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Introdução
A universidade é uma instituição bastante complexa e, nos dias atuais, tem como um dos principais papéis a formação do conhecimento mitdisciplinar, por meio da
incorporação dos problemas cotidianos ao currículo e da interligação dos saberes para a organização do conhecimento. No âmbito do pensamento complexo, o mundo se
apresenta como algo indissociável, dentro de uma abordagem multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento, visando uma mudança de
paradigma em contraposição ao reducionismo científico e ao modelo analítico cartesiano herdado da Idade Média. Portanto, em virtude dos desafios da complexidade do
mundo contemporâneo, “[...] a educação deve promover a “inteligência geral” apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da
concepção global (MORIN, 2000, p. 39).

Além disso, a universidade vem agregando missões políticas, sociais, acadêmicas e culturais, em consonância com as demandas e demais desafios impostos pela
sociedade desde a sua criação na Idade Média. Em virtude do desenvolvimento tecnológico, com o surgimento de novas profissões, assim como o advento da globalização
em parceria com o processo de internacionalização do ensino superior a universidade tem sido impactada profundamente. Neste contexto, a realização de reformas de
abrangência estrutural e acadêmica é imperativa para atender às exigências socioeconômicas e inovações do mundo contemporâneo. Portanto, este artigo apresentará
uma visão panorâmica das bases históricas da origem da universidade, assim como das principais reformas da educação superior ocorridas na Europa, nos Estados Unidos
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e no Brasil.

Universidade: origem
A criação das primeiras universitas ocorreu na Idade Média, onde hoje se localiza a Itália e França, no século XI, com base nos moldes das instituições religiosas, que
adotaram a função social antes cumprida pelos monges e se tornando o principal local de produção do conhecimento. Destarte, as primeiras escolas europeias foram a
Universidade de Bolonha (1088), a de Paris (1090 ou 1170) e a de Oxford (1096). Na Espanha, a primeira universidade foi a de Salamanca (1218) e, em Portugal, a mais
antiga é a Universidade de Coimbra (1290) (SANTOS, F.; ALMEIDA FILHO, 2012). Inicialmente, a formação universitária principal era o curso de teologia, em seguida,
após as primeiras universidades laicas, surgiram os cursos de direito e medicina. Cabe destacar que os cursos foram criados para atender às necessidades da classe
burguesa e do crescente desenvolvimento mercantil em direção ao Renascimento. Percebe-se que a universidade já nasceu para atender aos anseios da burguesia e do
capital.

As universidades surgiram a partir de uma estrutura curricular muito rígida de estudos gerais (studium generale), dividida em dois grupos: trivium, que correspondia à
gramática, retórica e dialética, e quadrivium que compreendia aritmética, geometria, astronomia e música. Nesse momento, antes da Era Moderna, a universidade era
composta de três faculdades superiores (teologia e direito) e, a partir do século XV, a de medicina. Mais tarde, os centros de formação científica foram incorporados à
academia, inicialmente nas Faculdades de Filosofia, denominadas de Faculdades Inferiores (ALMEIDA FILHO, 2007; SANTOS, B.; ALMEIDA FILHO, 2008; SANTOS, F.;
ALMEIDA FILHO, 2012). Pode-se inferir que neste momento origina-se a segregação e hierarquização dos cursos dentro da academia e que persiste até os dias atuais.

Ensino Superior na Europa e nos EUA: Principais
Reformas
Em decorrência de acontecimentos como a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, e o cisma anglicano, ruptura do rei Henrique VIII com a Igreja Católica que
culminou com a criação da Igreja Anglicana, iniciou-se o declínio do poder do catolicismo, fundamental na estrutura e organização da universidade. A partir daí, ocorre a
primeira grande crise da universidade, influenciando na criação da universidade inglesa. Ainda neste período, o filósofo René Decartes formalizou o conceito de ciência
numa lógica cartesiana com base no princípio da linearidade (DECARTES, 2012) que serviu de alicerce para as reformas do ensino superior. Sendo assim, ocorreram as
reformas de Pombal (1772), em Portugal, e Fourcroix e Cabanis (1808), na França, que tiveram como modelo de formação o regime linear, originando a universidade
vocacional (SANTOS, F.; ALMEIDA FILHO, 2012).

Os deputados Antoine-François de Fourcroix e Pierre-Jean Georges-Cabanis apresentaram à Assembleia Constituinte de 1791 o projeto de reforma do ensino superior e do
sistema de profissões que ocasionou na anulação das universidades controladas pelo clero e pela nobreza. Destarte, a universidade foi recriada nos moldes da proposta
de Cabanis que defendia o racionalismo cartesiano do conhecimento, a pedagogia analítica, a apologia da tecnologia e o dispositivo de faculdade. Entretanto, as reformas
da Constituinte de 1791 só foram consolidadas na Era Bonapartista, de 1806 a 1815, com a criação do ensino superior público, composto de pequenas escolas
(primárias), liceus centrais (acadêmico), liceus de artes e ofícios (tecnólogos e profissionais), pensionatos (escolas normais), escolas politécnicas (as militares), grandes
escolas (as superiores para formação de burocratas) e faculdades (direito e medicina). Na época, o curso de teologia deixou de ser ensinado na França (SANTOS, F.;
ALMEIDA FILHO, 2012).

A segunda reforma da Era Bonapartista (1850-1896), realizada por Lois Falloux/Louis Liard, foi relevante pela retomada do conceito de universidade a partir da fusão
entre academia e universidade. Essa reforma reconstruiu a proposta de Cabanis e definiu a universidade vocacional dos dias atuais. Assim, o ensino superior ficou
estruturado em academia/universidade (escolas normais superiores e as politécnicas), grandes escolas (as de formação de burocratas) e faculdades. Vale salientar que
este modelo de ensino, universidade vocacional mediterrânea (1860-1914), se espalhou pela região do Mediterrâneo, sendo adotado na Espanha, Portugal, e
principalmente na Itália passando a ser constituído em graus acadêmicos (doutorado e livre docência[iii]) e profissionais (bacharelados[iv] e licenciaturas), e
posteriormente adotado na América Latina, em países como Brasil, Peru e México.

No entanto, pode-se dizer que a primeira reforma universitária de fato iniciou-se em 1795, quando Immanuel Kant questionou os princípios da autoridade, da submissão
e da divindade que norteavam as faculdades. A partir daí, ele defendeu a liberdade e autonomia da universidade não somente para as faculdades superiores como
também para as inferiores que, neste momento, já abarcavam a ciência da natureza e do mundo físico dentro do campo da filosofia natural, deixando assim, de obedecer
às regras religiosas e políticas (SANTOS, B.; ALMEIDA FILHO, 2008). Desta forma, a universidade passaria a ter seu próprio poder sem a necessidade de submeter-se ao
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poder externo para testar sua verdade. A autonomia, aqui, diz respeito à liberdade para criar e experimentar, de maneira inovadora e ousada.

Com base nas ideias iluministas de Kant, os Estados Germânicos, no período da sua reestruturação após as guerras napoleônicas, elegeu os irmãos Gerhard Casper e
Wilhelm von Humboldt para executar a primeira reforma universitária em que apontaram a prioridade da pesquisa científica como premissa para o ensino das faculdades
inferiores no ensino superior. Eles instituíram a pedagogia orgânica, a gestão acadêmica (cátedra) e defenderam o princípio da autonomia universitária. Assim, o Relatório
Humboldt serviu de alicerce para criação de novas universidades europeias, como a de Berlim (1810), bem como para reforma de outras do norte europeu na Era
Moderna. No Brasil, nota-se a influência desse modelo na universidade vocacional e, pode-se inferir que a cátedra criada naquele momento ainda persiste nos modelos
acadêmicos atuais através dos seus departamentos. Quanto à produção do conhecimento científico preconizado por Humboldt, observa-se, hoje, que o estudo baseado na
pesquisa tem ênfase apenas na pós-graduação, deixando uma lacuna na graduação.

Na perspectiva da universidade caminhar atrelada às necessidades de desenvolvimento econômico da sociedade, destaca-se a introdução do curso de engenharia do
sistema militar de formação tecnológica, que até o início do século XIX não fazia parte da universidade, incorporou-se ao ensino superior após a Era Napoleônica, face ao
avanço tecnológico e à Revolução Industrial, que implicou a busca por uma universidade científica e tecnológica.

Outra reforma que teve reflexos nos dias atuais foi a idealizada por Abraham Flexner (1910 – 1920) nos EUA. Embora o foco inicial fosse na área da saúde, as
contribuições do seu relatório ajudou a reajustar o sistema superior norte-americano, face à ausência de diferenciação entre a educação básica e o ensino superior, assim
como a existência de um mesmo curso superior com qualidade e duração diversas. Destacam-se a introdução do modelo de formação por ciclos, a integração da
faculdade na universidade, o college como requisito para ingresso nas artes liberais e nas ciências básicas, além da profissionalização da pós-graduação, da formação
científica de base, da formação prática tecnológica, da implantação do regime de dedicação exclusiva do corpo docente e do controle social da prática profissional
(SANTOS, B.; ALMEIDA FILHO, 2008).

O modelo norte-americano, com influência humboldtiana, consolidado pela Reforma Flexner, organizou o ensino superior em regime de ciclos em dois níveis, college como
primeiro nível e graduate school como segundo, a saber: college (pré-graduação) podendo ser major – área de concentração principal, ou minor - concentração em área
complementar, com duração de quatro anos, com conteúdos gerais e básicos, de caráter terminal e não profissionalizante. Os egressos recebem o título de bacharel em
ciências, artes ou humanidades, como pré-requisito para o ingresso no ciclo seguinte, graduate school – programas de graduação profissional distribuído em master -
acadêmico ou profissional, e doutorado.

Assim como a Reforma Flexner, o Processo de Bolonha (1999), com a criação do modelo unificado europeu de ensino superior, foi estruturado em regime de ciclos, porém
em três níveis: o primeiro de formação geral, os egressos recebem título de bacharel em ciências, artes ou humanidades que serve de pré-requisito para ingresso no ciclo
seguinte, os cursos profissionalizantes tradicionais, e introduziu o curso de mestrado profissional (para área tecnológica e de serviços) e o mestrado acadêmico, com
duração de um a dois anos, como uma etapa prévia para o terceiro ciclo, doutorado de pesquisas, com prazo de três a quatro anos para formar pesquisadores e docentes
(EHEA, 2011; MORGADO, 2009).

Embora o ensino superior norte-americano e o Processo de Bolonha possuam modelos de formação geral, de caráter terminal, não profissionalizante, no college há duas
formas de concentração (major e minor) inexistentes no bacharelado europeu. É válido dizer que a Europa abrigava uma multiplicidade de modelos de ensino
universitário. Contudo, diante da criação da União Europeia (UE), surgiu a necessidade de um modelo de ensino superior harmônico e, para sua implementação, precisava
desenvolver títulos que fossem comparáveis e compreensíveis para os estudantes e os empregadores do mundo inteiro, estabelecer um sistema comum de transferência
de créditos e validação de estudos, assim como estimular a mobilidade interna e externa de estudantes, professores e pesquisadores. A partir de 2002, o Processo de
Bolonha se tornou uma estratégia global da Europa, entretanto este modelo ainda encontra-se em fase experimental, avaliado a cada dois anos por meio de conferências
ministeriais a fim de acompanhar e analisar sua implantação pela Europa.

Nota-se que o relatório Flexner influenciou a elaboração do projeto Universidade Nova na UFBA com a criação dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) como um curso de
formação universitária de caráter interdisciplinar, com terminalidade própria e que serve tanto para a formação profissional de graduação como para formação científica,
humanística ou artística de pós-graduação, bem como também serviu de inspiração para a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSBA).

A Universidade Brasileira: origem e principais reformas
O processo de criação da universidade brasileira foi marcado por resistências tanto social quanto política à sua instalação durante séculos. Embora os jesuítas quisessem
implantar a universidade no Brasil, o rei de Portugal não permitia qualquer iniciativa que fosse em direção da independência cultural e política brasileira, e estimulava a
elite da época a estudar nas universidades europeias após a conclusão dos estudos formativos nas profissões liberais tradicionais. Vale ressaltar que, antes da
independência brasileira, além de cursos profissionalizantes de nível médio, já existiam também algumas escolas superiores de formação profissional e que foram
diversas as tentativas e esforços envidados para a equiparação dos cursos realizados em Salvador aos da Universidade de Évora e de Coimbra. Contudo, essas
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solicitações ou foram ignoradas ou formalmente negadas por muitos anos (SANTOS, 2012).

No século XVII, os jesuítas, apoiados pela câmara de Salvador, encaminharam documentos à Portugal para a criação da universidade brasileira na Bahia, mesmo sem
resposta da Coroa, os jesuítas prosseguiram com a expansão da oferta de ensino superior no Brasil com a implantação dos seus colégios por toda a colônia portuguesa.
(SILVA, 1956; MARQUES, 2010; BOAVENTURA, 2009). Apesar das inúmeras investidas para a implantação da universidade no país, o pleito continuava sem lograr êxito.
Mesmo assim, em 1671, o conselho de governo da Bahia pediu a equiparação do Colégio de Todos os Santos aos de Portugal, para que os filhos dos senhores
ingressassem na Universidade de Coimbra. Entretanto, a Coroa portuguesa somente autorizou os estudantes dos colégios brasileiros a estudar no Colégio de Artes de
Coimbra para se habilitarem aos cursos superiores de direito, medicina, filosofia (que incluía as ciências naturais). Pode-se inferir que a criação da universidade brasileira
sempre foi pensada como um bem cultural a ser oferecido a uma minoria que ia estudar em Portugal para formar a elite nacional brasileira, consolidando a importação
dos valores e práticas sociais europeus.

Nesta conjuntura sociopolítica, em 1808, ano da vinda da Família Real para o Brasil, criou-se o Curso Médico de Cirurgia na Bahia, por meio do Decreto de 18 de fevereiro
de 1808 e, em 5 de novembro daquele ano, também foi criada uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, no Hospital Militar do Rio de Janeiro. Depreende-se que estes
colégios foram o marco para a criação da universidade no país, visto que, posteriormente, foram transformados nas Faculdades de Medicina da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Percebe-se, com este ato, a primeira iniciativa concreta em direção a formação de profissionais com
nível superior de educação no país.

Ainda na presença da Família Real no Brasil e após a independência do país, iniciaram os debates na Assembléia Constituinte de 1823 sobre a instalação de cursos
jurídicos no Brasil. Assim, em 04 de novembro de 1823 foi aprovado o projeto da criação da universidade em São Paulo e Olinda, mas, com a dissolução da Assembleia
Constituinte de 1823 a sua criação não foi concretizada. Em seguida, foi instituído o Conselho de Estado para elaborar a Constituição do país, outorgada em 1824. Com
isso, tornou-se premente a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Assim, no dia 09 de janeiro de 1825, o Imperador instituiu por decreto o curso de estudos jurídicos no
Rio de Janeiro, mas o curso não chegou a ser inaugurado. Em 1826, o tema voltou a ser discutido no Parlamento e culminou com a Lei de 11 de agosto de 1827, que
criou os cursos jurídicos no país, em São Paulo e em Olinda (transferido para Recife em 1854) (OAB, 2013) e, logo após, fundou-se, no Rio de Janeiro, a Escola Central do
Exército, que funcionava como uma Escola Politécnica. Pode-se inferir que a criação de todos estes cursos tratou-se de uma medida compensatória oferecida a elite do
país a fim de postergar a criação da universidade brasileira.

Vale destacar que, entre os anos de 1808 e 1889, o ensino superior no Brasil era composto pelas escolas isoladas de Medicina (Salvador e Rio de Janeiro); de Direito (São
Paulo e Olinda); de Engenharia (Rio de Janeiro) e Escola de Minas (Ouro Preto). Todas elas eram públicas, recebiam poucos recursos financeiros, tinham pouca produção
científica, e seu objetivo era formar quadros profissionais de elite. O governo monopolizava a concessão de diplomas (médicos, engenheiros e juristas), compreendidos
como privilégios profissionais.

No período de 1870 a 1882, influenciados pelo positivismo, os republicanos e abolicionistas brasileiros corroboraram com a resistência à implantação da universidade no
Brasil, por identificá-la com a cultura medieval e por considerarem-na elitista e desnecessária, devido às prementes demandas por educação básica naquele momento
(TEIXEIRA, 1989). No entanto, a Constituição do Império (1824) já reconhecia a importância da implantação da universidade brasileira, porém somente no ano de 1879,
o Decreto n° 7.247 instituiu a liberdade de ensino primário e secundário, em todos os níveis, e de ensino superior no Brasil. Contudo, a Assembléia do Império ratificou o
decreto apenas no que se referia ao ensino primário e secundário, mantendo o ensino superior sob o controle do Império.

Na Primeira República do Brasil (1889 a 1930), embora tenham sido criados 27 cursos superiores no período entre 1890 e 1910, o Congresso Nacional não aprovou os
projetos de criação da universidade brasileira apresentados nos anos de 1903, 1904 e 1910, procrastinando a fundação de direito e de fato da universidade brasileira. Na
década de 1920, o Brasil era o único país da América sem uma universidade, sua criação tornou-se o ponto de pauta do movimento de educadores e intelectuais que
almejavam que ela formasse os líderes para as novas exigências do mundo contemporâneo e a mão de obra para atender às novas atividades econômicas, que
emergiram do processo de industrialização (MARQUES, 2010). Naquele momento, os movimentos sociais, liderado pelos intelectuais e educadores influenciados pelas
ideias do filósofo norte-americano John Dewey, defendiam a massificação da educação e a criação da universidade na área da ciência e tecnologia. Cabe assinalar que a
visão de universidade era que esta deveria ser voltada para a formação profissional.

Desta forma, O modelo de ensino superior composto por escolas profissionais isoladas, baseado no modelo francês, retardou a criação da universidade brasileira até a
década de 1930, quando foram criadas as duas primeiras universidades no Brasil: a Universidade de São Paulo (USP) em 1934 e a Universidade do Distrito Federal (UDF)
em 1935. Esta última funcionava no Rio de Janeiro, foi logo extinta e depois recriada nos moldes da USP. Ambas surgiram da união das faculdades existentes, porém com
perfis distintos. A USP foi criada com o auxílio da missão dos acadêmicos da Universidade de Sorbonne, incluído os franceses Claude Lévi-Strauss e Roger Bastide. Já a
UDF foi fundada pelo esforço e iniciativa de Anísio Teixeira em parceria com Darcy Ribeiro. Esta contemplava o modelo pedagógico por ciclos, uma vocação totalmente
diferente do perfil de universidade para o país naquele momento.

No ano de 1937, a Lei n° 452 cria a Universidade do Brasil (FÁVERO, 2013), como um modelo a ser seguido pelas universidades que seriam criadas no futuro. É nesta
conjuntura, a partir da fusão das escolas profissionais e faculdades, que as autoridades educacionais criaram as demais universidades, nos maiores centros demográficos
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pelo país, com os currículos baseados nos moldes franceses (ALMEIDA FILHO, 2007; TEIXEIRA, 1989). Nota-se, com isso, que a simples integração das escolas e
faculdades sem a articulação dos nexos institucionais, funcionais, científicos, culturais e pedagógicos terminou sem definir o sentido pleno do que é uma universidade
naquele momento. Apesar das várias iniciativas de instituir a universidade no Brasil, percebe-se que o ensino superior brasileiro ficou inerte, preso ao modelo de IES
isoladas, que serviram por muito tempo como disseminador da cultura católica europeia, em contraposição ao projeto de Anísio Teixeira que colocava as Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras como o eixo central da universidade, local onde os estudantes poderiam conviver com cultura, liberdade, autonomia e produção de
conhecimento (TEIXEIRA, 1989).

Na década de 1940, período da redemocratização no Brasil e no mundo, marcado pelo fim do governo ditatorial de Getúlio Vargas e pela derrubada das ditaduras
nazifascistas, respectivamente, o Ministério da Educação (MEC) do governo do Presidente General Eurico Gaspar Dutra salientou a necessidade da criação de
universidades federais na região Nordeste, em especial na Bahia e em Pernambuco. Então, criou-se em 1946 a Universidade da Bahia, fruto da união das seguintes
faculdades e escolas: da Faculdade de Medicina, que abrigava os cursos de Odontologia (1864) e Farmácia (1832); da Faculdade de Direito (1891); da Escola Politécnica
(1896); da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941); da Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis (1905) e da Escola de Belas Artes (1877). Todas as escolas
e faculdades mantiveram seu formato do ensino de disciplinas básicas e profissionais (SANTOS, 2012; BOAVENTURA, 2009).

A partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), a aceleração do desenvolvimento do país implicou a necessidade de mais pesquisas para melhorar o progresso
socioeconômico do Brasil e, dentro deste cenário, observou-se que as universidades brasileiras não tinham um nível de produção de pesquisa e de pós-graduação
desejável, salvo algumas faculdades. Nota-se que a economia e a sociedade impõem suas demandas à universidade e que a produção acadêmica deveria procurar
responder às demandas sociais de forma mais ampla e em consonância com a expressão real do conhecimento científico.

Na década de 1930 o ensino superior brasileiro começou a se desenvolver, quando foi introduzida a sistemática de autorização e reconhecimento de cursos e instituições,
com isso o governo federal regulava e controlava a expansão do setor. Assim, a educação superior no Brasil fortaleceu-se com a LDB de 1961 conferindo-lhe autonomia
didática, administrativa, financeira e disciplinar, que seria exercida na forma de seus estatutos. Nesse momento, as cartas da União Nacional dos Estudantes (UNE) já
preconizavam o Bacharelado Interdisciplinar e os colégios universitários quando defendia a flexibilidade na organização dos currículos (FÁVERO, 1994) e, com a Reforma
de 1968, reestruturou-se a universidade brasileira em unidades universitárias, adotando a nomenclatura da pós-graduação usada nos EUA de forma equivocada. Criou-se
o curso de mestrado como uma licenciatura para formação de docente para o ensino superior. No entanto, para o restante do mundo o doutorado é o curso que
proporciona essa capacitação docente.

A Reforma de 1968 teve como premissa o acordo MEC-Usaid cujo objetivo era fazer uma reforma do ensino brasileiro financiada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)
e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A partir desse acordo, o sistema educacional brasileiro passou a ter a seguinte estrutura: primeiro grau, com
duração de oito anos, fruto da fusão dos cursos primário (5 anos) e ginasial (4 anos); o segundo grau, com três anos de duração, a partir da fusão do curso científico com
o clássico, e o terceiro grau, antigo curso universitário.

É importante lembrar que, desde o início da década de 1960, a UNE já estava discutindo a reforma universitária quando realizou os seminários nos quais promoveu
discussões sobre as mudanças que deveriam ser incorporadas nas universidades e que originou os documentos: Declaração da Bahia (1961) e Carta do Paraná (1962)
(FÁVERO, 1994). Nota-se que, apesar das cartas da UNE procurarem combater o caráter arcaico e elitista das instituições universitárias e apresentarem o que hoje se
discute com a implantação dos Bacharelados Interdisciplinares, a Reforma de 1968, inspirada na proposta de Cabanis, adotou o modelo de regime linear de formação e
criou “duas universidades” no Brasil: a de graduação e a de pós-graduação que não dialogam entre si.

A Reforma de 1968 encontrou resistências tanto por parte dos movimentos estudantis de esquerda, como por parte da oligarquia conservadora no interior da
universidade, cujas demonstrações públicas contrárias resultaram no endurecimento e repressão do Regime Militar com a aplicação do Ato Institucional de número 5
(AI-5), assinado em 13 de dezembro de 1968. Diferente dos Atos Institucionais anteriores com vigência expressa quando da sua promulgação, naquele momento, o AI-5
vigorou por prazo indeterminado; instaurou-se o terror no país com prisões, torturas e assassinatos a presos políticos e, além disso, ainda houve a censura à imprensa, à
educação e à cultura (GERMANO, 1994). Diante dos embates contrários a Reforma de 1968, esta ficou incompleta, gerando uma estrutura de composição mista com a
implantação de departamentos, baseado nos moldes anglo-saxão de formação ampla de cidadãos, e de cátedras vitalícias, herdadas do modelo franco-alemão. Naquele
período, não havia instrumentos de avaliação da qualidade acadêmica do ensino superior no Brasil, nem tampouco meios de controle social e institucional.

Cabe destacar que, durante o Regime Militar, foram implantadas duas importantes reformas educacionais: a do Ensino Superior de 1968 e a do Ensino Primário e Médio,
em 1971. Embora houvesse uma preocupação quanto à valorização da educação por parte do governo, observa-se também o interesse do Estado em direcionar e
restabelecer a ordem, bem como conter a subversão estudantil por meio do controle político e ideológico nas escolas e universidades que eram e são espaços
privilegiados de disseminação de ideias (FÁVERO, 2006). Naquela época, houve várias represálias aos alunos e professores que eram contrários à ordem vigente, assim
como invasões à universidades durante aquele período.

Entre as medidas governamentais apresentadas na Reforma de 1968, destacam-se a departamentalização, a introdução do ciclo básico, do sistema de créditos, do
vestibular unificado por área de conhecimento e da matrícula por disciplinas, cujo objetivo era ampliar a produtividade acadêmica nas mais diferentes áreas. Após a
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Reforma de 1968, como estratégia institucional, foi ampliado o número de vagas em cursos existentes sem os recursos humanos, financeiros e de infra-estrutura para tal
ampliação, porém houve um avanço nas atividades de pesquisa a fim de atender às demandas da sociedade impostas ao longo dos anos. Observa-se que o modelo de
ensino superior implantado nesta reforma privilegiou a universidade de pesquisa a de ensino, o que resultou na falta de investimento para a expansão de vagas na
graduação (SANTOS, 2012; ALMEIDA FILHO, 2007). Segundo Maria Inês Marques (2010), “[...] ciência e tecnologia ocuparam lugar de destaque na Universidade
pós-reforma de 1968. As pesquisas nas ciências básicas aplicadas ganharam a cena, articuladas com o projeto estratégico modernizante (MARQUES, 2010, p. 424).

Nos anos de 1970, foram criadas algumas agências e órgão governamentais - com perfil semelhante ao da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ambos fundados no ano de 1951 - para incrementar e coordenar a formação de
professores e fomentar pesquisas, assim como criar mecanismos de avaliação pública do ensino superior.

Na fase de redemocratização do país entre os anos de 1985 e 1988, foi um período de carência de investimento no ensino superior face à crise econômica vivida na
América Latina e, somente a partir dos anos 1990, na era do presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo federal iniciou o processo de expansão do ensino superior
por meio da rede privada, porém esse momento foi de sucateamento e caos administrativo das universidades públicas. Pode-se inferir que tanto a crise econômica na
América Latina como a reabertura política no país corroboraram para a exiguidade de investimento no sistema federal de ensino superior, sendo um período fortemente
caracterizado por sucessivas greves dos três segmentos da comunidade acadêmica e desvalorização social da universidade (MARQUES 2010).

Ao final dos anos 1990, criaram-se novos cursos nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), porém sem possuir, antecipadamente, os recursos necessários para
melhoria das instalações, contratação de docentes e técnicos. Entretanto, o início do século XXI foi marcado por várias mudanças, dentre elas, a que se refere à educação
superior. A globalização tem impactado o ensino superior com seu eco ressoando pelo mundo: a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior por meio do Processo de
Bolonha na Europa; a inserção das instituições de ensino superior no processo de mercantilização na América Latina e o capitalismo acadêmico, aspecto peculiar do
sistema educacional norte-americano consolidado por meio da Reforma Flexner. Neste cenário, pode-se inferir que a globalização política, socioeconômica e cultural
demanda, implicitamente, um ensino superior baseado na inovação, competitividade e produtividade.

Havia da parte do governo federal o propósito de abrir a universidade para o mercado a fim de atender aos anseios por educação superior buscando parcerias duradouras
com o setor privado. Assim, a partir da construção de um projeto institucional com planos e metas, restava ao governo controlar o ensino superior por meio de um
sistema de avaliação. Desta forma, implantou o exame de final de curso, com o intuito de classificar as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas a partir
dos resultados obtidos numa escala de classificação. Entretanto, o governo não atentou que o nível de sucateamento no qual as Ifes se encontravam poderiam afetar os
resultados das avaliações (MARQUES 2010). Na época, a estratégia do MEC era, inicialmente, baseada no aumento do número de vagas do ensino superior privado que,
na sua maioria, tinha fins lucrativos.

É oportuno destacar que, ao final do primeiro período de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), houve um processo de investimento nas
universidades públicas como complemento das políticas de crescimento do ensino superior. No âmbito das reformas realizadas nas universidades brasileiras, foram
realizados dois ciclos de expansão: a interiorização das Ifes, visando suprir às demandas da população e política local com a implantação de cursos para atender ao
mercado da região, e, a partir de 2007, o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), no âmbito da reestruturação física e pedagógica do
ensino superior federal (UFBA, 2010). Paralelamente ao segundo ciclo de expansão das Ifes, ocorreu o também o terceiro ciclo de expansão, pautado na preocupação com
a integração regional e internacional do ensino superior. Por iniciativa do governo brasileiro, criaram-se novas universidades no âmbito da integração supra-regional.

Antes do Reuni, a arquitetura curricular da educação superior pública brasileira estava organizada da seguinte forma, com a presença forte da universidade vocacional
baseado nos moldes das universidades europeias do século XIX: bacharelados, licenciaturas, habilitações, cursos profissionais de curta, média e longa duração e
residência como cursos de graduação; e nos de pós-graduação tem-se os cursos de lato sensu (especialização, aperfeiçoamento), os de stricto sensu que são mestrado,
acadêmico e profissional, e o doutorado.

Todavia, a reforma das universidades federais brasileiras de 2008 pôde proporcionar em algumas Ifes a reestruturação curricular possibilitando uma formação acadêmica
menos especializada com ênfase na formação humanística, ausente até então nos currículos existentes. Também permitiu a ampliação da oferta dos cursos de graduação;
a implantação de cursos de progressão linear (CPL) noturnos; a recriação e ampliação dos programas da pós-graduação, a contratação de quadros docentes e a
recuperação do financiamento por meio do Reuni. Assim como no processo de expansão por meio da interiorização das Ifes, inicialmente, o Reuni também apresentou
debilidades no que tange aos recursos não proporcionarem o crescimento previsto e a infraestrutura no âmbito da estrutura física e de pessoal não estarem colocadas em
conformidade com as metas.

Embora haja críticas ao Reuni, dentro da reestruturação da graduação, há outro aspecto que merece destaque: a adoção do regime de formação acadêmica por ciclos,
que é similar aos propostos pelos modelos norte-americano e europeu citados anteriormente neste artigo. Atualmente, quinze universidades já implantaram o BI, porém
apenas na Universidade Federal do ABC, na Universidade Federal do Oeste do Pará e na Universidade Federal do Sul da Bahia o ingresso ocorre só pelo BI. Observa-se,
portanto, que embora algumas Ifes tenham reformulado sua estrutura, ainda preservam o apego à estrutura anterior no âmbito da acessibilidade aos CPL.
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Considerações Finais
As reformas do ensino superior refletem as grandes mudanças pelas quais a sociedade mundial tem passado ao longo do tempo, evidenciadas pelas demandas do
mercado, pelo deslocamento do poder político e financeiro, pela globalização e pelos avanços tecnológicos. Estas transformações surgem a partir da necessidade de
adaptação de setores tradicionais, como as universidades que são grandes formadoras de opinião e produtora de conhecimento. Percebe-se que a universidade tem sido
impulsionada a abrir seus muros a fim de se ajustar às exigências da sociedade, deixando de ser uma instituição voltada para si própria. Assim, baseado no princípio da
autonomia universitária, desenhado por Kant, a universidade deve ousar e inovar seus processos pedagógicos, tecnológicos, práticos e estruturais, objetivando enfrentar
os desafios de um mundo em constante mudança.

Nesse sentido, o modelo de formação por ciclos no ensino superior pode representar um divisor de águas na sua estrutura acadêmica. Esse formato curricular
apresenta-se como uma alternativa para evitar a precocidade na escolha de carreira, ajudando, desta forma, a reduzir a evasão no sistema de ensino superior e se
preocupa em oferecer uma formação interdisciplinar que promove uma visão mais ampla do conhecimento. Além disso, também, proporciona, teoricamente, a integração
entre a graduação e pós-graduação, gerando uma formação continuada e especializada. Outro aspecto relevante é o sistema de títulos equivalentes e/ou compatíveis aos
modelos internacionais que, em tempos de globalização, é muito importante para a formação do estudante, uma vez que oportuniza a troca de conhecimentos,
experiência e culturas, como também permite que sua vivência acadêmica possa ser aceita e validada internacionalmente.

Nesta perspectiva, acredita-se que as instituições federais de ensino superior no Brasil que implantaram o BI deram um grande passo em direção à inovação da sua
arquitetura curricular, fortemente influenciada pelo modelo humboldtiano. A universidade deve caminhar para a formação de sujeitos críticos, atuantes, capazes de
enfrentar situações-problema e de reconhecer o seu papel na sociedade. Deve, ainda, ofertar uma formação multicultural que contemple as vivências e as narrativas
individuais e abarque no interior da universidade todos os níveis sociais, realizando, de fato, a universalização do ensino superior.
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