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Resumo 

Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a regulação do ensino superior no Brasil, situando-

a a partir de uma retomada histórica e associando-a aos contextos político e econômico em 

que foram instituídos os seus principais marcos de acompanhamento, regulação e controle. A 

sua constituição é fruto das reflexões realizadas na disciplina Política Educacional, Gestão e 

Formação de Gestores, do Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação 

GESTEC/UNEB. Para esta reflexão, tornou-se importante, pesquisar, analisar e compreender 

as leis que historicamente influenciaram a regulação e controle do ensino superior no país, 

com destaque para a 4.024/61, 5.540/68 e 9.394/96, buscando compreender como o ensino 

superior (público e privado) foi delineado a partir das suas determinações.  

 
Palavras-chave: Ensino Superior, Regulação, Marcos Legais. 

 

Resumen 

En este artículo se pretende reflexionar sobre la regulación de la educación superior en Brasil, 

que van desde la reanudación de un histórica y su vinculación con el contexto político y 

económico en el que se establecieron los principales hitos de control, regulación y control.  Su 

constitución es el resultado de reflexiones sobre los administradores de la disciplina de 

política educativa, de gestión y formación, el Máster en Gestión y Tecnología Aplicada 

Educación GESTEC / UNEB. Para esta reflexión, se hizo importante a la investigación, 

analizar y comprender las leyes que históricamente han influido en la regulación y el control 

de la educación superior en el país, en especial la 4.024/61, 5.540/68 y 9.394/96, tratando de 

comprender cómo la enseñanza la educación (pública y privada) fue diseñado a partir de sus 

disposiciones. 

 
Palabras clave: Educación Superior, el Reglamento, los marcos jurídicos. 
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Introdução 

 

O ensino superior no Brasil é organizado a partir de normas instituídas por meio de 

instrumentos legais. Neste artigo propõe-se como ponto para discussão os marcos reguladores 

do ensino superior brasileiro, com ênfase nas Leis de Diretrizes e Bases, 4.024/61, 5.540/68 e 

9.394/96.  

Estas leis, ainda que não explicitamente, traduzem o cenário de uma realidade política, 

social e econômica do período em que foram concebidas e promulgadas, demarcando, cada 

uma à sua época, os parâmetros reguladores da educação nacional, e em especial da educação 

superior. Entretanto, antes de discorrer sobre as suas influências no processo de regulação 

educacional, necessário compreender o sentido aqui atribuído ao termo regulação. 

De acordo com Pietro (apud Barreyro, 2007), o termo regulação pode ser definido 

como: “(i) estabelecimento de um conjunto de regras de conduta; (ii) controle da atividade 

privada pelo estado; (iii) proteção do interesse público do usuário nos serviços públicos” ( p. 

135). Com apoio na definição de Pietro, o termo regulação, aqui especificamente utilizado 

para análise da educação superior, está sendo compreendido como o conjunto de leis, normas 

e determinações legais que regem o funcionamento do ensino superior, devendo ser 

observado por todas as instituições que desenvolvem suas ações neste nível de ensino, sob 

pena de não serem validadas através do credenciamento institucional e reconhecimento dos 

seus cursos de graduação. 

Esta regulação não pode ser compreendida nem caracterizada isoladamente. Torna-se 

necessário situá-la historicamente, articulá-la ao contexto em que foi instituída, buscando 

perceber a sua relação com os interesses políticos e econômicos existentes neste contexto e 

como essa regulação responde às demandas e anseios da população. 

 

Regulação do ensino superior: texto e contexto das Leis 4.024/61, 5.540/68 e 9.394/96  

 

No período que antecedeu a LDB 4.024/61o ensino superior foi caracterizado por uma 

regulação que explicitamente defendia os interesses de grupos dominantes, dando 
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continuidade a um processo educacional iniciado pelos jesuítas em 1549, quando aqui se 

estabeleceram e mantiveram sua liderança por mais de 200 anos. Segundo Cunha, 2007, com 

a chegada da família Real ao Brasil, em 1808, houve um estimulo à criação das primeiras 

instituições de ensino superior para formação de profissionais médicos, inicialmente nos 

Estados da Bahia e Rio de janeiro, posteriormente, no Estado de Minas Gerais através da 

Academia Militar. O objetivo desta formação era o diploma profissional para alcançar 

privilégio no mercado de trabalho e prestigio social. 

O início de uma política educacional estatal deu-se a partir da primeira lei geral da 

educação criada em 1827, denominada Lei Orgânica do Ensino no Brasil. Esta lei tinha o 

compromisso de criar escolas de primeiras letras através do Estado. Até este período, a 

política educacional era feita quase que exclusivamente pela igreja católica como forma de 

assegurar o domínio dos portugueses sobre os índios e negros escravos. Embora fosse uma lei 

estatal, ela não significou possibilidade de acesso à grande parte da população, contribuindo 

para a manutenção do compromisso até então existente, de formar apenas para garantir a mão 

de obra para o trabalho. 

 As modificações deste cenário começam a delinear-se somente a partir de 1930. Neste 

período, é criado o Ministério da Cultura e da Saúde em 1930 e em 1932 surge o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação, suscitando modificações no processo de organização educacional 

em todos os níveis de ensino. O Manifesto dos Pioneiros da Educação apresenta-se, como 

forma de denúncia de uma educação elitizada e intelectualizada e como forma de defesa de 

uma educação pública, laica e gratuita.  

A partir da década de 50, acentua-se a discussão em torno da escola pública versus 

escola privada impulsionada pelo crescimento econômico e pelo processo de industrialização 

no Brasil, evidenciando a necessidade de um projeto educacional de âmbito nacional que 

tratasse da educação na perspectiva da Constituição Federal de 1946, que se referia à 

educação como direito de todos inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana. 

Nesta ocasião, começa a tramitar o projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Inicialmente, limitados ao meio acadêmico, os debates e reivindicações deixam de 

ser obra exclusiva de professores e estudantes para incorporarem vozes novas em uma análise 

crítica e sistemática da universidade no país (Favero, 2006). 

Em 1961, é promulgada a primeira lei brasileira a tratar especificamente da educação 

nacional – a LDB 4.024/61. Nela, pouco foi dito sobre o ensino básico e, entre os seus 
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dispositivos mais significativos para o ensino superior, encontrava-se o da autonomia 

universitária, que concretamente não representava maiores possibilidades às universidades, 

uma vez que estas continuariam subordinadas ao poder do Estado. Segundo Cunha (2007), em 

termos didáticos esta autonomia consistia na capacidade de fixar currículos, programas e 

métodos de ensino, e 

 

embora os laços que prendiam o ensino ao Estado ficassem mais frouxos, 

eles não seriam desfeitos, mantendo o Conselho Nacional de Educação o 

poder de aprovar (ou vetar) os estatutos dos estabelecimentos de ensino 

superior, reconhecer (ou não) seus cursos e, em decorrência, conceder (ou 

não) os privilégios pretendidos pelos diplomados.(p.97). 

 

 

A LDB 4.024/61não traduziu os interesses nacionais, mas, refletiu em maior proporção 

o debate de âmbito político-econômico, entre escola pública e privada, representando certo 

triunfo do setor privado, garantindo-lhe o direito de ser financiado pelo Estado ( Jornal de 

Políticas Educacionais, 2010, p.45).  

Após o Golpe Militar de 1964 esta Lei foi refeita na tentativa de organizar o ensino de 

forma a adequá-lo ao novo quadro político. Dava-se início ao processo de reforma 

universitária, com mobilização de estudantes e professores. Várias emendas foram feitas em 

artigos da versão inicial do texto da lei da reforma.  

Na parte do ensino superior foram modificados artigos que faziam referência a 

projetos importantes colocados em prática somente a partir da atual LDB 9.394/96, como 

Enade (Exame nacional de Desenvolvimento dos Estudantes) e Prouni (Programa 

Universidade para todos). Cria-se, então, no ano de 1968, a Lei 5.540, denominada Lei da 

Reforma Universitária. 

Segundo Cunha (2007), a modernização do ensino superior com apoio na Lei 

5.540/68, estabeleceu o fim da cátedra e a departamentalização, ou seja, o parcelamento do 

trabalho na universidade instituiu os cursos “parcelados” através dos créditos, adotou o 

vestibular unificado e classificatório para resolver o problema da falta de vagas (ao invés de 

expandir a universidade pública e “gratuita”) e criou uma estrutura burocrática para dar 

suporte ao parcelamento e fragmentação do trabalho na universidade. 

O fim do regime militar, a Constituição de 1988 e a configuração do Estado delineada 

pelo neoliberalismo e pela globalização, sobretudo a partir da década de 90, exigiram um 
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novo projeto para a educação brasileira que resultou na atual LDB 9.394, promulgada em 

dezembro de 1996. 

O neoliberalismo e a globalização contribuíram de forma significativa para as 

reformas políticas e administrativas instauradas no Brasil. Estas reformas traziam em seu bojo 

o estímulo à produtividade do setor público, aumento da eficiência e efetividade, melhoria do 

desempenho da gestão pública e controle burocrático do poder estatal inspirado na 

administração privada (Souza, 2009; Argollo, 2010). 

A reforma do ensino superior possibilitada pela Lei 5.540/68 passa a ser interrogada e 

as instituições de educação superior são questionadas quanto ao seu papel na sociedade 

contemporânea e sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico no país. Este 

cenário provocou mudanças que foram norteadas a partir de recomendações de agências 

multilaterais, tais como, o documento intitulado “La enseñanza superior: las lecciones 

derivadas de la experiência”, publicado pelo Banco Mundial, em 1995. De acordo com 

Dourado (2002), esse documento traz as seguintes orientações: 

 

1)Privatização desse nível de ensino, sobretudo em países como o Brasil, que 

não conseguiram estabelecer políticas de expansão de oportunidades 

educacionais pautadas pela garantia de acesso e equidade ao ensino 

fundamental, bem como pela garantia de um  padrão de qualidade a esse 

nível de ensino; 2) Estímulo a implementação de novas formas de regulação 

e gestão das instituições estatais, que permitem alterações e arranjos 

jurídico-institucionais, visando as novas formas de recursos junto a iniciativa 

privada sob o argumento de necessária diversificação das fontes de recursos; 

3)Aplicação de recursos públicos nas instituições privadas; 4) Eliminação de 

gastos com políticas compensatórias (moradia, alimentação); 

5)Diversificação do ensino superior por meio de incremento à expansão do 

número de instituições não universitárias; entre outras. (p.240). 

 

Essas orientações passam a fazer parte da condução das reformas adotadas no Brasil e 

de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP
iv

 observa-se, ao final da década de 90, um crescimento significativo de instituições 

privadas em todo país, com uma nova configuração de ensino (Souza, 2009). O fato de o 

governo federal levar à privatização empresas estatais possibilitou às instituições privadas 

ganhar vantagens, no período entre 1995 e 2002, acarretando às instituições federais a 
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diminuição dos recursos para investimentos e custos de forma geral. Destas vantagens, 

destacam-se o benefício do credenciamento acadêmico e do crédito financeiro, aumentando o 

número de instituições privadas na categoria de universidades e centros universitários.  

No período referenciado, o numero de universidades públicas ficou estagnado 

enquanto que as privadas passaram de 63 para 84 e os centros universitários, de zero para 77, 

dos quais 74 privados. Ao final de 2002 as instituições de ensino superior particulares 

abrangiam 1/3 do alunado das universidades e metade das matriculas das demais instituições 

(Cunha, 2002). 

O crescimento expressivo das Instituições de Ensino Superior Privadas, os 

questionamentos frente às Universidades Públicas, as reformas administrativas no Brasil, 

formaram um campo propício para a implantação de novas formas de regulação da Educação 

Superior. 

A criação do Conselho Nacional de Educação através da Lei 9.131 em 1995 e a 

promulgação da LDB 9.394 em 1996 deram início a um novo processo de avaliação e 

regulação da educação superior. Segundo Cury (2000), esta nova LDB aponta a avaliação 

como um dos novos eixos da educação brasileira. Mas, efetivamente, o processo de avaliação 

da educação superior se intensificou somente a partir da criação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) pela Lei 10.861, em 2004. 

Anteriormente ao Sinaes, o processo de avaliação da educação superior dava-se 

através das comissões de avaliação instituídas pelos órgãos oficiais de educação, em períodos 

de reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos de graduação ou 

recredenciamento das instituições universitárias. O parecer opinativo que integrava o conjunto 

de ações deste processo destacava os pontos fortes avaliados e sugeria (ainda hoje sugere) 

melhoria dos aspectos identificados como frágeis, com o argumento de elevar a qualidade do 

curso e/ou instituição avaliados. Também foram implementadas iniciativas como o Programa 

de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), a Avaliação dos Cursos de 

Graduação, integrante da estratégia de Avaliação das Condições de Ensino pelo MEC e o 

Exame Nacional de Cursos, o Provão.  

Para Barryero e Rothen (2006), o Sinaes é proveniente da acumulação e transformação 

dessas experiências anteriores de avaliação, que ao serem realizadas desconsideraram os 

valores e paradigmas divergentes entre cada uma delas, a visão formativa/emancipatória do 

PAIUB, fundada na participação e na autonomia institucional, a visão somativa da Avaliação 

das Condições de Ensino e o mecanismo de ranking do Provão (2006, p. 971). 
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A partir do SINAES, o processo de regulação se fortalece através dos processos de 

avaliação por ele instituídos. Na perspectiva do Sinaes, a avaliação se apresenta tanto para 

orientar as diretrizes públicas visando à melhoria do ensino, quanto para definição de ações de 

creditação do sistema de ensino superior por parte dos órgãos competentes, isto é, de 

supervisão e controle. 

Para Zainko e Pinto (2008) o Sinaes procura articular a regulação, o controle, a 

supervisão e a avaliação e a auto-regulação, visando o cumprimento dos objetivos educativos 

e de emancipação da educação superior. Esta ideia coaduna com a compreensão de Dias 

Sobrinho (2008), ao enfatizar que a manifestação de interesse pela avaliação da educação 

superior no Brasil não está posto somente na perspectiva de favorecimento para a 

transformação qualitativa, melhoria pedagógica e maior eficiência de gestão, como deseja a 

comunidade acadêmica. Ela se coloca também em função das exigências de regulação e de 

controle da educação superior. 

Mesmo tendo sido criado sob o argumento de promover melhorias na qualidade da 

educação, na orientação da expansão da oferta, no aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social, e especialmente dos seus compromissos e 

responsabilidades sociais, o Sinaes carrega em si, as marcas da supervisão e do controle da 

educação superior. Os resultados das suas avalições, desenvolvidas através de componentes e 

instrumento próprios como a avaliação das instituições (Avalies); a avaliação dos cursos de 

graduação (ACG) e a avaliação de desempenho dos estudantes (Enade), em distintos 

momentos do processo, subsidiam as ações de auto-regulação e de implementação de ações 

referentes à regulação do sistema de educação superior, tornando-se referencial básico para os 

processos de recredenciamento de instituições, reconhecimento e renovação de cursos de 

graduação.  

 

Considerações Finais 

 

Desde os primórdios do ensino superior no Brasil até os momentos atuais, a legislação 

que regula a educação superior passou por diversas fases, apresentando-se com características 

políticas especificas da época em que foram instituídas. 

Sob o argumento de garantir e imprimir mais qualidade à educação superior, esta 

legislação impôs desafios e acima de tudo, evidenciou o poder de controle e regulação das 
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instâncias oficiais responsáveis pela educação no país, defendendo interesses que não 

correspondiam exatamente o da qualidade necessária à formação profissional de cidadãos 

críticos, éticos e competentes.  

A regulação da educação superior esteve, historicamente, atrelada a interesses 

políticos e econômicos. Inicialmente, através da primeira lei educacional, em 1827, buscava-

se romper com a hegemonia dos portugueses, que através da igreja católica, garantia o seu 

domínio sobre os negros e  os escravos. Posteriormente, esta regulação traduzia os interesses 

de uma elite intelectualizada, associada ao processo de industrialização, com necessidade de 

formação de mão de obra que respondesse às demandas de crescimento econômico da década 

de 50, embora, estivesse amparada pela Constituição de 1946 que defendia a educação como 

direito de todos. A LDB de 61 refletiu o embate entre a escola pública e a escola privada, 

sofrendo modificações no ano de 1968, que deram início ao processo de reforma universitária 

no país. 

A partir da década de 80, com a Constituição Federal e posteriormente com a atual 

LDB 9.394/96, a educação experimentou modificações, cujo pano de fundo não era, mais uma 

vez, tão somente a qualidade da educação. O neoliberalismo e a globalização forçaram 

modificações, através do Banco Mundial, que reduziram sensivelmente os investimentos na 

educação superior pública, possibilitando maiores benefícios às instituições privadas de 

ensino superior. 

Para finalizar, cabe-nos a convicção de que, embora a sociedade contemporânea 

aponte cotidianamente desafios que precisam ser superados através da educação e da 

formação qualificada de profissionais, esta superação não será possível somente pelo viés da 

regulação, mas antes, pela participação e articulação dos sujeitos que integram os diversos 

contextos em que a educação superior ocorre e, sobretudo, por investimentos dignos que 

possam levar a educação superior a dar respostas satisfatórias de forma a cumprir a sua função 

social.   
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