
                                    PLANEJAMENTO: 

 

 Problematizarão inicial: 

 Que processos e acontecimentos produziram e 

caracterizam a Educação Superior brasileira? 

 Quais os desafios de tornar-se professor de nível  

   superior na atualidade? 

 

 Organização do conhecimento: 

 Estrutura e funcionamento da Educação Superior 

brasileira. 

 

 Aplicação do conhecimento: 

 Desafios da docência diante das crises e tensões  

da universidade. 



Que processos e acontecimentos 

produziram e caracterizam a Educação 

Superior brasileira? 

Quais as finalidades da Educação 

Superior na atualidade? 

Como foi organizada a Educação 

Superior no Brasil? 



O modelo jesuíta 



“No Brasil, o príncipe regente (a partir de 

1817, rei D. João VI) não criou universidades, 

apesar de aqui reproduzir tantas instituições 

metropolitanas” (Cunha,2000, p.153).   



Em vez de universidades, criou cátedras isoladas 

de ensino superior para a formação de 

profissionais, conforme o figurino do país inimigo 

naquela conjectura: de Medicina na Bahia e no Rio 

de Janeiro, em 1808; e de engenharia, embutidas na 

Academia Militar, no Rio de Janeiro, dois anos 

depois. Essas eram as unidades de ensino de 

extrema simplicidade, consistindo num professor que 

com seus próprios meios ensinava seus alunos em 

locais improvisados”(Cunha,2000, p.153). 



Criados o catedrático e o currículo único do 

curso, cada escola não podia crescer além da 

capacidade individual do catedrático. Multiplicar 

os alunos seria imediatamente deteriorar o 

ensino, pelo aumento da relação professor-

aluno. A ampliação só se podia fazer com a 

criação de uma nova escola (TEIXEIRA, 2005, 

p. 207). 



Reforma Rivadávia Corrêa (1911) instituiu o 
ensino livre.  

 

O regime de “desoficialização” do ensino 
acabou por gerar condições para o 
surgimento de universidades estaduais:  

 

1909 - Universidade de Manaus;  

1911 -São Paulo;  

1912 – Paraná.  



Então, como organizar a universidade 

brasileira? 

 

 



Universidade  

francesa 

Universidade  

alemã 

Universidade  

inglesa 

Universidade  

portuguesa 

Universidade  

Norte-americana 

Universidades 

brasileiras 



(...) “o conceito das instituições científicas 

superiores [...] implica duas tarefas: de 

um lado, promoção do 

desenvolvimento máximo da ciência. 

De outro, produção do conteúdo 

responsável pela formação intelectual e 

moral” (Humboldt, 1997, p. 79).  

 

Universidade alemã 



   

  “Eu quero um corpo que esteja ao abrigo 

das pequenas febres da moda, um corpo 

que marche sempre, quando o governo 

descansa” (ROSSATO, 1998, p. 127).  

Universidade francesa 



 “(...) Três preocupações predominaram: oferecer ao 
Estado e à sociedade pós-revolucionária os quadros 
necessários para a estabilização de um país 
conturbado; controlar estritamente sua formação em 
conformidade com a nova ordem social; e impedir o 
renascimento de novas corporações profissionais 
(Charle e Verger, 1996, p.77). 

 

 

 Características: poder central, faculdades isoladas, 
orientação profissional e uniformidade.  



 Flexibilidade curricular; 

 

 coexistência da formação técnica, profissional 
e científica;  

 

 múltiplas contribuições financeiras do setor 
empresarial; 

 

 pouca intervenção do Estado. 

 

norte-americana 



1935 - Universidade do Distrito Federal (UDF), 

composta de cinco escolas: Ciências, Educação, 

Economia e Direito, Filosofia e Instituto de Artes. 



Em 1936 a UDF tinha cerca de 400 alunos e 
em 1937 formava sua primeira turma. 



A universidade 

necessária  

 

UnB – invenção 

e descaminho  

 

Universidade do 

terceiro milênio 

Educação e 

universidade 

 

Ensino superior no 

Brasil: análise e 

interpretação de sua 

evolução até 1969 

A educação na 

encruzilhada  

 

As universidades 

no mundo de 

amanhã 

 

A questão da 

universidade 

 

Ciência e 

existência 



Na avaliação de Anísio Teixeira, a 
universidade dos anos 60 é um “pós-
secundário de tempo parcial” – salvo as 
escolas de base científica e experimental, 
que não passavam de um terço do total - , 
com deficiências graves nas bibliotecas do 
que nos professores.  

 
Daí decorre a primeira inquietação 

profética: a “liberdade” de ensinar 
transforma-se em “direito de abrir escolas 
como um direito individual”, com o que 
“expande-se o ensino não pelo crescimento 
da escola existente, mas pela criação de 
outra escola” (Trindade, 2005, p.31). 



Universidade de 

Brasília 



Impactos da Lei 5.540/68 da Reforma Universitária 

 

 

• Racionalização e eficiência 

 

• Fim da cátedra  

 

• Organização das unidades 

 departamentais 

 

• Ampliação da pós-graduação  

 

• Regime de créditos (p.283) 

 

 





Art. 43 da LDB n. 9394/96 

 A Educação Superior tem por finalidade: 

 
 I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; 

 

 II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 
aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua; 

 

 III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 

 

 VII - promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 



Lei n. 9.394/96 

 
DECRETO Nº 2.207, DE 15 DE ABRIL DE 1997. 

 

DECRETO Nº 2.306, DE 19 DE AGOSTO DE 1997. 

 

DECRETO Nº 3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001. 

 

DECRETO Nº 5.225 DE 1º DE OUTUBRO DE 2004. 

 

DECRETO Nº 5.773, DE 9 DE MAIO DE 2006. 



Quanto à sua organização acadêmica, as instituições 
de ensino superior do Sistema Federal de Ensino 
classificam-se em: 

 I - universidades; 

 II - centros universitários; 

 III - faculdades integradas; 

 IV - faculdades; 

 V - institutos superiores ou escolas superiores. 

 

 Decreto nº 2.207 de 15 de Abril de 1997, revogado 
pelo Decreto nº 2.306 de 19 de Agosto de 1997 . 

 

 

Atualmente... 
Art. 45. A educação superior será ministrada em 
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 
com variados graus de abrangência ou 
especialização.  



Instituições de  
Educação 
Superior 

Universidades 
Centros  

Universitários 
Faculdades 

Institutos 
Federais 

Categorias 

administrativas 

Pública Privada  

Particular Comunitária Filantrópica Federal Estadual Municipal Confessional 



Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, de 
pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 
que se caracterizam por:  

 

 I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do 
ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

 

 II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação 
acadêmica de mestrado ou doutorado; 

 

 III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

 VI - oferta regular de, pelo menos, 4 (quatro) cursos de 
mestrado e 2 (dois) de doutorado, reconhecidos pelo MEC 
PARECER CNE/CES Nº 107/2010 
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3/2010 

 



 

 Art. 53. No exercício de sua autonomia, são 
asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, 
as seguintes atribuições: 

 

 I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e 
programas de educação superior [...]; 

 II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, 
observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

 III - estabelecer planos, programas e projetos de 
pesquisa científica, produção artística e atividades de 
extensão; 

 IV - fixar o número de vagas de acordo com a 
capacidade institucional e as exigências do seu meio; 

 V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos 
em consonância com as normas gerais atinentes. 



 Art. 56. As instituições públicas de educação superior 

obedecerão ao princípio da gestão democrática, 

assegurada a existência de órgãos colegiados 

deliberativos, de que participarão os segmentos da 

comunidade institucional, local e regional. 

 

 Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes 

ocuparão setenta por cento dos assentos em cada 

órgão colegiado e comissão, inclusive nos que 

tratarem da elaboração e modificações estatutárias e 

regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

 

 Art. 57. Nas instituições públicas de educação 

superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito 

horas semanais de aulas.  
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Aplicação do conhecimento: 

 

Desafios da docência diante das crises e 

tensões da universidade. 
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Crises             (SANTOS, 1996) 

Características      e        contradições 


