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Resumo: O presente trabalho aborda o tema do ensino superior no Brasil, no que diz respeito ao

surgimento das universidades e a expansão da oferta no país. Este estudo exploratório,

bibliográfico e documental objetiva caracterizar o surgimento das universidades, contextualizando

a origem dessas instituições na Europa, nas Américas e no Brasil, bem como a expansão da oferta

de ensino superior no país. Os resultados evidenciam uma inserção extremamente tardia das

universidades, apesar do histórico no ensino superior que data da época do Brasil Colônia, como

também um cenário de resistências à criação dessas instituições. Demonstram que, nos últimos

anos, houve significativa evolução na expansão da oferta, acarretada, principalmente, pela

liberalização e incentivo à iniciativa privada, bem como por ações do governo federal, como o

Programa REUNI. Palavras-chave: Ensino Superior. Universidades. Expansão da oferta.

Abstract: This paper addresses the issue of higher education in Brazil, with regard to the

emergence of universities and the expansion of supply in the country. This exploratory,

bibliographical and documentary study aims to characterize the emergence of universities,

contextualizing the origin of such institutions in Europe, the Americas and Brazil, as well as the

expansion of higher education supply in the country. The results show an extremely delayed

insertion of universities, despite the record in higher education dating from the time of colonial

Brazil, as well as a scenario of resistance to the creation of these institutions. Show that in recent

years there has been significant progress in the expansion of supply, brought about mainly by the

liberalization and encouragement of private initiative and actions by the federal government, as

REUNI Program. Keywords: Higher education. Universities. Supply expansion.
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INTRODUÇÃO Uma universidade é uma instituição social, surgida na Idade Média, com o objetivo

de formar, sistematicamente e organizadamente, os profissionais, os técnicos e os intelectuais (de

nível superior), de acordo com as necessidades das sociedades. Essa instituição medieval tem

como finalidades: o ensino articulado com a pesquisa; a formação de profissionais para as diversas

carreiras; e a extensão universitária ou cultural (WANDERLEY, 2003). No Brasil, as atividades de

ensino superior iniciaram-se na Bahia, com os jesuítas, durante o período colonial. Contudo, a

criação de universidades no país deu-se tardiamente; somente em 1920 é que surge a primeira

universidade brasileira. A história nos revela que a inserção dessas instituições foi inoportuna,

mesmo comparando-se com países da América Latina. A monarquia portuguesa, no Brasil Colônia,

tanto desencorajou como também coibiu a criação de universidades. Temia-se que os estudos

universitários servissem como coadjuvantes de movimentos separatistas. Caracterizando, assim,

uma grande resistência a criação dessas instituições (CUNHA, 2010). Durante o Brasil República, o

atraso na criação de universidades foi muito influenciado pelas ideias positivistas do grupo de

oficiais a frente do movimento republicano. Dessa forma, os líderes políticos da Primeira República

(1889-1930) consideravam a universidade, como “uma instituição medieval e adaptada às

necessidades do Velho Continente”, ou seja, “ultrapassada e anacrônica para as necessidades do

Novo Mundo” (OLIVEN, 2002, p. 33). Após o rompimento dessas barreiras e criação das primeiras

universidades, a história também nos mostra que a União concentrou a implantação das

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), nas capitais dos entes federados e nas regiões Sul

e Sudeste do país. Ocasionando, portanto, um atraso na oferta de educação superior em regiões

interioranas do Brasil, fazendo com que se diversificassem iniciativas de Estados e Municípios com

a criação de universidades. Atualmente, segundo dados do Censo da Educação Superior do ano de

2014 (BRASIL/MEC/INEP, 2014), o país contabiliza 2.391 Instituições de Ensino Superior (IES) e,

destas, 301 são instituições públicas das redes federal, estadual e municipal. Nesse contexto, a

educação de nível superior tem tido destaque nos últimos anos, principalmente com a promoção

de melhorias sociais. Desse modo, o ensino superior promove processos de inclusão social mais

rapidamente, o que faz com que a sociedade se transforme, não apenas numa dimensão

econômica como também numa dimensão social (CRUZ; LUQUE; PROTTI, 2012). Sendo assim,

este estudo exploratório, bibliográfico e documental visa caracterizar o ensino superior no Brasil,

no que diz respeito ao atraso no surgimento das universidades, bem como a expansão da oferta no

país. SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES A universidade é uma instituição surgida na Idade

Média, que desempenha um relevante papel social. Essa instituição tem a missão de cultivar e

transmitir do saber humano acumulado, cumprindo com persistência, e sempre tentando se

adaptar às diversas realidades e transformações históricas (WANDERLEY, 2003). Segundo Rossato

(2005), no período medieval, as instituições possuidoras de quatro faculdades: artes, teologia,
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direito e medicina; eram denominadas de studia generalia. Por outro lado, no consenso à época, as

universidades eram aquelas escolas de fundação pontifícia, posteriormente imperial; compostas

por discentes, docentes e clérigos, organizados em corporação ou não, gozando de certos

privilégios e imunidades, sejam estas de caráter universal e/ou eclesiástico (ROSSATO, 2005).

Nesse panorama, o perfil cultural nas antigas universidades era bem definido, fundamentalmente

pelo uso do latim, bem como por referenciar-se por um número limitado de autores clássicos como

também pelo estudo do conhecimento das sete artes liberais: o trivium (gramática, lógica e

retórica) e o quatrivium (aritmética, astronomia, geometria e música). A partir dessa referência é

que se dava a formação profissional das carreiras de direito, teologia e medicina (SCHWARTZMAN,

1996). De acordo com Souza (1996), as universidades como corporações encontravam-se

subdivididas em Faculdades e Nações. Dessa maneira, eram consideradas Faculdades, aqueles

segmentos administrativos referentes às organizações do ensino (studium): artes, teologia, direito

e medicina. Em contraponto, as Nações eram as corporações dentro das Faculdades, resultantes

da reunião de discentes de mesma origem, com o intuito de defesa e auxílio mútuo (SOUZA,

1996). Nesse sentido, Wanderley (2003, p. 16) destaca que “a palavra universitas foi

originalmente aplicada às sociedades corporativas escolásticas”. Ainda segundo esse autor, foi

provavelmente a partir do século XIV, que esse termo passou a ser utilizado de maneira mais

específica, representando exclusivamente uma comunidade de docentes e discentes, cuja à

“existência corporativa houvesse sido reconhecida e sancionada pela autoridade eclesiástica ou

civil” (WANDERLEY, 2003, p. 16). Minogue (1981) apud Simões (2013, p. 138) aborda que “os

homens medievais parecem ter concebido a universidade da mesma maneira que um artesão

pobre considera uma criança brilhante, para cuja educação ele faz sacrifícios”. Sendo assim, os

recursos eram disponibilizados às universidades, “com a mesma generosidade aberta com que

faziam doações para as imensas catedrais góticas da Europa”, demonstrando o prestígio dado à

educação naquela época (MINOGUE, 1981 apud SIMÕES, 2013, p. 138). Nesse cenário, emerge a

Universidade de Bolonha (Itália, em 1088), formada e organizada, desde o início, por uma

corporação de discentes. Sua origem está ligada ao renascimento dos estudos jurídicos em escolas

particulares no Ocidente, por meio de docentes leigos, práticos e especialistas em leis (SOUZA,

1996). Alguns historiadores consideram a Universidade de Oxford (Inglaterra, em 1096), como a

segunda universidade a ser criada, no final do século XI. Essa instituição surgiu a partir de uma

reunião de docentes, após a obtenção de privilégios papais (SIMÕES, 2013; SANTOS, 2014). Outra

importante instituição é a Universidade de Paris (França, em 1150), surgida no início do século XII.

Ela emerge a partir de uma corporação de docentes e discentes, mas era organizada pelos

docentes. Formou-se a partir de escolas eclesiásticas de teologia e de dialética, tornando-se um

dos maiores centros de estudos na Idade Média (SIMÕES, 2013; SANTOS, 2014). A partir do

século XIII surgem outras diversas universidades: Cambridge (Inglaterra, em 1209); Salamanca
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(Espanha, em 1218); Montpellier (França, em 1220); Pádua e Nápoles (Itália, em 1222 e 1224);

Coimbra (Portugal, em 1290); entre outras. A partir dos séculos XIV e XV, uma expressiva

expansão de universidades dá-se por toda a Europa e muitas outras surgiram ao redor do mundo,

no decorrer dos séculos seguintes (SIMÕES, 2013). SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES NAS

AMÉRICAS As primeiras universidades instaladas fora do continente europeu surgiram na América

Espanhola. A Universidade de São Domingos (hoje República Dominicana), criada em 1538, é

considerada historicamente a primeira universidade das Américas (GOMES, 2006; MALLMANN,

2013). Posteriormente, emergiram as Universidades: de San Marcos (Peru, em 1551); do México

(México, em 1553); de Bogotá (Colômbia, em 1662); de Cuzco (Peru, em 1692); de Havana

(Cuba, em 1728); e de Santiago (Chile, em 1738). As primeiras universidades norte-americanas,

Harvard, Yale e Filadélfia, surgiram respectivamente em 1636, 1701 e 1755 (GOMES, 2006;

MALLMANN, 2013). Portanto, a Espanha, diferentemente de Portugal, trouxe o sistema

universitário suas para suas colônias americanas, instalando as universidades já no século XVI. No

Brasil, esta instituição só surgiu em 1920, criada fragmentada em escolas de ensino superior

(WANDERLEY, 2003) Cabe lembrar, que o modelo francês de sistema universitário é o que foi

adotado pela América Latina, nas sociedades e universidades. Sendo esse modelo o que mais

influenciava Portugal e Espanha naquela época. Neste sentido, a educação superior destinava-se

somente a elite dos países latinos, o que também acontecia em relação ao acesso aos postos

políticos e burocráticos (ROSSATO, 2005). Contudo, esse modelo trazido foi o de estabelecimento

de faculdades profissionais, que diplomavam para o exercício de cada profissão, outorgando títulos

e qualificações, com o devido reconhecimento do governo. Deste modo, “as elites espanholas

tinham para sua formação um variado sistema universitário, cuja contribuição maior, nos séculos

XVI e XVII, foi dada nos campos das artes e da literatura e menos na ciência e na filosofia”

(WANDERLEY, 2003, p. 19). Até o final do século XVIII surgiram dezenove universidades na

América Latina. Mais adiante, no século XIX, mais trinta e uma instituições foram criadas. Com

isso, durante todo esse período, com exceção do Brasil, quase todos os países latino-americanos já

possuíam uma ou mais universidades (ROSSATO, 2005). Gradativamente, essas universidades

foram perdendo a influência desse modelo francês, principalmente por não conseguir conciliar o

ensino profissional com a atividade científica. Neste cenário, a forte expansão do ensino superior

na América do Norte, a partir do século XIX, consequentemente, acabou influenciando um novo

modelo de universidade na América Latina (ROSSATO, 2005). Assim, a inovação na formação dos

cientistas nos cursos de doutoramento nos Estados Unidos, que assimilaram o modelo alemão,

credenciava-os para as atividades universitárias e outras externas, além de diferenciá-los dos

doutorados europeus. Portanto, o modelo alemão do século XIX foi quem estabeleceu um padrão,

a partir da vinculação da pesquisa científica ao ensino superior, pois, na França, a atividade

científica esteve sempre vinculada aos institutos independentes (WANDERLEY, 2003).
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SURGIMENTO DA UNIVERSIDADE NO BRASIL A oferta do ensino superior no Brasil se iniciou

de forma isolada com os jesuítas, em 1550, na Bahia (sede do governo geral). Os jesuítas criaram

17 colégios que não tinham como finalidade exclusiva a de formar sacerdotes. Esses colégios

ofereciam o ensino das primeiras letras, o ensino secundário e, em alguns, o ensino superior em

artes e teologia. Também foram criados e oferecidos cursos superiores no Rio de Janeiro, em São

Paulo, em Pernambuco, no Maranhão e no Pará, todos de forma isolada (CUNHA, 2010). Em 1808,

com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a atribuição do status de Reino Unido a

Portugal e Algarves, o nível do ensino superior ofertado na colônia necessitava mudar, ou seja,

elevar o nível cultural. Entretanto, o governo de Dom João VI não criou universidades e sim

“cátedras isoladas de ensino superior para a formação de profissionais” (CUNHA, 2010, p. 153).

Nesse contexto, foi criado o Curso Médico de Cirurgia, na Bahia (em 1808), e instituído no Hospital

Militar do Rio de Janeiro, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica (também em 1808), no Rio de

Janeiro. Dois anos depois (em 1810), dentro da Academia Real Militar, foi instituído o Curso de

Engenharia, no Rio de Janeiro (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Ademais, a independência política

(1822) também não implicou em alteração do modelo de ensino superior, tampouco em uma

ampliação ou diversificação desse sistema. Em outras palavras, os novos governantes não

vislumbraram vantagem sociocultural alguma na criação de universidades, predominando assim o

sistema de formação profissional, em faculdades isoladas (SAMPAIO, 1991). Esse cenário de

relutância à criação de universidades é confirmado, também, por Teixeira (1968, p. 24), que

caracterizou a resistência do Brasil à ideia de universidade, como paradoxal, pois “estimulavam-se,

entretanto, escolas agrícolas, liceus de Artes e Ofícios e, depois da República, o ensino

técnico-profissional”. Em 1909, em Manaus, surgiu a primeira universidade no Brasil (a

Universidade de Manaus), com esse nome explicitamente, durante um período limitado de certa

prosperidade de extração de borracha. Essa instituição foi resultado da iniciativa de grupos

privados, oferecendo cursos de Engenharia, Direito, Medicina, Farmácia e Odontologia, além da

formação de oficiais da Guarda Nacional (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Por outro lado, com o

esgotamento da prosperidade econômica vivida naquela região e o declínio do ciclo da borracha,

tornou-se inevitável o fim da Universidade de Manaus, no ano de 1926. Essa instituição sofria com

a ausência de alunos e de recursos estatais, restando apenas a Faculdade de Direito, que foi

incorporada à Universidade Federal do Amazonas em 1962 (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Em

1911, foi fundada a Universidade de São Paulo, uma instituição particular (mantida com recursos

oriundos de um investidor, que aspirava recuperar seu investimento a partir das taxas cobradas

junto aos estudantes), sendo considerada a primeira IES no Brasil a promover e realizar atividades

extensionistas. Essa universidade adotou metodologias modernas de ensino e oferecia cursos de

Medicina, Odontologia, Farmácia, Comércio, Direito e Belas Artes; além de não poupar críticas às

escolas superiores existentes (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Em 1912, em represália, o próprio
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governo do Estado de São Paulo cria uma escola de Medicina, que atraiu estudantes, esvaziando a

concorrente privada, e aprova uma lei que só permitia o exercício da profissão a odontólogos

formados em faculdades oficiais. Consequentemente, por volta de 1917, essas medidas acabaram

decretando o fim dessa Universidade de São Paulo, pois a mesma tornou-se inviável em termos

financeiros (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Ainda em 1912, na cidade de Curitiba, foi instalada a

terceira universidade do país, a Universidade do Paraná. Essa universidade iniciou com um

ambicioso programa pela iniciativa de profissionais locais, que receberam um ostensivo apoio do

governo estadual (por meio de dotações orçamentárias) e privilégios profissionais para os

diplomados de certos cursos. Essa instituição oferecia os cursos de Direito, Engenharia, Medicina,

Farmácia, Odontologia e Comércio (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Em 1915, a Universidade do

Paraná foi dissolvida, por conta de efeito retroativo da Reforma Carlos Maximiliano (por meio do

Decreto Nº 11.530/1915), que proibia a equiparação de IES em cidades com menos de cem mil

habitantes e em capital de Estado com menos de um milhão de habitantes, pondo um fim ao

projeto dessa universidade. Dessa maneira, restando, apenas, às faculdades isoladas de Medicina,

Engenharia e Direito; equiparadas nos anos 1920 e incorporadas à Universidade Federal do

Paraná, em 1950 (CUNHA, 2010; FÁVERO, 2006). Em 1920, por meio do Decreto N° 14.343/1920,

no contexto das comemorações do Centenário da Independência, foi criada a Universidade do Rio

de Janeiro. Essa instituição assume permanentemente o status de primeira universidade brasileira,

principalmente por não ter tido processo de descontinuidade. Sua criação foi articulada em função

da reunião de faculdades profissionais pré-existentes: a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e

uma Faculdade de Direito Livre (CUNHA, 2010; SOUZA, 1996). Segundo Oliven (2002, p. 33), a

Universidade do Rio de Janeiro era uma instituição “mais voltada ao ensino do que à pesquisa,

elitista, conservando a orientação profissional dos seus cursos e a autonomia das faculdades”. Por

outro lado, Souza (1996, p. 51) destaca que, conforme alguns historiadores, “a razão principal da

criação da Universidade do Rio de Janeiro teria disso a necessidade diplomática de conceder o

título de doutor ‘honoris causa’ ao rei da Bélgica em visita ao país”. Em 1927, o mesmo modelo de

organização universitária, com a aglutinação de faculdades pré-existentes, foi seguido em Minas

Gerais, a partir da iniciativa do governo do Estado, com a criação da Universidade de Minas Gerais.

Desse modo, foram reunidas as faculdades de Engenharia, de Direito, de Medicina, de Odontologia

e de Farmácia, já existentes em Belo Horizonte. A instituição ainda recebeu generosos subsídios

estatais e de seus professores, os quais cederam parte de seus proventos para a constituição de

um fundo de organização (CUNHA, 2010; SOUZA, 1996). Em 1934, emerge a Universidade do Rio

Grande do Sul, organizada de maneira diferente das duas anteriores. Essa instituição surgiu da

diferenciação de uma única faculdade, a Escola de Engenharia de Porto Alegre (fundada em 1896),

que tinha um modelo universitário alemão. Ao contrário de outras congêneres, um conselho

superior elegia o presidente e seu vice dessa instituição. Era mantida pelo governo estadual que,
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em 1907, criou uma taxa destinada a subsidiar a instituição e gerar recursos para o ensino. Em

1928, essa Escola mantinha 1.200 alunos, oferecendo os cursos de Agronomia, Veterinária e

Química. Em 1932, ela passou a denominar Universidade Técnica do Rio Grande do Sul, mas o

status universitário só lhe foi atribuído em 1934 (CUNHA, 2010; SOUZA, 1996). Ainda em 1934,

foi criada a Universidade de São Paulo, mantida pelo governo do Estado de São Paulo. Segundo

Oliven (2002, p. 36), representou “um divisor de águas na história do sistema brasileiro de

educação superior”. Para criação dessa universidade, faculdades tradicionais e independentes

foram reunidas, dando origem a uma nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (como eixo

central da universidade), contando com a presença de profissionais estrangeiros, principalmente

professores pesquisadores oriundos da Europa (OLIVEN, 2002). No caso da Universidade de São

Paulo é significativo citar três princípios básicos do seu projeto de criação: o núcleo universitário

surgido pela criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; a integração do ensino superior

paulista; e a autonomia universitária plena para o exercício de atividades e funções. Desse modo,

essa universidade, considerada liberal de inspiração inglesa e francesa, torna-se autônoma, livre,

estatal, colegiada e departamentalizada, além de se colocar em oposição ao governo federal

(CUNHA, 2010; SOUZA, 1996). Em 1961, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para

Brasília, o governo cria a Universidade de Brasília (UnB). Essa instituição destaca-se por ser a

primeira a não ter sido criada “a partir da aglutinação de faculdades pré-existentes”. Ela teve como

objetivos principais: “o desenvolvimento de uma cultura e de uma tecnologia nacionais ligadas ao

projeto desenvolvimentista”. Além disso, mantinha uma estrutura “integrada, flexível e moderna”

(seguindo um modelo norte-americano, na forma de fundação e com departamentos), portanto em

oposição ao modelo tradicional (OLIVEN, 2002, p. 38). De acordo com Souza (1996, p. 55), com a

criação da Fundação Universidade de Brasília, “estava criada a mais moderna universidade

brasileira, de inspiração no nacionalismo desenvolvista”. Essa instituição proclamava-se por ser

uma IES com a missão de formar cidadãos empenhados em buscar soluções democráticas para os

diversos problemas brasileiros, no seu desenvolvimento econômico e social. Logo após o ano de

1968, deu-se a expansão do setor privado, sendo criadas diversas faculdades isoladas,

particularmente em regiões que apresentavam uma maior demanda, em função de uma forte

pressão pelo aumento de vagas no ensino superior. Essa expansão ocorreu com o aval do governo

e concentrou-se “na periferia das grandes metrópoles e nas cidades de porte médio do interior dos

estados mais desenvolvidos” (OLIVEN, 2002, p. 39-40). De acordo com Barbosa, Costa e Costa

(2013), a partir de 1940 foram rompidas as barreiras e o ensino superior se expandiu de maneira

inesperada, principalmente nas capitais e predominantemente nas regiões Sul e Sudeste do país.

Consequentemente, diversificaram-se iniciativas de Estados e Municípios com a criação de

universidades, para amenizar a ausência da oferta de ensino superior nas regiões interioranas do

Brasil. Para Oliven (2002, p. 37), “durante a Nova República, foram criadas 22 universidades
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federais”. O que pode ser considerado como a constituição do sistema de universidades públicas

federais, ou seja, uma universidade federal em cada unidade da federação, em suas respectivas

capitais (OLIVEN, 2002). Nesse contexto, conforme Sampaio (1991, p. 17), “a expansão de ensino

superior que se inicia nos anos 60 e se intensifica ao longo da década de 70”. Sendo assim, em um

período de vinte anos, o número de matrículas em estabelecimentos de ensino superior cresce de

93.902 (em 1960) para 1.345.000 (em 1980), principalmente nas instituições privadas, que

migram de um percentual de matrículas de 44% para 63,3%, conforme Tabela 1. Tabela 1 –

Evolução das matrículas nas IES públicas e privadas no Brasil – período 1960 a 1980

Ano Total de Matrículas Matrículas IES
públicas

Matrículas em IES
privadas

1961 98.892 55.332 43.560
1962 107.299 64.024 43.275
1963 124.214 76.786 47.428
1964 142.386 87.665 54.721
1965 155.781 87.587 68.194
1966 180.109 98.442 81.667
1967 212.882 121.274 91.608
1968 278.295 153.799 124.496
1969 342.886 185.060 157.826
1970 425.478 210.613 214.865
1971 561.397 252.263 309.134
1972 688.382 278.411 409.971
1973 772.800 300.079 472.721
1974 937.593 341.028 596.565
1975 1.072.548 410.225 662.323
1976 1.044.472 395.610 648.862
1977 1.137.070 428.516 708.554
1978 1.267.559 487.967 779.592
1979 1.298.331 490.078 808.253
1980 1.345.000 493.000 852.000

Fonte: adaptado de Sampaio (1991, p. 17). Em 1981, o Brasil já contava com 65 universidades,

sendo que 7 delas continham mais de 20.000 estudantes. Ainda nesse mesmo ano, as IES

privadas já excediam a 800, entretanto 250 dessas com menos de 300 estudantes. Segundo

Oliven (2002, p. 40), essas “novas faculdades isoladas não eram locus de atividades de pesquisa,

dedicando-se, exclusivamente, ao ensino”. Desta forma, coube ao setor público responsabilizar-se

pelo desenvolvimento das atividades de pós-graduação e pesquisa, modernizando, assim,

relevante segmento do ensino superior no país (OLIVEN, 2002). EXPANSÃO DA OFERTA DE

ENSINO SUPERIOR Nos últimos anos, houve expressivo crescimento de instituições e expansão

na oferta de vagas do ensino superior no Brasil, principalmente na rede privada, contudo, também

existente na rede pública, fundamentalmente, pelo investimento realizado do governo federal nas

universidades federais. Essa expansão na oferta deu-se pela necessidade do governo de expandir o
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ensino superior no país, justificado, sobremaneira, em função da meta de aumento de 30% na

oferta de vagas no ensino superior, para a faixa etária entre 18 e 24 anos, prevista até o final do

Plano Nacional de Educação (PNE), período 2001-2010, estabelecido pela publicação da Lei Nº

10.172, de 9 de janeiro de 2001. No setor privado, o início da expansão na oferta ocorreu durante

o período de Ditadura Militar (1964) e continua até os dias atuais. Esse processo de privatização

do ensino superior pode ser constatado pelo crescimento das IES privadas. Tomando-se os dados

do Censo da Educação Superior do ano de 2014, tem-se uma representatividade de 87% de

instituições, além de 66% do total dos cursos e 75% do total das matrículas do ensino superior na

rede privada (BRASIL/MEC/INEP, 2014). Nesse cenário, a expansão da oferta de ensino superior

na rede privada tem sido caracterizada pela: liberalização de serviços educacionais; isenções

tributárias e de contribuições previdenciárias (para as filantrópicas); concessão de crédito

educativo para estudantes carentes; implantação do Programa Universidade Para Todos (PROUNI),

que oferece bolsas de estudos, integrais e parciais (50%), a estudantes brasileiros sem diploma de

nível superior; concessão de empréstimos financeiros a juros baixos por instituições bancárias

oficiais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (CHAVES, 2008

apud NASCIMENTO, 2012). No caso da rede pública, a evolução nos dados deu-se nas IFES,

principalmente em função da criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e

Expansão das Universidades Federais (REUNI). Este programa, que foi instituído pelo Decreto

Federal Nº 6.096/2007, teve como principais objetivos: garantir condições suficientes para a

ampliação do acesso e permanência de estudantes nas universidades; assegurar a qualidade nas

instituições, por meio de inovações acadêmicas; promover a articulação entre os diversos níveis de

ensino (graduação, pós-graduação e educação básica, profissional e tecnológica); como também

qualificar a gestão de pessoas e os recursos da infraestrutura das IES (BRASIL, 2007). Nesse

contexto, o governo federal financiou a expansão e a reestruturação das IFES (que aderiram ao

programa). De acordo com o Relatório de Primeiro Ano do REUNI (MEC/SESU/DIFES, 2009), as

instituições que submeteram suas propostas ao programa, com ênfase na interiorização

conjuntamente com a oferta de cursos de formação de professores, ampliaram a oferta de vagas

nos cursos existentes e inovaram com novos os formatos de cursos de graduação. Segundo dados

do Censo da Educação Superior do ano de 2014 (CES 2014), o Brasil apresentou um total de 2.368

instituições (Tabela 2), entre Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais

de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET);

dessas, 298 IES eram da rede pública (13%) e 2.070 da rede privada (87%). Das IES públicas,

107 eram da rede federal (36%), 118 da rede estadual (40%) e 73 IES da rede municipal (24%).

Tabela 2 – Número de IES no Brasil por categoria administrativa em 2014
Categoria Administrativa
Pública PrivadaFederal Estadual Municipal
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107 118 73 2.070298

Fonte: BRASIL/MEC/INEP, 2014. Ainda de acordo com dados do CES 2014, o número total de

cursos de graduação em IES no país foi de 32.878 cursos, sendo 11.036 da rede pública (34%) e

21.842 cursos da rede privada (66%). Considerando as IES públicas, 6.177 instituições são da

rede federal (56%), 3.781 da rede estadual (34%) e 1.078 da rede municipal (10%). Em relação

às matrículas na graduação, o CES 2014 apresentou o número de 7.828.013 matriculados em

cursos de graduação nas redes pública (25%) e privada (75%). Na rede pública, de um total de

1.961.002 matrículas; 1.108.068 foram de IES federais (60,2%), 615.849 de IES estaduais

(31,4%) e 165.085 matrículas de IES municipais (8,4%). Já, a rede privada apresentou o número

de 5.867.011 matrículas na graduação. Considerando-se, assim, o período compreendido entre os

anos de 1980 (1.377.286 matrículas) e 2014, ainda de acordo com dados do CES 2014, obteve-se

um incremento no número de matrículas na graduação num percentual de acréscimo de 468,37%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Este artigo abordou o tema da oferta de ensino superior no Brasil.

Neste sentido, o trabalho visou caracterizar o surgimento das universidades, contextualizando a

origem dessas instituições na Europa e as Américas, bem como a origem e a expansão da oferta

de ensino superior no país. Nesse contexto, a história revela uma inserção extremamente tardia

das universidades no Brasil (somente no século XX); em contraposição a Universidade de Bolonha

(Itália, século XI) e a Universidade de São Domingos (atual República Dominica, século XVI). Além

disso, o ensino superior no país é caracterizado pela resistência à criação dessas instituições, no

período do Brasil Colônia até a Primeira República. A partir de 1920, com o surgimento da

Universidade do Rio Janeiro, rompem-se as barreiras e o ensino superior se expande de maneira

mais significativa; caracterizado, principalmente, pela junção de faculdades pré-existentes, com

exceção da Universidade de Brasília, a primeira a não ter sido criada nesse modelo. Em relação à

expansão da oferta, as instituições privadas tiveram sua evolução a partir do período de Ditadura

Militar, por meio de um processo de privatização da educação. Atualmente, a iniciativa privada

concentra 75% das matrículas, 66% dos cursos de graduação e 87% das IES. Contudo, o governo

federal também investiu nas IFES, tendo um crescimento significativo a partir de 2008, ocasionado

consideravelmente em função dos efeitos do Programa REUNI. Dessa forma, apesar do atraso

histórico na criação de universidades no Brasil, os números demonstram uma importante evolução

na expansão da oferta de ensino superior, nos últimos anos.
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