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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Este trabalho visa analisar a gênese e a expansão do financiamento estudantil em nível

superior no Brasil, a partir das transformações oriundas da promulgação da Lei de

Reforma Universitária, em 1968, a consequente criação do Crédito Universitário

(CREDUC) que em seguida será transformado, através da Medida Provisória nº 1.827,

de 1999, convertida na Lei n° 10.260, de 2001, no Fundo de Financiamento ao

Estudante do Ensino Superior (FIES). Relacionar o contexto político e econômico deste

período a essas inúmeras modificações sofridas pelas universidades brasileiras e,

consequentemente, à necessidade de se expandir cada vez mais o ensino superior

ofertando um número de vagas cabível ao número de estudantes que passaram a

ingressar neste nível de ensino é um dos objetivos a que se destina esta monografia.

Observar que o processo de ampliação do financiamento universitário no país,

especialmente este ligado ao FIES, possui uma série de elementos precedentes que nos

auxiliarão a um melhor entendimento das transformações sofridas pela educação

superior na contemporaneidade, desde o Golpe Militar de 1964, nos dará um melhor

entendimento de como se deu de fato todo este processo.

A gênese do ensino superior e a Reforma Universitária de 1968 no Brasil The

genesis of higher education and the 1968 University Reform in Brazil

RESUMO: Este trabalho visa analisar a gênese e a expansão do financiamento

estudantil em nível superior no Brasil, a partir das transformações oriundas da

promulgação da Lei de Reforma Universitária, em 1968, a consequente criação do
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Crédito Universitário (CREDUC) que em seguida será transformado, através da Medida

Provisória nº 1.827, de 1999, convertida na Lei n° 10.260, de 2001, no Fundo de

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Relacionar o contexto político e

econômico deste período a essas inúmeras modificações sofridas pelas universidades

brasileiras e, consequentemente, à necessidade de se expandir cada vez mais o ensino

superior ofertando um número de vagas cabível ao número de estudantes que

passaram a ingressar neste nível de ensino é um dos objetivos a que se destina esta

monografia. Observar que o processo de ampliação do financiamento universitário no

país, especialmente este ligado ao FIES, possui uma série de elementos precedentes

que nos auxiliarão a um melhor entendimento das transformações sofridas pela

educação superior na contemporaneidade, desde o Golpe Militar de 1964, nos dará um

melhor entendimento de como se deu de fato todo este processo.

PALAVRAS-CHAVE: Financiamento educacional; Ensino superior; Expansão; Reforma

Universitária.

ABSTRACT: This paper aims to analyze the genesis and expansion of student financing

in higher education in Brazil, from the changes resulting from the enactment of the

University Reform Law in 1968, the subsequent creation of the University Credit

(CREDUC) which then will be transformed by Provisional Measure No. 1,827, 1999,

converted into Law No. 10,260, 2001, the Financing Fund Higher Education Student

(FIES). Relate the economic and political context of this period to these numerous

changes undergone by Brazilian universities and hence the need to expand more and

more higher education offering a number of appropriate places to the number of

students began to enter this level of education is one of the objectives it is designed

this monograph. Note that the process of expansion of university funding in the

country, especially this on the FIES, has a number of previous elements that will help

us to a better understanding of the transformations undergone by the higher education

in the contemporary world, since the military coup of 1964 will give us a better

understanding of how it has actually this whole process.

KEY-WORDS: Educational financing; Higher education; Expansion; University reform.

A história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São

os homens, em grupo e confrontando-se como classes em conflito, que

“fecham” ou “abrem” os circuitos da história.

FLORESTAN FERNANDES Considerações iniciais Este trabalho é parte de
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uma pesquisa sobre os impactos causados na rede particular de ensino

superior no Estado de Sergipe a partir da expansão do Programa

Universidade Para Todos (PROUNI), desde a sua criação, através da Medida

Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004, e posterior conversão na Lei

nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, até o primeiro semestre de 2014,

quando o referido programa completa sua primeira década de

funcionamento. Será apresantado o percurso histórico do nascimento e da

expansão do ensino superior no Brasil, e, por fim, farei uma breve

contextualização da situação da universidade brasileira após o Golpe Militar

de 1964, quando, desde 28 de novembro de 1968, com a promulgação da

Lei nº 5.540, inicia-se o processo denominado Reforma Universitária e,

depois dele, consequentemente, institucionalizar-se-á o financiamento

universitário no Brasil gerenciado pelo Governo. Ao longo da nossa análise,

utilizamos como referencial teórico básico, na elaboração das conjecturas,

Fernando de Azevedo (1946, 2012), Luiz Antônio Cunha (2007a, 2007b,

2007c), Florestan Fernandes (1975) e Newton Sucupira (1968, 1973, 1975),

entre outros. Considero aqui que não há como fazer um estudo histórico de

qualquer elemento ou fenômeno fundamentado apenas na sua linha

evolutiva, visto que são inúmeras as rupturas, continuidades,

descontinuidades e sobreposições que ocorrem neste preâmbulo. Existem

ligações, elementos subordinados e subordinadores que configuram

qualquer momento histórico como resultado de um processo anterior e um

índice de direção de seu fluxo futuro (THOMPSON, 1981, p. 51). Este

movimento não ocorre sempre de modo ordenado, visto que a própria

natureza humana não se desenvolve desta forma. Há uma série de

acontecimentos que paulatinamente se efetiva e desconstrói qualquer lógica

estanque tida como eixo norteador do desenvolvimento da nossa própria

História. Por isso, não há a possibilidade, pelo menos neste trabalho, de nos

prendermos apenas às datas e às publicações oficiais sem também

analisarmos tudo o que, em cada período a que nos referirmos, estivesse

por fora. No entanto, visto que o curto espaço que aqui disponho para

apresentar este cenário não me oferta meios para ampliar esta

contextualização, será necessário, assim, adotar um critério de periodização

fundamentado nos limites apresentados por Cunha (2007a, p. 19) que,

utilizando-se de referências pertencentes ao campo político, estipulou uma

linha evolutiva do ensino superior no Brasil correspondente à própria
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historiografia corrente. Para Cunha (Ibidem, p. 18), um critério associado ao

ensino superior é a sua caracterização enquanto instituição encarregada de

ministrar os saberes superiores. É perceptível que este nível de ensino não

irá se limitar a uma instituição que especificamente o ministrará, pois o

mesmo pode ser encontrado, a partir de uma análise mais aprofundada, nos

mais diversos ambientes, tais como conventos, escolas, quarteis, ou mesmo

nas próprias academias, faculdades e universidades. Nem mesmo poderá

ser associado a um tipo de conteúdo explícito em um programa de ensino

específico, já que a heterogeneidade de cursos distintos será uma constante

ao longo da nossa história. Nesta perspectiva, mesmo não sendo possível

distinguirmos um critério unificador capaz de sintetizar o ensino superior

desde os mais remotos tempos do Brasil Colônia até os dias atuais, é

possível adotar o critério histórico de Cunha para que tenhamos uma

referência sob a qual nossas proposições se constituirão. 1. Os primórdios

do ensino superior no Brasil e sua expansão O primeiro período

estabelecido para o referido estudo, que compõe a gênese do ensino

superior, consiste no momento imediatamente posterior ao achamento do

Brasil, em 1500, quando Dom João III nomeia, pelo Regimento de 17 de

dezembro de 1548, Thomé de Souza como governador-geral do Brasil e,

escolhendo como sede administrativa a capitania da Baía de Todos os

Santos, para cá o envia em uma das suas mais acertadas políticas para o

povoamento destas terras. Quando em 29 de março de 1549 a frota

composta pelo primeiro governador-geral do Brasil, Thomé de Souza, que foi

quem inaugurou este posto recém criado em 7 de janeiro do mesmo ano, e

um corpo de oficiais administrativos, 200 regulares de tropa, 320 artesãos,

300 colonos, 400 degredados e 6 missionários jesuítas, sob o comando do

Padre Manuel de Nóbrega, chegou ao território brasileiro, foi a primeira a

colocar em prática a nova política colonizadora estabelecida pelo El-Rei Dom

João III, conforme ditava o Regimento instituído há pouco e trazido, sob a

própria orientação real, a punho pelo governador-geral em exercício. Foi

neste interim que, em 1572, criou-se no colégio dos jesuítas da Bahia, os

cursos de Artes e Teologia, sendo este último o primeiro curso de nível

superior a funcionar no Brasil. As normas pedagógicas determinadas pela

Companhia de Jesus eram fundamentadas no Ratio atque Institutio

Studiorum Societatis Jesu, mais popularmente conhecido como Ratio

Studiorum que até 1832 vai prevalecer sem sofrer praticamente nenhuma
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alteração desde a sua divulgação em 8 de janeiro de 1599 (CARVALHO,

1996, p. 331). O Ratio Studiorum, plano de estudos jesuítas que aqui se

estabeleceu, constava dois graus de ensino, sendo o primeiro, o studia

inferiora, correspondente ao ensino básico, enquanto o segundo, o studia

superiora, correspondia ao ensino superior de fato. Enquanto o primeiro

deles subdividia-se em cinco classes que desdobravam-se em sete séries

anuais, o segundo grupo compreendia os cursos de Filosofia, com duração

de três anos, e Teologia, que levava quatro anos para ser concluído

(CUNHA, 2007a, p.27). No Brasil, especificamente nos colégios jesuítas,

sendo o primeiro deles instalado na Bahia em 1550, ao ser adaptada a

estrutura citada para a realidade local, estabeleceram- se quatro graus de

ensino: o curso elementar, com provável duração de um ano, consistia no

ensino das primeiras letras, o ensino de contas e da doutrina católica; o

curso de Humanidades, que passou a ser lecionado a partir de 1553, tinha

duração de dois anos e abrangia o ensino da Gramática, da Retórica e das

Humanidades, todo ele em latim; o curso de Artes, também chamado de

curso de Filosofia, que só em 1572 passa a ser ofertado na Bahia, durava

três anos, conferindo ao estudante o grau de bacharel e de licenciado, nele

eram ensinadas a Lógica, Física, Matemática, Ética e Metafísica; e o curso de

Teologia, também ofertado a partir de 1572, de quatro anos de duração era

o único a conferir ao estudante o grau de doutor, e era ele composto por

duas matérias básicas, a Teologia Moral e a teologia especulativa (CUNHA,

2007a, p 30). Esta estrutura vai prevalecer até o ano de 1759, quando a

Reforma Pombalina expulsará os jesuítas de Portugal e, consequentemente

de todas as colônias lusitanas. Neste momento, a partir da expulsão dos

jesuítas até a chegada da corte portuguesa no Brasil, o ensino colonial

atravessará um longo período de desorganização e decadência (AZEVEDO,

2012, p. 595). Ainda assim, é possível verificar neste momento a existência

de aulas isoladas e a abertura de cursos de nível superior estruturados em

Olinda e no Rio de Janeiro, este último criado por frades franciscanos já

atendendo os moldes determinados pela Reforma Pombalina (CUNHA,

2007a, p. 54). Em Portugal, por exemplo, as medidas adotadas pelo então

Conde de Oeiras, que em seguida será nomeado Marquês de Pombal,

publicadas na Carta de Roboração de 28 de agosto de 1772, instituíam a

criação da Junta de Providência Literária, bem como a composição do

Compêndio histórico, responsáveis pelas reformas na Universidade de
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Coimbra. Dentre algumas transformações, destacamos a adoção dos novos

Estatutos da Universidade; além da reformulação do curso teológico, de

ciências naturais e filosóficas (medicina e farmácia) e os jurídicos (direito

civil e canônico), foram criados dois novos cursos superiores: o filosófico,

que substituía o das artes e o Matemático (OLIVEIRA et al, 2010, p. 87). No

Brasil, apesar do fechamento de 25 residências, 36 missões e 17 colégios e

seminários maiores, além de um número não determinado de seminários

menores administrados pelos jesuítas, passaram a funcionar nestes locais as

aulas régias que, ao contrário dos planos anteriores presos ao Ratio

Studiorum, baseavam-se agora no enciclopedismo. Assim foram criadas no

Brasil diversas aulas isoladas de Grego, Hebraico, Filosofia, Teologia,

Retórica e Poética, Desenho e Figura, Aritmética, Geometria e também

Francês (CUNHA, 2007a, p. 53). No entanto, conforme observou Fernando

de Azevedo (2012, p. 588), essa fragmentação não chegou a provocar

danos profundos na unidade cultural e educacional da Colônia. O segundo

período, denominado Imperial conforme Cunha (2007a), iniciou-se ainda

quando o Brasil era colônia no ano de 1808, com a chegada da corte

portuguesa no Rio de Janeiro e, sucessivamente, a transição do poder da

metrópole para a então capital do Brasil. É exatamente neste ano que uma

série de cursos superiores e academias serão criadas para formar os

burocratas que colocarão o Estado para funcionar nestas terras selvagens

que formavam a maior colônia portuguesa na América. Estes cursos eram

administrados pelos estabelecimentos militares, dos quais destacam-se os

cursos militares (Academia Militar e Academia Marinha), além dos cursos de

Medicina, Matemática e Cirurgia. Para atender a demanda crescente de

pessoal especializado para um Estado que cada vez mais expandia-se

socialmente e, por consequência, burocraticamente também, foi necessária

a criação de outros cursos de ensino superior como Agronomia, Química,

Desenho Técnico, Economia Política e Arquitetura. O próprio curso de

Direito, criado já após a independência política do país e institucionalização

da ideia de uma nação brasileira, vai completar este elenco pela formação

de especialistas nas inúmeras atividades agora indispensáveis ao

funcionamento da máquina estatal (CUNHA, 2007a, p. 64). Outro momento

importante na periodização instituída por Cunha (Ibidem, p. 19), neste

sentido, o terceiro período, refere-se ao instante que se inicia

imediatamente após a queda da monarquia e instauração do regime
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republicano no Brasil e segue até a instalação da ditadura que originará a

chamada Era Vargas (1930-1945), em que estará nestes quinze anos o

quarto período determinado por Cunha. Foi neste período da República

Velha (1889-1930) que surgiram as primeiras instituições de ensino superior

dita livres, quando se referem, no entanto, à disponibilidade dos

estabelecimentos particulares. Mediante as inúmeras transformações que

ocorreram socialmente a partir da extinção da escravidão no Brasil e a

consequente industrialização do país, era necessário cada vez mais ampliar

a oferta de vagas no ensino superior para instrução desta sociedade que se

desenvolvia através de inúmeras modificações nas estruturas basilares do

nosso próprio funcionamento. O processo de urbanização das cidades, com o

êxodo rural que se intensifica neste momento é um exemplo claro destas

transformações. Conforme Cunha (Ibidem, p. 147), os processos de abolição

da escravidão e proclamação da República propiciaram o aumento da

procura por cargos burocráticos que as próprias modificações na estrutura

do aparelho do Estado ampliaram e passaram a oferecer. Será exatamente

neste período que se iniciarão as primeiras discussões acerca da

necessidade de se expandir e se democratizar o ensino, considerando,

conforme Flores (2013, p. 35) inicialmente apenas os seus graus iniciais. A

partir do momento que o Estado verifica e assume a educação enquanto

aparelho ideológico a ser utilizado também para provimento de suas

necessidades, o ideal de democratização do ensino será adotado e, a partir

de então, buscar-se-á a disseminação de uma visão de mundo capaz

atender os ensejos deste Estado que pretende, dentre outras coisas, formar

uma classe operária que atenda às necessidades da indústria e da própria

classe média em constante ascensão (OLIVEIRA, 1994, p. 88). Com isso, a

partir das consequentes modificações propostas pelo pensamento positivista

muito em voga na época somado à reforma proposta por Benjamin Constant

ocorrida entre os anos de 1890 e 1891, uma das preocupações do Estado

passará a ser a descentralização do ensino no Brasil. Conforme expus em

outro trabalho acerca das origens do pensamento escolanovista no país,

estando inteiramente a par dos acontecimentos políticos e sociais do seu

tempo, o militar, engenheiro, professor e estadista brasileiro Benjamin

Constant perceberá que não há nenhuma alternativa para elevar as

condições sociais e econômicas do nosso país constituindo assim a nossa

própria cidadania, senão através da educação. Para isso, a Reforma que leva
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o seu nome define claramente a necessidade de se constituir uma educação

fundada nos princípios da liberdade, financiada pelo Estado e, por isso, sem

custo direto nenhuma para a população, bem como desligada de qualquer

credo religioso, mantendo então o seu caráter laico. Em muitos aspectos é

possível verificar que a referida Reforma será em muito preservada na

reestruturação da composição educacional no Brasil através do Movimento

da Escola Nova já a partir da década de 1920. Ainda assim, será possível

perceber, conforme salientou Oliveira (1994, p. 95), mesmo essa

descentralização proposta pelo pensamento educacional da época, que na

teoria também reverberaria no próprio ensino superior, os exames de

seleção dos estudantes universitários reproduziam o mesmo caráter

discriminatório que predominava na própria sociedade, onde apenas alguns

poucos que possuíam as condições econômicas permissivas eram os que

ingressavam no ensino superior. No entanto, mesmo enfrentado todos estes

percalços, é notório que, em razão da reforma promovida por Benjamim

Constant, houve consequentemente um movimento de expansão tanto

quantitativa como também qualitativa do ensino superior, que deixou de ser

subordinado aos setores estatais ou federais, e, em grande maioria,

começaram a ser criadas por pessoas ou entidades particulares (FLORES,

2013, p. 37). É neste preâmbulo que em 05 de abril de 1911, o então

presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, promulgou a Lei

Orgânica do Ensino Fundamental e Superior da República, Decreto n.º

8.659, redigida pelo ministro do interior, o deputado Rivadávia da Cunha

Correa, que determinava a desoficialização do ensino, abolia o ingresso

direto do Colégio Pedro II, ou de colégios equiparados, ao ensino superior, e

criava os “exames de admissão”, que em 1915, com a Reforma Carlos

Maximiliano seguida seriam substituídos pelos “exames vestibulares”, ou

seja, exames de entrada ao ensino superior, realizados pelas próprias

instituições superiores de ensino. Conforme nos impele Flores (Ibidem, p.

39), estes exames tiveram uma dupla função relacionada ao ingresso no

ensino superior da época: enquanto as faculdades públicas utilizavam um

processo extremamente difícil, este fato fazia com que apenas os mais aptos

intelectualmente, que na prática eram quase sempre aqueles que

dispunham de condições financeiras bastante saudáveis também,

conseguissem a sua vaga. No entanto, nas faculdades particulares, era

necessário, às vezes, um processo de facilitação desses exames, já que eles
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não eram fiscalizados, para que as instituições pudessem arrecadar um

número de alunos que mantivesse o rendimento que lhes fosse necessário.

Somente dez anos mais tarde é que esta situação estabilizar-se-á quando

acontece a Reforma Rocha Vaz, em 1925, que a partir dos exames de

admissão em 1911 (exames vestibulares); em 1915, veio a exigência de

certificado de conclusão do ensino secundário; a referida Reforma instituiu a

limitação de vagas e a introdução do critério classificatório para o

preenchimento destas vagas nas universidades. (OLIVEIRA, 1994, p.

99-100). É curioso ressaltar que justamente na Reforma Rocha Vaz haverá

oficialmente a distribuição de bolsas de estudos aos estudantes de ensino

superior, conforme o estabelecimento de alguns critérios, sendo, das cinco

bolsas ofertadas, uma delas para o aluno que maior nota obtiver no exame

vestibular, outra dessas para um aluno indicado pelo governo e as três

restantes para alunos indicados pelos colegas ou pela própria instituição de

ensino, visto que pela presente reforma, de 1925, os estudantes estavam

agora sujeitos, nos estabelecimentos federais, às seguintes despesas: Taxa

de exame vestibular, taxa de matrícula em cada série, taxa de frequência

em cada série, taxa de frequência de cadeira dependente; taxas de exame;

taxa de transferência. (CUNHA, 2007a, p. 177). No momento seguinte,

agora já no período referente à Era Vargas (1930-1945), destacaram-se

duas políticas educacionais inteiramente opostas, visto que enquanto havia

uma liberal, a outra era autoritária. A primeira pregava um liberalismo

igualitário, com interesses para as classes trabalhadoras e para as camadas

média, enquanto a política educacional autoritária teve como objetivo

“impedir contestações à ordem social pelos trabalhadores e por setores da

própria burocracia do Estado.” (CUNHA, 2007a, p.206). Neste período, ainda

que a expansão do ensino superior fosse já significativa, considerando o

próprio atraso que esta aqui se instituiu, ela não conseguia ainda atender a

uma demanda efetivamente ampla da nossa própria sociedade. Durante o

governo Vargas, é perceptível que houve uma expansão no sistema

educacional com a criação de várias instituições, mas, ainda assim, não

houve na prática a alteração no elitismo e no conservadorismo frente ao

ingresso a esse nível de ensino (FLORES, 2013, p. 43). Neste interim,

também ocorreu outra importante reforma universitária que foi a Francisco

de Campos, em 1931, que, dentre outras coisas, instituiu o Estatuto das

Universidades Brasileiras, instrumento que formaliza, homogeneíza,
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padroniza e centraliza o ensino superior de todo País. Ainda assim, até o

final da Era Vargas, o que houve foi um período de conservadorismo e

elitismo no ensino superior brasileiro, mesmo com a criação de novas

instituições universitárias, entre elas, destacamos, sob a liderança

pedagógica de Fernando de Azevedo, em 1934, a criação da Universidade de

São Paulo; bem como a expansão do pensamento liberal defendido por

Anísio Teixeira. Assim, “o discurso de democratização e universalização do

ensino não chegou com intensidade ao ensino superior e, portanto, não

ameaçou a hierarquização elitista do sistema de ensino brasileiro.”

(OLIVEIRA, 1994, p. 110). No próximo período instituído por Cunha (2007b,

p. 13) como a república populista que se segue a partir do instante posterior

ao fim da Era Vargas e vai até o Golpe Militar de 1964. No âmbito

educacional,

a organização escolar permaneceu a mesma regida durante o Estado Novo,

com leves mudanças na política autoritária, transformada agora em política

“liberal”. No ensino superior, retornou a garantia da liberdade das cátedras;

no plano nacional, a Reforma Universitária modernizava o ensino superior,

sobretudo com uma reforma pedagógica, lutando pela liberdade de

pensamento, de cátedras, de imprensa, da seleção dos estudantes por

critérios de capacidade, entre outros, em função dos interesses populares.

Contudo, os analfabetos continuam sem ter direito a voto (FLORES, 2013, p.

52). Dessa forma, o considerável crescimento econômico vivenciado pelo

Brasil, especialmente nos centros urbanos, originou uma série de mudanças

na estrutura social que aqui existia e, com isso, consequentemente a própria

educação vai ser tratada tal como um bem de consumo do qual a população

possuía total direito de usufruir. Assim, a crescente procura pelo ensino

primário e secundário consequentemente originou também a exigência de

um maior acesso da população ao ensino superior. Com isso, a construção

de mais salas de aulas nas escolas existentes e a abertura de mais escolas

eram meios de demonstrar que o Estado (responsável por “realizar” todas

essas e outras benfeitorias) preocupava-se imensamente com as

necessidades do povo e atuava para suprimir todas elas. Assim, ele era

merecedor do apoio político dos beneficiados e dos que pretendiam se valer

dessa política “popular” (CUNHA, 2007b, p. 64). No entanto, conforme

esclarece o teórico, não há como, na História, determinar a existência de

datas tão precisas para acontecimentos extremamente subjetivos e
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multidimensionais como a expansão do ensino superior no Brasil. Ainda

assim, após esta breve retomada, brevíssima, por sinal, visto que não é este

o foco do presente trabalho, convém destacar a seguir o período mais

relevante para o estudo da gênese do crédito universitário no país, que é

este posterior à república populista (1945-1964) e ao Golpe Militar de 1964.

2. O contexto politico e econômico da reforma universitária Diante do

que foi exposto, em suma, o surgimento da universidade no Brasil vai se dar

muito tardiamente quando, segundo Cunha (2007a, p. 11), apenas no

século XIX, após o período Colonial, esta nasce ainda atrelada às faculdades

isoladas do início daquela época. Por conseguinte, ainda sob a ótica do

mesmo autor, durante a república populista (1945-1964) posterior à

ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945), o ensino superior brasileiro

enfrentou uma série de contradições que dilacerou o seu funcionamento

efetivo. Consequentemente, somente a partir dos inúmeros processos

sociais e políticos ocorridos no período após o Golpe Militar de 1964, é que a

“verdadeira universidade” será implantada no Brasil (CUNHA, 2007b,

2007c). Para se chegar a um melhor entendimento da nascença deste

crédito universitário, faz-se necessário antes compreender o contexto social

e político no qual este surgiu e o modo como se expandiu a universidade no

período posterior ao Golpe Militar. Os anos que precederam o golpe, durante

o curto governo de João Goulart, popularmente conhecido como Jango, que

se iniciou em setembro de 1961 e seguiu até março de 1964, havia no país

a emergência de um contexto social inteiramente diferenciado (TOLEDO,

2004, p. 13). Quando, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou

ao cargo de presidente, Jango, seu vice-presidente eleito em 1960, estava

em viagem oficial à China e, aproveitando-se da situação, os ministros Odílio

Denys, do Exército, Gabriel Grün Moss, da Aeronáutica e Sílvio Heck, da

Marinha, tentaram, impedir sua posse acusando-o de comunista. Com isso,

após uma série de negociações, nas quais Leonel de Moura Brizola, na época

governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, teve ampla

participação, foi acertado que o Brasil passaria para o regime

parlamentarista, sendo João Goulart nomeado apenas chefe de estado.

Quando, em janeiro de 1963, em plebiscito, a população brasileira optou

pelo retorno ao regime presidencialista, Jango assume então a presidência

da República, obtendo amplos poderes. No entanto, os inúmeros problemas

que precederam toda esta situação, tanto no contexto nacional quanto no

contexto internacional, desestabilizaram o bom funcionamento do governo.
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Pouco tempo depois, no ano de 1964, quando o Plano Trienal do governo de

João Goulart para estabilizar a economia a partir de um discurso de reforma

agrária e urbana não consegue atender os seus objetivos, um movimento de

reação liderado pelos setores mais conservadores da sociedade brasileira,

tais como as próprias Forças Armadas, os líderes da Igreja Católica e muitas

organizações da sociedade civil, que foram apoiados também pelos Estados

Unidos, a maior potência econômica da época, temendo que o Brasil se

tornasse uma ditadura comunista, tal como acontecia em Cuba, apoiada

pela então União Soviética (FERREIRA e REIS FILHO, 2007), ficaram atentos

à possível “sombra comunista” que aparentemente encobria a administração

de Jango. Desde então, uma onda “anti-Goulart” toma espaço na sociedade

em geral (MATTOS, 2008). Dessa maneira,

tão logo se esboçou o fracasso do plano – antes mesmo da conclusão do

primeiro semestre de 1963 –, o governo Goulart passou a empunhar de

forma mais enérgica a bandeira das reformas de base (agrária, bancária,

fiscal, eleitoral etc.). Como reconhecia o Plano, as reformas eram

indispensáveis a fim de que o capitalismo industrial brasileiro pudesse

alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Concomitantemente, os

setores da esquerda nacionalista erigiam as reformas como condições

indispensáveis à ampliação e fortalecimento da democracia política no país.

Sem as reformas sociais e econômicas que poderiam promover uma melhor

distribuição da renda e menor desigualdade regional, a democracia

capitalista continuaria sendo – afirmavam os documentos das esquerdas –

um mero formalismo, pois distante das necessidades e demandas das

classes populares e trabalhadoras (TOLEDO, 2004, p. 17). Assim, no dia 13

de março de 1964, em um comício em frente à Estação Central do Brasil, no

Rio de Janeiro, perante trezentas mil pessoas, Jango decreta a

nacionalização das refinarias privadas de petróleo e a desapropriação, para

que seja efetuada a reforma agrária, a partir das propriedades às margens

de ferrovias, rodovias e zonas de irrigação de açudes públicos. Com isso,

intensificou-se o desencadeamento de uma crise no país, visto que a

economia estava já desordenada, bem como o próprio panorama político

confuso (ALMEIDA, 2012, p. 247). A oposição militar ao governo cresce

especialmente a partir de 25 de março, com a rebelião dos marinheiros, que

estavam amotinados no Sindicato dos Metalúrgicos da Guanabara,

reivindicando o reconhecimento de sua entidade representativa. Muitos

fuzileiros navais, enviados ao local para prender os rebelados, passaram a

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_genese_do_ensino_superior_e_a_reforma_universitaria_de_1968_no_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.12-17,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



aderir à revolta. A quebra da hierarquia e da disciplina na Marinha foram

elementos decisivos em favor do golpe militar que, segundo o que se

concebia, estava acontecendo para restauração da ordem (Ibidem, p. 253).

Neste contexto, é possível analisar que ainda na referida época, o ensino

superior privado comportava-se tal qual o próprio ensino superior estatal.

Todo este período compreendido entre 1945 a 1965 vai registrar um intenso

aumento no número de matrículas neste nível de ensino. Segundo Martins,

os primeiros anos da década de 1960 foram marcados por um intenso

movimento visando à reforma do sistema universitário brasileiro, do qual

participaram os docentes, os pesquisadores e o movimento estudantil. A

inserção dos docentes nessa mobilização traduzia as aspirações de cientistas

e de jovens pesquisadores que haviam recebido uma formação no exterior e

desejavam fazer da universidade um locus de produção de conhecimento

científico. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

constituiu um fórum importante de suas reivindicações (MARTINS, 2009, p.

18). Neste contexto, durante os anos de 1967 e 1968, a universidade

brasileira era especialmente um espaço de resistência aos amplos poderes

que o regime ditatorial tomava para si gradativamente e, por isso, a

exigência por uma reforma universitária passará a ter bastante destaque

socialmente. Procurando atravessar toda a pressão que se intensificava

através de tendências modernizadoras que partiam do interior do país, dos

Estados Unidos e de organismos econômicos, educacionais e culturais

internacionais, e sob o desafio crescente de uma rebelião estudantil sem

precedentes, os organismos conservadores preferiram tomar a liderança

política da “reforma universitária” (FERNANDES, 1975, p. 92). Assim, o

projeto de Reforma Universitária, aprovado pelo Congresso como a Lei

5540, em 28 de novembro de 1968, serviu na prática para atenuar a crise

educacional, mostrando-se como resposta às inúmeras pressões internas e

para a manutenção do modelo ditatorial vigente (SILVEIRA e PAIM, 2005, p.

127). Convém ressaltar que o objetivo aqui não é apresentar um retrato

mais amplo da referida Reforma, visto que o próprio espaço não me fornece

esta possibilidade. No entanto, é extremamente salutar o destaque da

Reforma Universitária enquanto um dos primeiros momentos em que no

Brasil se falou, agora em grande escala, acerca da necessidade de se

democratizar esta forma de ensino. Conforme afirma Guiraldelli Júnior

(1990, p. 123) a Reforma Universitária, incluída nas reformas de base que

ocorreram no período janguista, direcionava-se no sentido de
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democratização do ensino superior, dissimulando assim as suas intenções

que visavam o abafamento da crise estudantil que se aguçava naquele ano.

Esta crise espelhou justamente os desejos dos setores médios em

democratizar o acesso à universidade. Considerações finais Desde que a

sociedade brasileira passou a perceber que o ingresso ao ensino superior é

uma das alternativas mais contundentes na ascensão social e econômica do

indivíduo, a exigência de vagas, ou mesmo de condições, para que aqueles

que possuem menor renda possam ingressar e se manter neste nível de

ensino tem se intensificado largamente. Desde então, inúmeras têm sido as

alternativas criadas pelo Governo Federal para que esta demanda seja

atendida, desde a criação do CREDUC, em 1975, até programas mais

recentes, como é o caso do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino

Superior (FIES), criado em 1999 durante a gestão de Fernando Henrique

Cardoso e ampliado consideravelmente pelo seu sucessor, Luís Inácio Lula

da Silva, conforme foi possível observar a partir dos dados apresentados no

corpo do presente trabalho. Senso assim, conforme Costa, Barbosa e Goto

(2010, p. 15), nós temos o Brasil como um país que vislumbra se tornar a

5ª potência mundial na próxima década – segundo reportagem “O Brasil

decola”, da Revista The Economist, de 12 de Novembro de 2009 – que

pretende aumentar sua posição no ranking do Índice de Desenvolvimento

Humano e também o seu Produto Interno Bruto; além de diminuir as taxas

de desemprego. Para atingir estas metas, é necessário democratizar o

acesso à educação superior, pois essa democratização será a força motriz

que impulsionará o país para o desejado desenvolvimento. Assim, deverá o

Governo Federal não apenas manter, mas ampliar também os programas

que facilitem o acesso à educação em nível superior seja na rede pública de

ensino através da construção de mais universidades em regiões de difícil

acesso aos centros urbanos, ou mesmo na rede particular através de

programas que auxiliem o financiamento destes estudos, visto que

historicamente há uma dívida colossal com grande parte da população

brasileira que vive ainda em absoluta miséria. O ensino superior, somado a

um ensino básico de qualidade, é um dos pilares essenciais ao

desenvolvimento pleno do país, considerando que nas atuais circunstâncias,

a seguridade de uma nação com desigualdades menos abissais só será

possível a partir do momento que uma maior parcela da população tenha

acesso à educação. REFERÊNCIAS AZEVEDO, Fernando de. A educação e

seus problemas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1946. _____. A
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