da Companhia de Jesus no Brasil. Com a independência veio o Império 
sem que trouxesse a tão desejada universidade.

As faculdades imperiais: Medicina, Engenharia  
e Academias

A vinda de D. João VI para o Brasil trouxe inúmeras inovações. 
Aportando na Bahia, em janeiro de 1808, tomou várias decisões. Dois atos 
assinados tornaram-se sumamente importantes: a abertura dos portos e a 
criação do curso superior de Medicina. Ao instituir os cursos superiores 
que depois seriam faculdades, no modelo napoleônico, reforçou-se mais 
ainda o estatuto da faculdade em detrimento da desejada universidade.

A primeira instituição oficial de ensino superior implantada no 
Brasil foi o Curso de Cirurgia do Hospital Real de Salvador, criada 
por Carta Régia de 18 de fevereiro de 1808. Esta Escola sofreu várias 
mudanças. Passou a Faculdade em 1832. Naquele mesmo ano, 1808, 
criou-se o curso médico cirúrgico, no Rio de Janeiro. Durante todo o 
Império, foram as únicas unidades universitárias de Medicina existentes 
no país (SANTOS, 2005, p.152). Em 1810, instalou-se a Academia 
Militar, que teve papel significativo, posteriormente, com a formação 
de engenheiros. A Academia de Belas Artes desenvolveu os cursos de 
pintura, escultura e arquitetura.
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constituinte de 1823 e as universidades

Uma vez o país independente, buscou-se a universidade na 
Constituinte de 1823. António Chizzotti (1996, p. 31), ao relacionar 
Constituinte e Educação, tratou da discussão sobre as universidades 
brasileiras. Inicialmente, propuseram-se duas, sendo uma em São Paulo. 
Houve divergências quanto à localização. A assembléia foi dissolvida pelo 
Imperador e a Universidade não saiu. Criaram-se, em seguida, duas 
faculdades de Direito.

Faculdades de Direito

As duas faculdades de Direito foram instituídas em 11 de agosto 
de 1827, uma em São Paulo e outra em Olinda. (VENÂNCIO FILHO, 
1982) Bem mais para frente, em 1874, foi criada a Escola Politécnica, 
originada da Escola Militar, no Rio de Janeiro, e, no ano seguinte, a 
Escola de Minas de Ouro Preto, por vontade do Imperador D. Pedro II, 
ao regressar da viagem aos Estados Unidos da América.

A política fixou-se na criação de faculdades isoladas. Tendência que 
perdurou por muitos anos e explicou o motivo pelo qual as primeiras 
universidades republicanas surgiam pela reunião de faculdades. Predomina 
a estrutura francesa de universidade, por ordem de faculdades fechadas, 
de acordo com o modelo napoleônico.

Até o final do Império, permaneceu o ensino superior público com 
2 faculdades de Medicina, 2 de Direito, uma de Engenharia e uma de 
Minas, além das academias militares, dos seminários católicos para a 
formação religiosa, cadeiras avulsas, como a de Economia Política, 
Química, Música e outras.

O ensino público secular era monopólio do Estado durante todo o 
Império. Firmou-se para sempre a hegemonia do ensino superior pelo 
governo central. Mesmo hoje, com a autonomia dos sistemas estaduais, 
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o poder da União nesse tipo de ensino ainda se conserva considerável. A 
educação superior privada é monitorada pelo Ministério da Educação.

 A ideologia positivista

O positivismo desenvolveu-se consideravelmente nos últimos lustros 
do Império, motivou como ideologia republicana e tomou posição firme 
contra a criação da universidade. Para os seus partidários era preciso 
afastar o poder público da educação, pois o ensino deveria ser livre, sem 
interferência do Estado. Tudo haveria de ser livre: ensino livre, frequência 
livre, cursos livres e faculdades livres, na síntese de Roque Spencer Maciel 
de Barros (1959). Um dos líderes do movimento das idéias positivistas foi 
Miguel Lemos que, nos seus artigos enfeixados depois em um opúsculo 
intitulado A Universidade (1903), assim sumarizou: 1) a concepção 
das universidades nasceu no tempo das trevas e do feroz despotismo;  
2) as universidades entraram no número de instituições supressas pela 
Convenção, na Revolução Francesa; 3) o déspota Napoleão I restaurou 
o regime universitário. A universidade consumiria muitos recursos, que 
seriam mais bem aplicados na educação do proletariado. A divulgação da 
doutrina regeneradora atacaria a liberdade de pensamento aumentando 
o parasitismo burguês. (MENDES 1882 apud CUNHA, 1986, p. 99)

Enfim, contam-se 42 projetos de criação de universidade no 
período imperial. Ainda na última fala do trono, foi proposta a criação 
da instituição universitária pelo Imperador D. Pedro II.

A república, o positivismo e a educação superior

Com o término da monarquia, instalou-se a República federativa. 
Mudou-se não somente a forma de Estado, de unitário para federativo, 
como a forma de governo, de monarquia para república. Costumou-
se chamar de República Velha ou Primeira República ao período 
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compreendido entre 1889 e 1930, quando subiu ao poder Getúlio 
Vargas. Com a nova forma de governo, a influência do positivismo na 
educação foi marcante. O positivismo, aliás, serviu de ideologia para 
os republicanos, pela influência dos militares responsáveis pela queda 
da monarquia. A influência foi visível e restou até como divisa na nossa 
bandeira: ordem e progresso. Segundo o apostolado positivista brasileiro, 
o lema era: “o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por 
fim.” (MENDES 1882 apud CUNHA, 1986)

Por influência do positivismo na educação, principalmente na 
educação superior, surgiram as escolas superiores, livres e não dependentes 
do Estado. Reforçaram-se os empreendimentos particulares, pois, até 
então, o ensino superior era totalmente público. Enfim, com a primeira 
República apareceram as tão esperadas universidades, no Rio de Janeiro 
(1920) e em Minas Gerais (1927).

Um dos principais atores da cena republicana foi o professor 
da Escola Militar, líder positivista, que ocupou a passageira pasta da 
Instrução Pública, Correios e Telégrafos, Benjamin Constant Botelho 
de Magalhães.

No final do Império, o quadro da educação superior era muito 
reduzido e muito pobre, não contando com as estruturas universitárias 
que organizassem o conhecimento com amplitude e universalização do 
saber. Como bem caracterizou Luiz Antônio Cunha (1986, p. 147), 
existiam escolas superiores para alguns campos específicos do saber, como 
Medicina e correlatos, Engenharia, Direito e Agronomia, localizadas 
apenas no Rio de Janeiro, então capital da República, São Paulo, Ouro 
Preto, Salvador, Recife/Olinda e Pelotas. O número de estudantes não 
alcançava 2.300. Verdade por que se ampliou o número de cursos e 
aumentaram as escolas superiores, alcançando outras cidades. No final 
da República Velha, tínhamos 20 mil alunos. Foi também uma fase de 
contínuas reformas. O setor público se retraiu e o setor privado, que 
era quase inexistente, se expandiu. Os ministros da Justiça, responsáveis 
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pelos serviços da educação, titularam as sucessivas e desarticuladas 
reformas do ensino.

As reformas na primeira república

A reforma Benjamin Constant Botelho de Magalhães foi a que 
recebeu maior influência do positivismo. Como Ministro da Instrução 
Pública, Correios e Telégrafos (1890-1891), ele permitiu aos particulares 
e aos governos estaduais a abertura de escolas de Direito, contanto que 
incluíssem as disciplinas lecionadas nas faculdades oficiais. As escolas 
particulares poderiam conceder diplomas do mesmo valor das faculdades 
federais. Em Salvador, por exemplo, criou-se a Faculdade Livre de 
Direito da Bahia, em 1891. Uma missão presbiteriana instituiu a Escola 
de Engenharia do Mackenzie College, em 1896. A expansão foi rápida. 
De 1891, ano da reforma Benjamin Constant, até 1910, foram cridas 
27 escolas superiores. Quatro vezes mais do que as faculdades existentes 
no Império.

A contenção se fez sentir. No governo Hermes da Fonseca, 
promulgou-se por decreto a Lei Orgânica do Ensino Superior e do 
Fundamental da República, em 1911, elaborada pelo ministro Rivadávia 
da Cunha Correa. Surgiram os exames de admissão aos cursos superiores 
(vestibulares), instituiu-se a livre docência e as faculdades criadas não 
tiveram fiscalização. A livre docência (privatdozent) marcava influência 
da Universidade alemã no sistema educacional brasileiro, que teve um 
papel seletivo na escolha dos professores das escolas superiores, até a 
reforma universitária de 1968.

Seguiu-se a reforma do ministro Carlos Maximiliano Pereira dos 
Santos, no governo Venceslau Braz. Em 18 de março de 1915, publicou-
se o Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, que reorganizou o ensino 
secundário e o superior em todo o país, instituiu a figura do professor 
catedrático em substituição do professor ordinário da lei orgânica da 
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reforma Rivadávia Correa. Esse decreto foi sumamente importante para 
a criação da primeira universidade federal por dispor, no artigo 6º, que, 
quando o governo federal achacasse oportuno, reuniria em universidade 
as Escolas Politécnica e de Medicina existentes no Rio de Janeiro, 
incorporando uma das Faculdades Livres de Direito. A condição para 
que se criasse a universidade estava clara, faltava apenas a oportunidade 
que não demorou.

Sucedeu a reforma Rocha Vaz, a última da República Velha, que 
primou pelo maior controle do Estado na educação. Instituiu-se o 
Departamento Nacional do Ensino para administrar a educação oficial, 
no âmbito do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Essa reforma 
tornou a frequência dos alunos obrigatória.

As primeiras universidades

Enfim, foi chegado o momento de se criar a universidade. Conforme 
dispunha o Decreto 11.530, de 18 de março de 1915, artigo 6º, o governo 
federal, quando achasse oportuno, poderia reunir em universidade as 
Faculdades de Medicina, Politécnica e de Direito, existentes no Rio de 
Janeiro. Assim o fez o ministro da Justiça, Alfredo Pinto, pelo Decreto 
13.343, de 7 de setembro de 1920, na presidência Epitácio Pessoa. 
Conta-se, sem comprovação documental, que a motivação próxima 
foi a concessão do título de Doutor Honoris Causa para o rei Alberto 
I, da Bélgica, que visitou o Brasil em 1920, nas comemorações do 
centenário da Independência. Foi seu primeiro reitor Fábio Moscoso. 
A Universidade do Rio de Janeiro foi a primeira instituição de ensino 
superior que vingou com o nome de Universidade.

Sete anos mais tarde, o presidente de Minas, Antônio Carlos de 
Andrada, e o seu secretário de Justiça e Interior, Francisco Campos, 
organizaram a Universidade de Minas Gerais, igualmente por aglutinação 
das Escolas de Engenharia, Direito, Medicina, Odontologia e Farmácia, 
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em 7 de setembro de 1927. O seu primeiro reitor foi Francisco Mendes 
Pimentel (DIAS, 1997, p. 123). A Universidade de Minas Gerais, 
instituição estadual, foi a segunda universidade constituída.

Luís Antônio Cunha (1986, p. 215) incluiu entre as 3 universidades 
bem sucedidas a Escola de Engenharia de Porto Alegre, fundada em 1896, 
base para a Universidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), declarada 
Universidade em 1934, pelo processo de “diferenciação de uma única 
unidade, a Escola de Engenharia”. (GUEDES; SANGUINETTI, 1994) 
Ao contrário dessas 3 universidades bem sucedidas, Cunha identificou 
3 universidades passageiras: Manaus (1909), São Paulo (1911), Paraná 
(1912). As reformas da República Velha possibilitaram essas tentativas, 
com as aberturas favorecidas pelo positivismo militante da época.

O estatuto das universidades brasileiras

Com a Revolução de 1930, que trouxe Getúlio Vargas à presidência 
da República por 15 anos, criou-se o Ministério da Educação, em 1930, 
e definiu-se, legalmente, a instituição universitária no ano seguinte.  
A sua vigência será das mais longas. O Estatuto, como sintetizou Cunha 
(1986, p. 297-302), admitiu a Universidade e a Instituição de Ensino 
Superior Isolada, a IES, como ficou conhecida a sigla. O Estatuto, como 
expressão do autoritarismo brasileiro, fixou um modelo único: autonomia 
didática e administrativa bem restrita. A comunidade acadêmica seguiu 
critérios corporativos: sociedade de professores e diretórios de alunos, 
centros difusorres de ideologia. Promulgado o Estatuto, reformou-se a 
Universidade do Rio de Janeiro pela incorporação de outras faculdades 
isoladas. Em 1937, sofreu nova mudança e mudou de nome, passando 
a chamar-se Universidade do Brasil e foi por quase 10 anos a única 
universidade federal. Somente com a volta da democracia em 1946, 
quebrou-se o monopólio de uma única universidade federal, pela criação 
de três outras: na Bahia, Pernambuco e Paraná (CALMON, 1995). 
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Iniciou-se a implantação das universidades federais, pelo menos uma em 
cada Estado. Alguns Estados têm mais de duas universidades federais, 
como é o caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

tendência liberal e o autoritarismo federal

Como expressão da política liberal, em oposição à tendência 
autoritária federal, observa Cunha, Anísio Teixeira criou a Universidade 
do Distrito Federal, organicamente concebida, que durou apenas de 
1935 a 1939. Os radicalismos ideológicos dos conturbados anos 30 
terminaram por eliminá-la. Pela mesma época, o governador Armando 
Sales de Oliveira com o educador Fernando Azevedo, autor do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação, instituíram a Universidade de São Paulo, em 
1934. Dentro desse mesmo espírito liberal, foi criada a Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo.

Ainda no governo Getúlio Vargas, na chamada colaboração recíproca, 
foram criadas as Faculdades Católicas, em 1941, sob a liderança do 
padre Leonel Franca e de Alceu do Amoroso Lima, definindo-se depois 
a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), em 
1946. Expressava-se um setor explicitamente privado e confessional na 
educação superior brasileira.

Com a redemocratização do país, em 1946, tivemos uma nova 
Constituição. Tem sido sempre assim, após um período discriminatório, 
ditatorial, de desrespeito aos direitos humanos, sucede uma nova 
Constituição. Com a de 1946, iniciou-se o ciclo das Leis de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB). A primeira LDB, de 1961, quase 
nada inovou em matéria de educação superior, continuando quase as 
mesmas disposições do Estatuto das Universidades Brasileiras de 1931, 
mas houve debates e posicionamentos de privatistas versus publicistas. 
Saiu uma lei de compromisso entre as duas tendências. Na LDB de 1961, 
houve garantia da existência do ensino superior privado e regulamentação 
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da expansão do sistema nos anos 60 (SAMPAIO, 2000, p. 55). Para 
Cunha (2000 apud SAMPAIO, 2000, p. 56), a LDB de 1961 representa 
a vitória da corrente privatista em detrimento da pública.

A Universidade de Brasília e a reforma universitária

No mesmo ano em que foi publicada a LDB de 1961, promulgou-se 
a lei que instituiu a Universidade de Brasília (UnB), projeto inovador de 
Darcy Ribeiro, que contou com a participação de Anísio Teixeira. Esta 
Instituição muito representou como universidade moderna sem cátedras, 
estruturada em institutos básicos para as ciências fundamentais, como 
Matemática, Física, Química, Ciências Sociais. A Lei de 1961 continuou 
mantendo a universidade formada pela reunião de faculdades.

A partir dos anos 60, intensificou-se o movimento de reforma por 
parte dos estudantes que promoveram seminários e debates. As lideranças 
acadêmicas discutiram os projetos da reforma. Primeiramente, saíram os 
documentos de reestruturação das universidades federais que condenaram 
a duplicação de meios para fins idênticos e defenderam a integração dos 
conteúdos dispersos em várias cátedras. Um dos princípios norteadores 
foi a indissociabilidade do ensino e da pesquisa, defendida por William 
Von Humboldt, ao instituir-se a Universidade de Berlim, em 1810. 
Com os protestos e passeatas dos estudantes, a Lei 5.540, de 1968, 
sintetizou os vários dispositivos da reforma, abrangendo todo o ensino 
superior, público e privado. A reforma universitária foi extensa: aboliu 
a cátedra, enfatizou o departamento, criou os institutos básicos, alterou 
o vestibular, instaurou o sistema de crédito e a semestralidade (VIEIRA, 
1982). De 1964 a 1985, o país entrou em novo período ditatorial, não 
obstante as universidades funcionaram com a complementação dos 
seus campi, estruturação da carreira docente, inclusive com o regime 
de dedicação em tempo integral e definição da pós-graduação. Todavia, 
houve aposentadorias compulsórias de vários professores e desrespeito 
aos direitos humanos fundamentais.
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O momento da pós-graduação (1965)

Em 1965, o Conselho Federal de Educação interpretou o dispo-
sitivo da Lei de Diretrizes e Bases de 1961 que tratava dos cursos de 
pós-graduação. O famoso parecer do conselheiro Newton Sucupira 
concebeu a pós-graduação em dois tipos: 1) em sentido amplo (lato 
sensu), contemplando os cursos de especialização e aperfeiçoamento;  
2) em sentido restrito (stricto sensu), mestrado e doutorado. O mestrado, 
por sua vez, era apresentado em duas modalidades: 1) o mestrado 
acadêmico ou científico, com cerca de 30 créditos–aula, com pesquisas 
e dissertação, sendo que alguns exigem exame de qualificação - ou exame 
de pré-banca - e exame oral-final com apresentação e defesa de tese; 2) 
mestrado profissional, com créditos e dissertação.

Anterior a 1965, tínhamos apenas o doutorado fora do processo de 
ensino, sem créditos, quase sem acompanhamento e com tese. Muitos 
elaboraram tese para o concurso de livre docência, obtendo, dessa maneira, 
o título de doutor. Em Medicina como em Direito, o doutorado consistiu 
em uma tese depois do bacharelado, defendida no interior da faculdade, 
sem maior participação da comunidade científica. A pós-graduação foi 
de inspiração anglo-saxônica, com orientador, realização de exames 
orais e escritos, seminários, projeto de pesquisa, exame de qualificação, 
professores credenciados com doutorado e produção científica, com 
coordenação em nível de faculdade e da universidade, administrada 
academicamente por uma pró-reitoria. Formalmente, não tivemos a 
Escola de Pós-Graduação (Graduate School) com as funções de admissão, 
programas, bolsas, teses e publicações (BOAVENTURA, 1994). Estas 
atribuições começaram a ser exercidas, internamente, pelos Colegiados 
de Cursos de Mestrado e Doutorado e, no âmbito da Universidade, pela 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa com um Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Foi sumamente importante a pós-graduação para a 
produção científica, estimulando a produção de artigos para periódicos 
especializados. (BOAVENTURA, 1994, p.13-14)
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Por volta de 1985, o país voltou à democracia. Antes houve a lei de 
anistia. Em 1988, uma nova Constituição possibilitou a promulgação da 
Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Após um período de exceção, tem-se 
uma Constituição regeneradora com protestos de respeito aos direitos 
humanos e à cidadania. (FÁVERO, 1996)

Ao fim desta primeira parte, podemos dizer que o Brasil contou 
com educação superior desde o tempo da Colônia. Com o Império, 
surgiram as faculdades, oferecendo ensino marcadamente profissional. 
A educação superior caracterizou-se pelas faculdades isoladas e fechadas 
que persistiram até hoje. Muitas universidades foram criadas pela 
reunião dessas faculdades, mas o estabelecimento de ensino superior 
(IES) profissional persistiu e permanecerá ainda por muito tempo, tanto 
no setor público como mais acentuadamente no setor privado.

AS RELAÇÕES ENTRE OS SETORES PúBLICO VERSUS PRIVADO

A perspectiva histórica demonstrou como evoluímos dos colégios 
coloniais de feitio religioso, católico, para as faculdades profissionais 
imperiais de influência napoleônica, até chegarmos às universidades 
republicanas. Espaçadamente, apontamos em vários momentos a presença 
maior ou menor do setor privado, na educação superior, que surgiu com 
a República. No Império, a educação superior foi monopólio do Estado.

Em três tópicos, procuraremos analisar: a composição do setor 
privado, a sua consolidação e expansão e, por último, a relação entre o 
setor privado e a demanda de massa.

composição do setor privado

Segundo Sampaio (2000, p.10), os diferentes tipos de ensino superior 
se desenvolveram em função da dimensão que o setor privado assumiu em 
cada sistema, se é preponderante ou complementar e também origem do 



96 97

financiamento. Há a demanda da clientela estudantil por educação superior 
e existe a demanda do mercado ocupacional por pessoa portadora de 
diploma de nível superior. Continua a existir a demanda social por parte 
dos alunos e a demanda que podemos chamar de técnica, por parte das 
empresas e dos serviços. Portanto, uma situação é a procura dos estudantes 
por educação superior, outra é a demanda do mercado.

Tudo indica que o setor privado tomou a dianteira nos anos 60. 
Com base em Roger Geiger (1986a apud SAMPAIO, 2000, p. 21), 
Helena Sampaio diferenciou o setor privado em: periférico, paralelo e 
de massa. O periférico (periferic private mass) e o setor privado de massa 
(mass private sector) ocupam posições extremas. No periférico, a dinâmica 
encontra-se com o setor público. Já no segundo – paralelo –, a educação 
privada de massa assume a dinâmica. Este segundo parece ser o caso do 
Brasil, a partir dos anos 60. 

O setor privado complementou o setor público, federal e estadual, 
relativamente pequenos, seletivos e atendendo às exigências da elite 
profissional, por exemplo, em Medicina, Tecnologias e Arquitetura. 
No caso do México e da Argentina, o setor privado foi periférico pela 
predominância do ensino público. O Japão aproximou-se do Brasil, 
pois a iniciativa privada atende a 80% das matrículas do ensino superior 
(GEIGER, 1986a apud SAMPAIO, 2000, p. 22). No Japão, a expansão do 
ensino superior de massa pelo setor privado preservou as universidades 
públicas imperiais da massificação, de Tóquio e Kioto. O caso japonês 
é semelhante ao brasileiro pela divisão de funções complementares 
em sua relação com o mercado. Quanto ao financiamento, o mais 
comum é o pagamento de anuidades pelos estudantes, mas há também 
financiamentos públicos, a exemplo do crédito educativo.

Aos tipos de ensino superior privado em relação ao setor público, 
agrega-se à classificação institucional (Constituição Federal de 1988, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996). As entidades de 
ensino superior organizam-se de forma administrativa, acadêmica e quanto à 
formação. Segundo a natureza jurídica de suas mantenedoras, classificam-
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se as instituições em públicas – federais, estaduais e municipais (Poder 
Executivo e Legislativo); e privadas – criadas por credenciamento junto 
ao Ministério da Educação (MEC):

Instituições privadas com fins lucrativos ou particulares em 1) 
sentido estrito.

Instituições privadas sem fins lucrativos, quanto à sua vocação 2) 
social, podem ser: comunitárias (cooperativas de professores e 
alunos); confessionais (motivação confessional ou ideológica); e 
filantrópicas (Certificado de Assistência Social).

Pela Constituição, o ensino é livre à iniciativa privada (art. 209). 
Demonstrou-se, assim, a heterogeneidade do setor privado.

Pode-se diferenciar, de igual forma, pelo tipo de organização 
acadêmica em: 1) universidade, centro universitário, federação de escolas, 
escolas integradas ou faculdade isolada; 2) pela personalidade jurídica da 
mantenedora - fundação, associação civil, sociedade civil; 3) pelos fins, 
lucrativos ou não; 4) confessional ou laica, isto é, católica ou presbiteriana, 
metodista. Sampaio ainda estabelece outras diferenciações: universi-
dades e instituições isoladas, mantenedoras e mantidas; estabeleci men-
tos laicos e confessionais, particulares e comunitários, distinguin do-
os em comunitários laicos ou confessionais; no caso de confessional, 
se católicos ou protestantes; no caso de católicos, qual a ordem, e se 
protestantes, qual a denominação (SAMPAIO, p. 24, 170). A cada grupo 
corresponde uma entidade: Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras (CRUB), Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES), Associação das Universidades Particulares (ANUP), 
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC), 
Associação Brasileira dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES), Associação Brasileira de Universidades Estaduais 
e Municipais (ABRUEM).

Há ainda quem distinga o ensino privado na chamada América 
Latina, que não é tão latina assim (uma vez que esta denominação não 
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considera os índios e os negros), em três grupos: universidades católicas, 
instituição laicas de elite e estabelecimento privados de atendimento 
ao mercado (LÉVY, 1986a apud SAMPAIO, 200, p. 23), demanda esta 
atendida em grande parte pelo setor privado da educação superior. Leva-
se em consideração a própria dinâmica público/privado no sistema de 
ensino superior, seus relacionamentos e seus choques. Enfim, não haveria 
dúvida em enquadrar o setor privado da educação superior brasileira 
como mass private sector, conforme as categorias de Geiger. Não é um 
setor monolítico, nem há monopólio, mas diversidades que conduzem 
à heterogeneidade.

tabela 1 – Estabelecimentos e matrículas de ensino superior privado –1933-1960

Fonte: Nupes/USP (apud SAMPAIO, 2000, p. 46)

* Dados inexistentes

tabela 2 – Estabelecimentos e matrículas de ensino superior privados –1965-1980

Fonte: Nupes/USP (apud SAMPAIO, 2000, p. 52) 

* Dados inexistentes.

Ano

 1965
1970
1975
1980

Ano

1933
1935
1940
1945
1950
1955
1960

Número

265
259
293
391
*
*
*

Número

*
463
645
682

Número

142,386
214,865
300,657
885,054

Número

14.737
16.590
12.485
19.668

*
72.652
 93.202

Porcentual sobre o total 
de estabelecimentos

64,4
61,7
62,5
63,1

*
*
*

Porcentual sobre o total 
de estabelecimentos

*
43,4
75,0
77,3

Porcentual sobre o total 
de matrículas

43,8
50,5
61,8
 63,3

Porcentual sobre o  
total de matrículas

43,7
48,5
45,1
48,0

*
42,3
41,2

Estabelecimentos de ensino superior Matrículas
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Quadro 1 – Estabelecimentos de ensino superior privados, segundo localização geográfica, 
cursos e ano de criação – 1945 – 1961.

Fonte: Elaborado a partir de informações do Catálogo geral das instituições de ensino superior associadas à 
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), Brasília, 1997.

* As instituições designadas "universidade" ou "faculdades integradas" ainda não o eram nessa época. Toda-
via, preferi identificá-Ias utilizando seus nomes atuais. O ano entre parênteses identifica a data em que essas 
instituições foram reconhecidas como universidades.

Fonte: Helena Sampaio (2000, p. 50)

Estabelecimento de ensino superior

Faculdade de Ciências Médicas de MG

Faculdade de Direito de Curitiba

Escola Bahiana de Medicina

Escola Superior de Estatística da BA 

Universidade de Marília (1988)  

Universidade de Sorocaba (1994) 

Universidade do Sagrado Coração (1986) 

*Universidade do Vale do Paraíba (1992) 

*Universidade Veiga de Almeida (1992) 
*Universidade da Região da Campanha 
-1989
*Universid de Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (1985) 

Faculdade de Odontologia de Caruaru 

Faculdade Filosofia, Ciências e Letras 

Faculdades Integradas São Camilo 
*Universidade de Cruz Alta Cruz 

Faculdade de Direito do Sul de Minas 

Fac. Católica de Ciênc. Econ. da Bahia  

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

Santa Marcelina 

Faculdade de Filosofia de Campo Grande 

Faculdade da Associação Educacional 
Evangélica

Universidade de Ribeirão Preto (1985) 

Localização 
Geográfica

Belo Horizonte

Curitiba/PR

Salvador /BA

Salvador /BA

Marília/SP

Sorocaba/SP

Bauru/SP

São José dos 
Campos/SP

Rio de Janeiro/RJ

Bajé/RS

Ijuí/RS

Caruaru/PE

ltu /SP

São Paulo/SP

Alta/RS

Pouso Alegre/MG

Salvador /BA

Muriaé/MG

Campo Grande/RJ

Anápolis/GO

Ribeirão Preto/SP

Cursos

Medicina

Direito

Medicina

Estatística

Ciências Econômicas

Letras/Pedagogia 

Geografia/História/
Letras /Português e 
Pedagogia

Direito

Serviço Social 

Ciências Econômicas

Ciências/Filosofia/
Letras/Pedagogia

Odontologia

Letras e Pedagogia 

Enfermagem

Ciências Econômicas

Direito

Ciências Econômicas

Letras/Pedagogia

Ciências Sociais/
História/Geo grafia/ 
Letras/ Pedagogia 

Geografia/História/
Letras e Pedagogia

Direito

Ano de 
criação

1951

1952

1953

1953

1954

1954

1954

1954

1955

1955

1957

1959

1959

—

—

1960

1961

1961

1961

1961

1961
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consolidação e expansão do setor privado

Conforme foi afirmado anteriormente, o ensino superior privado 
começou com o regime republicano. Os positivistas insistiram e im-
plan taram o ensino superior livre, em muitas faculdades que até hoje 
fun cionam de modo integrado ou não, em instituições públicas ou em 
universidades.

No relacionamento Estado e setor privado, Sampaio (2000, p.19) 
distingue três papéis: modelador, financiador e fiscalizador. Como modelador, 
é a moldura legal que oferece uma coesão formal ao sistema nacional de 
educação superior. Entenda-se como moldura legal

[...] o conjunto de leis que regulamentam desde a organização mais geral do 
sistema - os grandes princípios disciplinadores – até o funcionamento dos 
estabelecimentos do ensino superior. (SAMPAIO, 2000, p.118, 120)

A criação da Universidade do Rio de Janeiro tornou-se padrão 
nacional. O Colégio Pedro II foi tido como modelo a ser seguido durante 
muito tempo. Como fiscalizador, as normas do Conselho Nacional de 
Educação, como as do antigo Conselho Federal de Educação, estabelecem 
procedimentos e políticas a serem seguidos pelo ensino superior. Nos 
modos de atuação, na função de financiador direto e indireto, sobressaem 
as mensalidades dos alunos e o crédito educativo por intermédio da 
Caixa Econômica. As agências financiadoras que atuam na área da 
educação participam do custeio de pesquisas pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para ambos os setores.

Surgindo com a República, o setor privado vai se consolidar de 1930 
a 1960. A reforma Francisco Campos, em 1931, manteve a abertura para 
a iniciativa privada. No Estatuto, que teve longa vigência, privilegiava-se a 
universidade, mas sem excluir as instituições isoladas, como faria depois 
a lei-síntese da reforma universitária de 1968. No final da ditadura 
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Vargas, o governo federal autorizou o funcionamento das faculdades 
católicas e depois a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. O confessional irá crescer bastante, constituindo-se em 
uma das entidades representativas da educação superior. O período foi 
marcado por intensas disputas católicas e liberais, como demonstrou 
Carlos Roberto Jamil Cury (1988, p.11):

Dois grupos se destacaram: educadores profissionais identificados como 
Pioneiros da Escola Nova e os líderes intelectuais católicos juntamente 
com os membros da hierarquia.

O período seguinte - 1960 a 1980 - foi de plena expansão, favorecido 
pela primeira Lei de Diretrizes e Bases de 1961, que garantiu a existência 
do ensino superior privado, regulamentando a sua expansão (SAMPAIO, 
2000, p. 55). Por outro tanto, o período militar favoreceu a promoção 
da expansão do setor privado, na década de 1970. Os governos militares 
não só favoreceram a expansão como promoveram a privatização gradual 
do ensino superior no País, segundo Cunha (1986). A expansão do 
setor privado se deu bem mais no sudeste e no sul, principalmente, 
pela multiplicação de instituições de pequeno porte, utilizando-se das 
transformações de antigas escolas secundárias.

Novos cursos, expressão de novas carreiras, foram sendo 
implantados, como Psicologia, Administração, Educação Física, Estudos 
Sociais, Nutrição, Estatística, Turismo e Geologia. Assim, em torno de 
um curso fundante, que possibilitou a autorização da faculdade particular, 
criaram-se outros pelos pedidos sucessivos de autorização. A Escola de 
Administração de Empresa da Bahia, por exemplo, foi autorizada para 
ministrar Administração, estendendo-se depois para Processamento de 
Dados, Direito, até que alcançou a forma universitária nos anos 90. Trata-
se da Universidade Salvador (UNIFACS). A expansão será mais tarde no 
Nordeste. Na Bahia, de 1995 a 2004, repetindo-se processo seme lhan-
te pelo acréscimo de curso superior em instituições de ensino médio 
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ou simplesmente pela sua transformação em faculdades. A expansão 
confirmou a histórica desigualdade regional, como demonstram as 
tabelas seguintes:

tabela 3 – Matrículas do setor privado em relação ao total de matrículas de ensino superior 
segundo a região geográfica – 1935-1980

Fonte: Durham e Sampaio (1995 apud SAMPAIO, 2000, p. 73)

(-) Dados inexistentes.

tabela 4 – Estabelecimentos privados nas regiões brasileiras em relação ao total de estabele-
cimentos privados – 1980-1994 

Fonte: Elaborada com base em dados da Evolução das estatísticas do ensino superior no Brasil - 1980-
1994. Ministério da Educação e do Desporto, 1996 (apud SAMPAIO, 2000, p. 79)

O ex-Conselho Federal de Educação, por sua vez, atuou de modo 
a favorecer a expansão do setor privado. A lei que o criou previa a 
participação das entidades particulares. Como o setor público não 
recepcionou a demanda reprimida, o setor privado procurou absorvê-la. 
Os chamados excedentes que não lograram passar no vestibular vão ser 
admitidos no setor privado em plena expansão. A expansão da matrícula 

Ano

1935

1945

1955

1965

1975

1980

Privado

69,5

43,2

(—)

(—)

18,1

18,1

SulSudesteNordesteRegião Norte Centro-Oeste

Privado

47,8

50,2

(—)

(—)

25,1

34,6

Privado

44,2

45,3

(—)

(—)

(—) 

75,6

Privado

72,2

59

(—)

(—)

45,9 

58,5

Privado

85,8

100

(—)

(—)

57,4 

52,3

Total

651

597

(—)

(—)

10.632

29.456

Total

5,019

5.574

(—)

(—)

32.563

218.601

Total

24.579

29.535

(—)

(—)

(—)

832.456

Total

3.606

5.834

(—)

(—)

42,141

229.756

Total

311

97

(—)

(—)

16.282

67.017

Ano

1980

1985

1990

1994

Norte

N    %

2   0,3

2   0,3

11  1,6

11  1,7

Nordeste

N    %

54    7,9

43    6,8

55    7,9

49    7,7

Suldeste

N    %

596    74,2

476   75,8

483   69,4

445   70,3

Sul

N    %

98   14,4

87   13,9

101  14,5

78   12,3

Centro-Oeste

N    %

22    3,2

20    3,2

46    6,6

50    7,9

Total de instituições 
privadas

22    3,2

20    3,2

46    6,6

50    7,9
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no ensino médio faz crescer os efetivos do segundo grau por força dos 
planos de educação e dos investimentos com os recursos do Salário-
Educação. O salário-educação resultou da Lei Pasquale de 1964, que 
prescreveu percentagens para a educação fundamental sobre as folhas de 
pagamento das empresas. A demanda crescente do ensino superior não 
foi atendida pelo setor público, seletivo, tendo sabido guardar, em certos 
cursos, o caráter de elite.

Demanda por educação superior

O índice de atendimento da educação superior, na faixa etária dos 
18 aos 24 anos em 1996, era de 11,8%. Não obstante o país possuir o 
maior sistema de educação superior na América Latina, o atendimento 
é inferior a de muitos outros países, notadamente a Argentina (38,9%), 
Colômbia (29,9%) e Chile (26,6%). O problema não é de vagas no 
setor privado (no Sudeste já há em excesso), mas de reduzido número 
de candidatos estudantes. A Bahia não alcançou nem a metade da taxa 
nacional.

tabela 5 – Vagas oferecidas e vagas não preenchidas no sistema de ensino superior –  
1980 -1994

Fonte: Elaborada com base em dados da Sinopse estatística da educação superior – graduação. (BRASIL. Mi-
nistério da Educação e do Desporto, 1994 apud Sampaio, 2000, p. 91)

Ano

1980

1986

1990

1994

Vagas oferecidas

404.814

442.314

502.784

574.135

Vagas  
preenchidas

356.667

378.828

407.148

463.240

Porcentual de vagas 
não preenchidas

11,9

14,4

19,0

19,3
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Quadro 2 – número de cursos criados em estabelecimentos privados por região geográfica 
– 1985-1996.
Fonte: Elaborado com base em dados do Catálogo geral das instituições de ensino superior associadas à 
ABMES. (BRASIL. Ministério da Educação, 1997, apud SAMPAIO, 2000, p. 95)

Considere-se que a passagem do atendimento da elite para o sistema 
de massa parece ser a maior transformação do ensino superior do século 
XX. Mas esse atendimento terminou por estabelecer certa diferenciação. 
Não somente em países como os Estados Unidos, França, Inglaterra, 
como também, no Brasil ao lado de universidades e faculdades que 
atendem demandas, há as universidades federais com cursos seletivos 
nas Faculdades de Medicina, Administração de Empresa. Há também 
as Pontifícias Universidades Católicas do Rio de Janeiro e São Paulo, as 
estaduais como a Universidade de São Paulo, instituições que marcam 
pela aprendizagem, com bons cursos de graduação, de pós-graduação 
e pesquisa. As instituições privadas atenderam à demanda de massa 
da educação superior, fato que possibilitou às instituições tradicionais 
públicas manter a formação de elite, desenvolver a pesquisa, os mestrados 
e os doutorados.

O atendimento à demanda não deixou de atingir a própria concepção 
de universidade, como apresentam Drèze e Debelle (1983) e Wolff (1993). 
Para Peter Scott, em um artigo sobre pós-modernismo e neoliberalismo 
e a moderna tradição em educação superior, citado por Helena Sampaio 
(2000, p.108), sintetiza em quatro funções a universidade moderna:  
1) escola final, pois, se constitui no derradeiro nível da educação formal; 
2) escola profissional, responsável pela formação dos trabalhadores de 

Região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Total

1985-1986

6

3

54

13

9

85

1987-1989

9

7

104

37

29 

186

1990-1992

7

19

93

68

19 

206

1993-1994

—

18

127

42

23 

210

1995-1996

7

26

114

34

24

205

Total 

29

73

492

194

104

892
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elite; 3) produtora de conhecimento, ciência, tecnologia e ideologia; e 
4) instituição cultural, responsável pela crítica e redefinição de valores 
e crenças.

A universidade pública federal e algumas estaduais atenderam, 
contraditoriamente, a demanda de alunos originários de bons colégios 
secundários privados, enquanto as faculdades particulares acolhem 
alunos de escolas secundárias públicas. Caracteriza-se, assim, uma das 
contradições da educação superior brasileira.

Além do atendimento ao elitismo, começa expressivo movimento 
de abertura das universidades federais, por força de lei, para receber 
alunos originários de escolas secundárias públicas, incluindo negros e 
indígenas. É a busca da equidade. Mais recentemente, de 2003 em diante, 
foram criadas mais de 10 universidades federais com recomposição do 
seu quadro docente e aumento de recursos.

IMPLICAÇÕES E CONCLUSÕES

Embora a luta pela universidade seja antiga no Brasil, data dos 
tempos coloniais, cedo contamos com o ensino superior religioso. Não 
tivemos universidade em todo período imperial. A opção política foi 
pela implantação de faculdades profissionais isoladas, principalmente de 
Medicina, Direito e, bem mais para o fim do Império, Engenharia. O 
ensino superior no Império foi monopólio do Estado.

É com a República, a partir de 1889, que teve início a educação 
superior privada, concorrendo para tanto o positivismo que propugnava 
com a política de não intervenção do Estado na educação.

A universidade surgiu em 1920 e teve no Estatuto de 1931 o 
seu diploma legal. No final da ditadura Vargas, anos 40 do século 
XX, acelerou-se o crescimento do setor privado com as faculdades e 
universidades católicas, segmento do setor privado. Começou na década 
de 30 a consolidação do setor privado que se expandiu de 1960 a 1980. 
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Concorreram para esta expansão a LDB de 1961, os governos militares 
e o Conselho Federal de Educação. As universidades públicas federais 
e algumas estaduais souberam manter o ensino seletivo. A expansão do 
setor privado procurou atender o ensino superior de massa. Movimentos 
recentes a favor de cotas raciais e sociais tendem a alterar o elitismo das 
universidades públicas. Em geral, o aluno originário de escola particular 
busca e ingressa na universidade pública, enquanto, contraditoriamente, 
aqueles formados em colégios públicos têm como opção as faculdades 
particulares. O Programa Universidade para Todos (PROUNI) absorve 
cerca de 100 mil estudantes por ano. Alunos oriundos da escola 
fundamental e média pública se candidatam ao ensino superior privado. 
Anuncia-se uma reforma universitária.
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