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RESUMO 
O artigo presente tem o objetivo de traçar através de autores da História da Educação 

Brasileira, um panorama sobre o ensino superior no Brasil até a criação das primeiras 

Universidades no país, analisando os significados culturais que permeiam o ensino superior, 

mediado pela Psicologia sócio-histórica. Realizamos uma pesquisa bibliográfica e 

documental, explanamos sobre a história do ensino superior no Brasil e seus significados, 

utilizando as leis, decretos e medidas provisórias como fontes. Através desse estudo podemos 

perceber que há significados culturais acompanham grande parte do desenvolvimento do 

ensino superior no Brasil, inclusive na Constituição. 

Palavras-chave: História da Educação Brasileira, ensino superior, significados culturais. 

 

ABSTRACT 

The present article aims to draw through authors of the History of the Brazilian Education, a 

panorama on the higher education in Brazil until the creation of the first Universities in the 

country, analyzing the cultural meanings that permeate the higher education, mediated by the 

partner-historical Psychology. We had accomplished a bibliographical and documental 

research, afterwards, we explained about the history of the higher education in Brazil and 

their meanings, using the laws, ordinances and temporary measures as sources. Through of 

that study we can notice that there are cultural meanings accompany the most part of the 

development of the higher education in Brazil, including the Constitution. 

Word-key: History of the Brazilian Education, higher education, cultural meanings. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz um panorama da História do ensino superior no Brasil até a 

criação das primeiras Universidades brasileiras mediado pela História da Educação, pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Psicologia sócio-histórica. 

Apresenta como principal objetivo, analisar os principais pontos da História da Educação 

sobre o ensino superior brasileiro, através de autores como Fernando de Azevedo (1996), Luiz 

Antônio Cunha (2000), Thetis Nunes (2008), possibilitar uma visualização através de 

perspectivas distintas, a trajetória das Universidades no Brasil, despertando nos leitores não 

somente uma melhor compreensão dos fatos, mas também reflexões e questionamentos sobre 

o proposto tema, a partir desse artigo. 

A Psicologia sócio-histórica a luz de autores como Vigotski (2001; 1998; 1989), 

Bakhtin (1995; 2003), Luria (1986; 1990) e Wertch (1998) vem contribuir com a perspectiva 

de que a todo momento os indivíduos estão em relações dialéticas, interagindo não somente 

com o meio social e os objetos, mas principalmente com a História.  

O artigo propõe ainda destacar e analisar de acordo com as teorias mencionadas 

anteriormente os significados que permeiam a História do Ensino Superior Brasileiro. Não 

somente fomos buscar esses significados nas obras, mas como também em nas leis, projetos 

de leis e decretos e nas Constituições da República Federativa do Brasil de 1891 e 1988, que 

foram fontes indispensáveis para a compreensão do desenvolvimento do ensino superior 

brasileiro e a formação das primeiras universidades no Brasil. 

Ao falarmos sobre a história do ensino superior e das Universidades brasileiras 

implica dizer que essa história está incluída na História mundial, sofrendo assim, grande 

influência da cultura européia e americana, essa influência foi proporcionada não somente 

pelas relações dialéticas, mas como também pela circularidade da cultura, que é também um 

conceito utilizado pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (1996), que fala que a cultura não 

está somente em um único lugar, ela está a todo momento interagindo com os indivíduos e 

adquirindo novos significados em diferentes culturas. 

No presente artigo, antes de falarmos sobre o Ensino Superior no Brasil, 

propriamente dito, faremos uma sucinta retomada a importantes momentos históricos da 

Educação Brasileira. Em seguida, explanaremos sobre a História do Ensino Superior no 
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Brasil, a fim de visualizarmos e compreendermos melhor como o ensino Superior fora 

desenvolvido tanto no Brasil, apresentaremos também, um plano seqüencial sobre as leis e 

decretos que foram de extrema importância para o atual Ensino Superior brasileiro.  

 

 

ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

Cunha (2000), relata que o ensino superior no Brasil colônia iniciou em meados 

de 1553, apesar de Portugal não permitir instituições universitárias em suas colônias, os 

jesuítas tinham permissão para lecionarem cursos de ensino superior no Brasil, os cursos 

ministrados eram os das ciências naturais (também denominado Artes ou Filosofia) e o curso 

de Teologia. Portugal naquela época só possuía a Universidade de Coimbra, todavia concedia 

um determinado número de bolsas para que os filhos de colonos pudessem estudar em 

Coimbra. Com isso, podemos perceber que na época do Brasil colônia a Educação era 

administrada pelos jesuítas, possuindo assim caráter religioso que tem como significados 

culturais, um ensino de repressão e punição. 

Entre o período colonial e o Brasil império, segundo Cunha (2000), houve uma 

lenta evolução no ensino superior, D. João VI príncipe regente não implantou nenhuma 

Universidade no país, porém, Cunha (2000) assinala que o período em que D. João VI 

governou teve como característica cátedras isoladas de ensino superior para a formação de 

profissionais, há cátedras de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, em 1808 e de 

Engenharia, na Academia Militar, no Rio de Janeiro dois anos depois. Somente em 1813, as 

cátedras que eram antes independentes de Anatomia e Cirurgia foram reunidas a outras 

recém-criadas, originando as academias de Medicina, no Rio de Janeiro e Bahia.   

Azevedo (1996), aponta que no Brasil império os debates na Constituinte parecia 

uma reviravolta na política de D. João VI quando Fernandes Pinheiro, Visconde de São 

Leopoldo propõem que se crie o quanto antes pelo menos uma universidade, sugerindo que a 

mesma fosse criada na cidade de São Paulo. D. João VI, resolveu implantar escolas de 

preparação profissional, ou seja, a preocupação na época era com a preparação para profissão, 

não se pensava em produzir mais conhecimento sobre a profissão, mas sim aplicação do 

conhecimento que era passado. D. João VI instituiu dois cursos de ciências jurídicas e sociais, 
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que foram instalados um deles na cidade de São Paulo, no dia 1º de março 1828, no convento 

de São Francisco e outro em Olinda, no dia 15 de maio de 1828, no Mosteiro de São Bento.     

Cunha (2000) enfatiza sobre a densidade adquira no período imperial no 

desenvolvimento do ensino superior por meio da multiplicação das faculdades isoladas de 

Medicina, Engenharia, Direito, Odontologia, Arquitetura, Economia, Serviço Social, 

Jornalismo, Filosofia, Ciências, Letras, estas foram incorporadas às universidades 

posteriormente. 

O autor supracitado também relata sobre os exames de estudos preparatórios, 

onde, desde 1808, a admissão em escolas de ensino superior estava condicionada à aprovação 

nos “exames de estudos preparatórios”, prestados no estabelecimento escolhido pelo 

candidato. A partir de 1837, os concluintes do Colégio Pedro II passaram a ter o privilégio de 

matrícula em qualquer escola de ensino superior, sem a necessidade de exame. O autor afirma 

também que as elites regionais faziam pressão no sentido de facilitar o ingresso no ensino 

superior, assim como a integração dessas elites pelo Estado Centralizado, fizeram com que 

fossem tomadas medidas para diminuir os obstáculos, e os “exames preparatórios” passaram a 

ser realizados perante juntas especiais no Rio de Janeiro, e posteriormente nas capitais das 

províncias, o prazo de validade da aprovação passou a ser permanente, os exames foram 

parcelados, e assim as provas de cada matéria poderiam ser realizadas no tempo e lugar 

convenientes para o candidato.  

Com isso, a autora Nunes (2008), destaca que a nova elite que se formava na 

época, a burguesia passava a significar o ensino superior como sendo um título de doutor, um 

status, que começava a ser um objeto de desejo não só para a burguesia, mas como também 

para as classes menos favorecidas. Podemos observar como os significados sobre o ensino 

superior vão sendo construídos no país, partindo de uma elite emergente, que possui dinheiro, 

mas não possui títulos de nobreza, contudo, encontra na Educação, especificamente no ensino 

superior a oportunidade de adquirir o título de doutor, intelectual, para assim adentrar no 

contexto político. Enquanto que as classes menos favorecidas, como trabalhadores urbanos e 

os colonos estrangeiros procuravam a formação superior como um meio de aumentar as 

chances de seus filhos alcançarem boas condições de vida. 

Com o advento da República, Cunha (2000), relata sobre as transformações do 

ensino superior que foram marcadas pela facilitação no ingresso ao ensino superior. Essas 
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mudanças foram determinadas pelo aumento da procura de formação superior, e também pela 

luta de liberais e positivistas pelo “ensino livre” e contra os privilégios ocupacionais 

conferidos pelos diplomas escolares. Diante de tal contexto histórico, surgiram as reformas 

legais de 1891, onde os alunos concludentes dos ginásios criados e mantidos pelos governos 

estaduais, que tivessem o currículo do Ginásio Nacional, e se submetessem à fiscalização do 

governo federal, poderiam se inscrever em qualquer curso superior do país, sem a exigência 

de exame preparatório, e em 1901 a equiparação foi estendida aos alunos de ginásios 

particulares. Já no caso das faculdades, as reformas possibilitaram que aquelas criadas e 

mantidas pelos governos estaduais ou por particulares, que tivessem o mesmo currículo das 

faculdades federais e fossem fiscalizadas pelo governo federal, poderiam outorgar diplomas 

que garantiam o exercício das profissões regulamentas em Lei.  

O resultado dessas mudanças foi uma grande expansão do ensino superior. Mas à 

medida que o ensino superior se transformava pelo acesso facilitado, cresciam as resistências 

a esse processo, que provocaram outra reforma no ensino, em 1911. 

Outro ponto importante que Cunha (2000) destacou foi a introdução dos exames 

de ingresso às escolas superiores para todos foi uma tentativa de restabelecer o desempenho 

daquela função. Assim, os jovens das classes dominantes e das camadas médias buscavam de 

qualquer maneira obter um diploma superior. Começaram a aparecer diversos projetos de Lei, 

visando transferir os estabelecimentos de ensino superior para os governos estaduais e para os 

particulares. Pretendia-se emancipar o ensino superior, e ao mesmo tempo acabar com os 

privilégios dos diplomas acadêmicos. Paralelo ao movimento da desoficialização do ensino 

superior, desenvolvia-se intensa crítica à qualidade do ensino. Assim, procurava-se 

desoficializar o ensino superior, e conter a invasão do ensino superior por candidatos 

inabilitados.  

Como conseqüência surge o Decreto nº 8.659/11, que criou as normas legais para 

a Reforma Rivadávia Corrêa. Por meio desse Decreto foram instituídos os exames de 

admissão aos cursos superiores, que deveriam constar de uma prova escrita sobre os 

conhecimentos que se queria verificar, e uma prova oral sobre línguas e ciências. As escolas 

superiores criadas pelos governos estatais e pelos particulares deixaram de sofrer fiscalização 

do governo federal, e organizavam seus próprios currículos. 

O Decreto nº 8.659/11 ainda previa que o Conselho Superior de Ensino seria 

presidido por pessoa de livre nomeação pelo governo, e composto de diretor e de um docente 
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de cada uma das faculdades federais, e do Colégio Pedro II, com a função de substituir a 

fiscalização do Estado, e direcionar o ensino superior até uma completa independência do 

governo federal. Porém, a abolição desse controle não foi capaz de resolver os problemas 

apontados pela expansão anterior do ensino, pois mais faculdades foram criadas. Assim as 

resistências à livre diplomação e à liberdade profissional partiram das instituições 

corporativas, e da burocracia do Estado. 

Enquanto que Cunha (2000), nos apresenta o Decreto 11.530/1915 que instituiu a 

Reforma Carlos Maximiliano, reorganizando o ensino secundário e superior de todo o país. 

As mudanças foram profundas, mas foram mantidas duas características da Reforma 

Rivadávia Corrêa: a destituição do privilégio dos diplomas do Colégio Pedro II e equiparados; 

e a instituição dos exames de admissão, então rebatizados de exames vestibulares. 

A equiparação dos ginásios estaduais foram retomadas, mas não a dos 

particulares. Além dos exames vestibulares, o candidato precisava apresentar o certificado de 

aprovação das matérias do curso ginasial, realizado no Colégio Pedro II, ou nos 

estabelecimentos estaduais equiparados e fiscalizados pelo Conselho Superior de Ensino, e os 

alunos de escolas particulares precisavam prestar exames também nesses estabelecimentos, 

caso aprovados, recebiam um certificado equivalente. A exigência desse certificado era um 

meio de controle adicional sobre o acesso ao ensino superior. O exame vestibular seria 

rigoroso com a presença de um fiscal, pois com o certificado ginasial, os candidatos já 

estariam preparados para tanto.  

Cunha (2000) cita que houve uma nova reforma, em 1925, conhecida como Rocha 

Vaz, instituída pelo Decreto 16.782-A, intensificando o caráter seletivo/discriminatório dos 

exames vestibulares, com a adoção de numerus clausus, ou seja, o número máximo de vagas 

por ano, fixado pelo diretor de cada faculdade, e os estudantes eram matriculados por ordem 

de classificação, até o número máximo de vagas. Os demais só teriam matrícula se repetissem 

o exame nos anos seguintes, e obtivessem classificação favorável. A intenção era diminuir o 

número de estudantes em certos cursos, e conduzi-los para cursos menos procurados. 

De acordo com Cunha (2000), a primeira Universidade criada no país foi em 

Manaus, em 1909 (durante o período de prosperidade gerada pela exploração da borracha), 

por iniciativa de grupos privados, com o nome de Universidade de Manaus. Ofereceu cursos 

de Direito, Engenharia, Medicina, Farmácia, Odontologia, e de formação de oficiais da 

Guarda Nacional. Com o fim da prosperidade da região, a instituição chegou ao fim em 1926, 
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da qual restou apenas a Faculdade de Direito, incorporada em 1962 à recém-criada 

Universidade Federal do Amazonas. 

O autor supracitado destaca ainda que no ano de 1911, quando ocorreu a Reforma 

Rivadávia Corrêa, foi criada a Universidade de São Paulo, com recursos oriundos de um 

“sócio capitalista”, que esperava recuperar seu investimento com as taxas cobradas dos 

estudantes e ofertava cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia, Comércio, Direito e Belas 

Artes. Todavia, a Faculdade de Medicina criada pelo Governo de São Paulo atraiu os 

estudantes, esvaziando a Universidade privada, que foi dissolvida em 1917. 

Cunha (2000) relata que em 1912 foi criada a terceira Universidade do país, na 

cidade de Curitiba, Paraná, por iniciativa de profissionais locais, que receberam ostensivo 

apoio do governo estadual. Oferecia cursos de Direito, Engenharia, Medicina, Farmácia, 

Odontologia e Comércio. Porém, a proibição da equiparação de instituições de ensino 

superior em cidades com menos de 100 mil habitantes pôs fim ao projeto, e restaram como 

faculdades livres as de Medicina, Engenharia e Direito, equiparadas nos anos 20. Em 1950, 

essas faculdades foram incorporadas à recém-criada Universidade Federal do Paraná. 

De acordo com Cunha (2000), a Universidade do Rio de Janeiro foi criada em 

1920, a partir de autorização legal do Presidente da República por meio do Congresso 

Nacional, foi a primeira instituição que assumiu duradoramente o status de Universidade. 

Resultou da reunião das faculdades federais de Medicina e de Engenharia, e de uma faculdade 

de Direito (proveniente da fusão e da federalização de duas instituições privadas), e foi 

modelo para a quase totalidade das que se seguiram. 

Segundo o autor supracitado, a mesma técnica da organização por aglutinação foi 

seguida em Minas Gerais, por iniciativa do Governo do Estado, que em 1927, reuniu as 

faculdades de Engenharia, Direito, Medicina, Odontologia, já existentes em Belo Horizonte, 

através da concessão de enormes subsídios por parte do governo e de seus professores, que 

abriram mão de parte de seus vencimentos para a constituição de um fundo de organização da 

reitoria. 

Sendo assim, Cunha (2000) conclui que tanto no Rio de Janeiro como em Minas 

Gerais a instituição universitária foi débil, pois o conselho universitário era uma instância 

mais simbólica do que efetiva. Os recursos governamentais eram destinados diretamente a 

cada faculdade, cujos diretores continuavam a ser escolhidos pelo Presidente da República, 

assim como o Reitor da Universidade. Por outro lado, a persistência do mecanismo de criação 
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das cátedras pelo governo, e, na prática, do currículo de cada curso, em função do registro dos 

diplomas das profissões regulamentadas em lei, reduzia a autonomia universitária a não mais 

que uma palavra decorativa.   

Em contrapartida, no intervalo de tempo em que surgiam as primeiras 

universidades no Brasil, nasce em outubro de 1924, a Associação Brasileira de Educação 

(ABE) e com ela vão se formando grupos de intelectuais, esses grupos muitas das vezes 

possuem opiniões e significados diferentes. Carvalho (1998), ao falar sobre o 

desenvolvimento histórico da Associação Brasileira de Educação (ABE) em meados da 

década de 20, a autora fala sobre as Seções que subdividiam o departamento, na Seção de 

Ensino Técnico e Superior, temos dois grupos, um era grupo de Labouriau e o outro grupo é o 

de Fernando Magalhães. O grupo de Labouriau se diferenciava nitidamente dos outros grupos 

pelo tipo de intervenção cultural que promovia. O grupo de Labouriau promovia cursos e 

conferências de “alta cultura” para realizar uma “demonstração prática” da viabilidade do 

ensino universitário no Brasil. 

Nesse momento percebemos que havia diversos civismos impregnando o trabalho 

de propaganda em favor do ensino universitário. Carvalho (1998) nos apresenta o civismo de 

Fernando Magalhães, que tinha como principais significados a valorização da tradição e 

pregava virtudes, como a Ordem e o Trabalho, transubstanciadas por uma difusão católica da 

Fé, da Esperança, da Caridade, do Devotamento, etc. Enquanto que o grupo de Labouriau se 

distingue pela valorização do Dinamismo, que neles vem reiterado como significado de 

Energia, Força, Velocidade, que foram os elementos propulsores daquilo que seria uma “nova 

mentalidade brasileira” emergente. 

A autora supracitada afirma que o grupo de Fernando de Azevedo enaltecia o 

papel moralizador da escola e a valorização do tradicionalismo, enquanto que o grupo de 

Labouriau avançava numa política de “valorização do homem brasileiro” como fator de 

produção e ativação de “usinas mentais” na Universidade. Dessa maneira, o segundo grupo 

acreditava que o êxito de qualquer empreendimento depende da qualidade do material 

humano útil, ativo, ou seja, culto, sadio e especializado. Podemos perceber uma evolução 

onde antes só se valorizava a disciplina, a ordem, a higiene e a sistematização do homem 

como máquina de trabalho, a partir do momento em que se pensa em fundar Universidades no 
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Brasil, passa a mostrar a valorização do homem não só como ser sadio, disciplinado, mas 

também um ser culto, pensante. 

Após explanarmos sobre a história do ensino superior e as primeiras universidades 

do Brasil, identificamos vários significados que permeavam e que ainda continuam 

permeando a educação brasileira. Todavia, continuaremos as análises de acordo com a 

evolução legislativa no ensino superior na Constituição Brasileira de 1988.  

 

 

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO ENSINO SUPERIOR 

 

Podemos observar também a evolução histórica do ensino superior no Brasil 

através das normas legais que ao longo dos anos foram sendo implantadas no país, no 

presente artigo analisamos algumas dessas leis, todavia tornou-se inviável citarmos todas as 

leis referentes a educação especificamente ao ensino superior, visto que ocorreram diversas 

reformas no mesmo, daremos ênfase, em ordem cronológica, as que mais se destacaram, a 

começar pela Lei Federal nº 5.540, publicada em 28 de novembro de 1968, que fixou normas 

de organização e funcionamento do ensino superior. 

A supracitada Lei dispôs de uma maneira geral sobre os objetivos, o 

funcionamento, e a regulamentação das instituições de nível superior no país, definiu e 

estabeleceu regras sobre as atividades, os cargos e as funções de magistério superior, e 

assegurou aos discentes que tais instituições proporcionassem oportunidades de participação 

em programas de melhoria das condições de vida da comunidade e no processo geral do 

desenvolvimento; disponibilizassem meios para a realização dos programas culturais, 

artísticos, cívicos e desportivos; e estimulassem as atividades de educação física, de 

desportos, e que visassem à formação cívica. Com a publicação dessa norma legal, houve uma 

quebra de paradigmas no cenário do ensino brasileiro, pois estabeleceu regras e diretrizes 

abrangentes e inovadoras, que estimularam a pesquisa e a disseminação do ensino superior no 

país. 

Podemos observar que muitos dos significados que permeiam a Lei nº 5.540, 

publicada em 28 de novembro de 1968, são significados que acompanham todo o processo 

histórico, até porque a lei foi formulada pelos indivíduos que viviam mediados pela cultura, 
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pensamentos e crenças vigentes na época. Cultura essa que estava impregnada de uma 

valorização exacerbada as atividades físicas e desportos, atrelada ao pensamento de obter a 

ordem e a disciplina ao controle do corpo.  

Todavia é importante ressaltar que a Lei nº 5.540/68 foi revogada quase que 

integralmente pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que manteve vigente apenas o 

art. 16, dispondo sobre a nomeação de Reitores e Vice-Reitores de Universidades, e de 

Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de 

ensino superior. Analisando sob o viés da psicologia sócio- histórica, podemos perceber que 

tais dispositivos propostos na Lei de 1968, não se adequava as condições da sociedade 

brasileira em 1996.  

Portanto, até hoje a Lei que regulamenta a educação nacional, como um todo, é a 

Lei nº 9.394/96, que dispõe, dentre outras coisas, sobre a finalidade da educação superior, a 

abrangência do ensino, a regulamentação das instituições, a forma de autorização e 

reconhecimento de cursos, as atribuições, e o regime jurídico aplicado. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito à educação passou 

a ser normatizado como direito fundamental, garantindo, assim, o acesso ao ensino básico, 

como também o ingresso em instituições de ensino superior para todos, protegido pela 

situação jurídica de se poder exigir do Estado a educação como uma prestação obrigatória, 

independente de posição social, ou situação econômica. 

A Carta Magna prevê que a educação é direito de todos e dever do Estado, e será 

promovida visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania (ensino básico) e sua qualificação para o trabalho (ensino superior), e assegura o 

acesso à educação como direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro.  

Quanto às Universidades, a Constituição Federal dispõe, ainda, que estas gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa, e de gestão financeira e patrimonial, e que 

devem manter indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão, o que denota a intenção de que 

o ensino superior tenha por objetivo estimular a criação cultural e o desenvolvimento 

científico, e formar pessoas aptas a inserirem-se nos diversos setores profissionais do mercado 

de trabalho. 

Após a Constituição de 1988, diversas foram as normas legais publicadas com a 

finalidade de desenvolver a educação superior no país, a exemplo da Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, regulamentada pelo Decreto 5.205, de 14 de setembro de 2004, que trata 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

11 

 

das relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 

tecnológica, com as fundações de apoio. 

A Lei dispõe que as instituições federais de ensino superior e de pesquisa 

científica e tecnológica poderão contratar instituições sem fins lucrativos, criadas com a 

finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico. 

Regula ainda o regime de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo 

que as bolsas constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas, para a 

realização de estudos e pesquisas, cujos resultados não revertam economicamente para o 

doador, nem importem contraprestação de serviços. 

Podemos ressaltar também a Lei nº 11.096, vigente desde 13 de janeiro de 2005, 

que instituiu o Programa Universidade para Todos - PROUNI, para regulamentar a atuação de 

entidades beneficentes de assistência social no ensino superior. De acordo com o dispositivo 

legal, o Programa Universidade para Todos é destinado à concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais (de 50% ou de 25%), para estudantes de cursos de graduação e seqüenciais 

de formação específica, em instituições privadas de ensino superior. Sabemos que no país não 

existem universidades públicas suficientes para atender a toda a população. O PROUNI é, 

portanto, um programa do governo que foi criado para tornar eficaz o que dispõe a 

Constituição Federal, que estabelece que o acesso à educação, básica e superior, é direito 

fundamental do cidadão brasileiro. 

Outra norma que deve ser destacada é a Lei n° 10.861, vigente desde 14 de abril 

de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação as Educação Superior – SINAES, 

com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. 

O SINAES é desenvolvido em cooperação com os sistemas de ensino dos Estados 

e do Distrito Federal, com a finalidade de melhorar a qualidade da educação superior, garantir 

a crescente oferta de vagas, estimular a efetividade acadêmica e social, e promover o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições. 

A Lei estabelece ainda que a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos 

de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE, que aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 
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conhecimento, e suas competências para compreender temas ligados à realidade brasileira e 

mundial, e a outras áreas do conhecimento. 

A norma instituiu, ainda, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES, com as atribuições principais de propor e avaliar os mecanismos da 

avaliação de cursos e de desempenho dos estudantes; formular propostas para o 

desenvolvimento das instituições de educação superior; articular-se com os sistemas estaduais 

de ensino, visando estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação 

superior; entre outras. 

Diante desse breve panorama sobre algumas das Leis Federais relativas ao ensino 

superior podemos perceber a evolução sócio-histórica da Educação, onde observamos a 

evolução da sociedade brasileira, proporcionando acesso a toda população brasileira, não 

somente ao ensino básico, mas também, ao ensino superior, ocorre também a criação e o 

desenvolvimento dos programas governamentais PROUNI, SINAIS, ENADE e CONAES, 

que são basilares e de fundamental importância para o desenvolvimento do ensino superior, 

proporcionando consequentemente o desenvolvimento do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desse estudo podemos perceber que o ensino superior no Brasil durante o 

período colonial foi praticamente inexistente no país, visto que Portugal não permitia que 

fossem instituídas universidades em suas colônias, pois só possuía a Universidade de Coimbra 

e não tinha como exportar professores para as colônias. Diferentemente da Espanha que 

incentivava as colônias a terem Universidades e exportava professores para as colônias. 

O presente artigo fez um panorama da história do ensino superior brasileiro, 

procurando identificar e compreender os significados que o permeiam, desde o período Brasil 

colônia até a instalação das primeiras universidades no Brasil, também analisamos a evolução 

histórica através das leis. 

Apesar das inúmeras modificações ocorridas no ensino superior, podemos 

perceber que todas as essas modificações são mediadas pela cultura, valores e crenças 

vigentes na época. Ainda hoje, podemos observar valores civis e morais de épocas remotas 

que foram implantados na vigente Constituição. 

Falar sobre o ensino superior e o surgimento das primeiras universidades 

brasileiras não é algo muito simples, pois envolve muitos fatos históricos, muitas 
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modificações na legislação brasileira e inúmeras adaptações para um melhor aproveitamento 

do ensino. Na atualidade, novas medidas em relação ao ensino superior continuam sendo 

tomadas. 

Através desse artigo podemos compreender alguns dos significados do ensino 

superior do Brasil e da Educação brasileira de um modo geral, visualizamos toda a trajetória 

histórica do vestibular, antes tido como “exames de estudos preparatórios” e caso a pessoa 

estudasse no colégio D. Pedro II, nem precisava prestar os exames. Algumas pessoas 

inadequadas, despreparadas ingressavam no ensino superior. Contudo, com a excessiva 

procura pelo ensino superior, o Estado teve que criar decretos que limitassem o acesso ao 

ensino superior, exigindo uma maior qualificação dos aspirantes, surgindo assim um novo 

signo para a sociedade, o vestibular. 

Um significado bastante pertinente sobre as universidades brasileiras é que elas 

eram instaladas nos lugares onde havia uma grande movimentação econômica. Por esse 

motivo em 1909, com a prosperidade econômica em Manaus, por causa da borracha, foi 

inaugurada a primeira universidade brasileira, porém, com a decadência da borracha, a 

universidade fechou, restando apenas a faculdade de Direito.     

 Com o passar do tempo outras universidades foram surgindo, a exemplo a 

universidade particular de São Paulo, que não durou muito, logo que surgiu a faculdade de 

Medicina, criada pelo governo, a universidade foi dissolvida em 1917. Teve também as 

universidades nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e Minas. Porém, não foram bem 

sucedidas. 

De acordo com a evolução legislativa podemos perceber não somente o 

crescimento da Educação brasileira como também o fortalecimento do ensino superior no 

país. O governo criou programas que facilitaram o processo de educação dos indivíduos, 

incentivando também as pesquisas científicas.  
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