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Introdução
Caminhando e cantando

E seguindo a canção
Aprendendo e ensinando

Uma nova lição.
(Geraldo Vandré)

O presente artigo tem como objetivo discutir os reflexos que 
a ditadura militar trouxe como benefícios e/ou malefícios para a 
universidade à partir de 1968. Diante desta informação surge a se-
guinte indagação: Quais os benefícios ou dificuldade que o período 
denominado como regime militar trouxe para a reforma nas uni-
versidades à partir do ano de 1968?

Sabemos que as universidades são instituições de ensino su-
perior que tem como objetivo oferecer a sociedade o acesso não só 
ao ensino profissionalizante, mas também uma formação social e 
humana.

O interesse pelo tema em estudo parte da curiosidade de en-
tender melhor esse período de plenas mudanças ocorridas não só 
para indivíduos da época, e sim de uma completa nação. Compreende-
mos que as transformações não foram poucas, e com isso, buscamos 
refletir um pouco mais sobre esse acontecimento que deixou marcas 
em um aspecto muito importante que é a educação de um país.
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Todo estudo a ser realizado faz se necessário uma pesquisa 
para um embasamento maior e a obtenção de melhores resultados. 
De acordo com Cervo e Bervian (1983, p. 50) “ a pesquisa é uma 
atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego 
de processos científicos”.

A fim de chegarmos a possíveis resultados da pesquisa em 
foco, tivemos como base a pesquisa teórico metodológica, onde o 
autor se baseia em resultados de pesquisas já obtidos, buscando 
uma fundamentação que sirva de suporte para chegar a seus resul-
tados com êxito, valorizando os autores Giraldelli Jr. (1990), Fávero 
(2006), Cunha (1890), entre outros. 

Diante das necessidades de chegar aos objetivos propostos, 
o artigo foi dividido em três momentos, sendo o primeiro a con-
textualização do ensino superior no Brasil, em que abordaremos 
um breve momento histórico do surgimento do ensino superior no 
país, já no segundo, temos como foco principal a reforma universi-
tária ocorrida em 1968 e suas contribuições para a educação atual 
e logo em seguida, por fim, teremos as considerações a cerca do 
estudo que foi realizado.

Tivemos como resultado que com a Reforma Universitária 
de 1968 o ensino superior no Brasil teve um grande crescimento no 
ensino universitário e que ela não contribuiu apenas para a educa-
ção e sim para todo o processo de civilização brasileira.

Contextualizando o Ensino Superior no Brasil

Sabemos que os primeiros vestígios de educação no Brasil 
aparecem no estado da Bahia onde o mesmo foi o primeiro a ser ha-
bitado desde o descobrimento do Brasil. Quanto ao ensino superior, 
não foi diferente. Na capital baiana por volta do século XVII, podia 
contar com o ensino superior, embora não reconhecida oficialmen-
te, seguindo padrões da universidade de Évora1 em Portugal.
1 Universidade jesuíta fundada em Portugal em 1559, depois da universidade de Coimbra.
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Segundo Barcelar (2008, p.47)

No final do século 17, funcionava, em Salvador duas institui-
ções de ensino superior. O colégio dos jesuítas, para a forma-
ção de sacerdotes e bacharéis em Artes, e a aula de fortifica-
ção de artilharia para a formação de engenheiros militares.

Quando aportou no Brasil, Portugal tinha apenas duas priori-
dades, fiscalizar e defender. Durante anos a única iniciativa na área 
da educação partiram dos jesuítas com o objetivo apenas de cate-
quizar. A formação universitária era privilégio apenas para os altos 
funcionários da Igreja e da Coroa e dos filhos de grandes fazendei-
ros, que tinham que ir a Europa, mais precisamente em Coimbra. 

Após várias tentativas de implementação do ensino supe-
rior no País foi só apenas depois da chegada da família real no ano 
de 1808 que o ensino profissionalizante foi se aprimorando cada 
vez mais. Porém o mesmo ensino se firmou como elitista, já que só 
atendia aos filhos dos aristocratas da Colônia, que devido ao blo-
queio de Napoleão ficaram impossibilitados de estudar na Europa. 
Em referência a esse crescimento Cunha (1980, p.62) destaca “o 
novo ensino superior nasceu sob o signo do Estado Nacional”, onde 
os cursos seriam destinados a formar cidadãos do Estado. 

A partir da Proclamação da Independência, ainda no sécu-
lo XIX, houve um crescimento de escolas superiores no Brasil, mas 
sempre voltados ao ensino prático e formação profissional na área 
de engenharia militar e medicina.Muitas tentativas de criar a 1ª 
universidade brasileira surgiram, mas nenhuma teve êxito.

Em 1912, mais por forças locais e sem obter grande sucesso, 
surge a primeira universidade brasileira, no Estado do Paraná, que 
durou apenas 3 anos. Somente em 1920 surge a primeira Univer-
sidade oficializada no Brasil, na cidade do rio de Janeiro, hoje Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, sendo esta criada legalmente 
pelo Governo Federal,onde podemos afirmar nas palavras de Fáve-
ro (2006, p. 22):
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A 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto de nº 14.343, 
o presidente Epitácio Pessoa2 institui a universidade do Rio 
de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução ao 
disposto do decreto de 1915. Reunidas aquelas três unida-
des de caráter profissional, foi assegurada autonomia didá-
tica e administrativa.

Nas décadas de 50 e 70 foram criadas universidades federais 
em todo território brasileiro, uma por estado. Nesse sentido Paulo 
Nathanael (1991)ressalta “A descentralização do Ensino Superior 
foi a vertente seguida na LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, em vigor a partir de 1961”.

Entre as décadas de 70 e 80, momento de explosão do Ensi-
no Superior no País, o número de estudantes aumentou, forçando 
assim o aumento de vagas, no entanto, com a impossibilidade do 
governo atender a demanda, autorizou a aprovação de novos cur-
sos, juntamente com o Conselho Federal de Educação. Para isso, 
foi-se necessário algumas mudanças quanto à seleção, como por 
exemplo, provas dissertativas e orais passaram a ser de múltipla 
escolha. 

Essas mudanças sem planejamento adequado só vieram a 
resultados não satisfatórios, uma vez que houve queda na qualida-
de do ensino, por falta de fiscalização, e a imagem negativa das ins-
tituições privadas que visava apenas o capitalismo, resultados que 
persistem até hoje. 

Partindo da premissa de que o ensino superior foi bem res-
trito e possuiu profundas dificuldades a ser implantado ou intro-
duzido no Brasil, é notável ainda a falta de organização quanto ao 
número de vagas e seleção para o ingresso na mesma, uma vezque 
a universidadealémde ser um espaço de apropriação do conheci-
mento acumulado, é um lugar privilegiado de produção deste. Isso 
implica em sua apropriação e seu uso efetivo na realidade, desta 

2 Presidente da republica no período de 1919 a 1922, na qual seu período de gover-
no foi marcado por revoltas militares contribuindo assim para a revolução de 1930.
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maneira de forma dinâmica, provocando novas transformações e 
gerandomais conhecimento.

A Reforma Universitária de 1968

O Brasil é um país subdesenvolvido com economia de mer-
cado e que, ao longo de muitos anos no século XX sofreu com um 
período politico denominado ditadura militar ( 1964-1985), perí-
odo este em que houve profundas mudanças em todos os meios de 
compreensão da sociedade brasileira, desde as mudanças culturais, 
éticas, moral, comportamental e educacional.

A educação no Brasil, nunca foi vista com tanta prioridade 
como deveria, levando em consideração que a educação é uma das 
melhores ferramentas para a mudança social e humana dos indiví-
duos. Partindo dessa base, a educação precisava e ainda precisa de 
um novo olhar e uma nova reflexão que sirva de novas atitudes não 
só para os educadores, mas também nas politicas publicas.

A Reforma Universitária ocorrida no ano de 1968 com o ad-
vento da ditadura militar foi uma das principais mudanças ocorri-
das no campo da educação e com ênfase maior no ensino superior. 
Essa reforma parte do objetivo de tentar modernizar o ensino afim 
de que fosse esquecido os modelos tradicionalistas e arcaicos da 
época, sendo o Brasil considerado atrasado em relação a outros pa-
íses que já tinha ocorrido essa reforma.

A Reforma Universitária como era legitima, teve seu projeto 
de lei aprovado pelo congresso em 28 de novembro de 1968 com 
o numero 5540/68, tendo como objetivo maior minimizar a crise 
educacional no país, como ressalta Giraldelli Jr. (1990 p.213):

A Reforma Universitária, incluída nas reformas de base 
no período janguista, direcionava-se no sentido de demo-
cratização do ensino superior. A reforma implantada pela 
ditadura através da Lei 5540/68 foi no sentido contrário, 
apesar de dissimular suas intenções visando o abafamento 
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da crise estudantil que se aguça naquele ano. Crise esta que 
se espelhou justamente os desejos dos setores médicos em 
democratizar o acesso a universidade.

Parafraseando as palavras do autor acima citado, observa-
mos que o sentido da reforma no ensino superior seria apenas de 
democratizar o ensino, e não gerar conflitos e manifestações entre 
os estudantes.

As manifestações que houveram durante esse período de 
implantação da reforma, foi de suma importância para o desenvol-
vimento do processo, tendo como funções reelaborar condições 
para a civilização urbano industrial. O paralelo entre a sociedade 
brasileira e a universidade formou uma sociedade nacional em que 
se fez parte do processo de desenvolvimento civilizatório do Brasil. 

A luta pela reconstrução do ensino nas universidades não 
foram poucas, pois haviam grupos conservadores das práticas que 
dificultavam as ações do procedimento da reforma, em que eram 
mais fortes, pois tinham a liderança dos fatos. Mas com o passar dos 
dias essas ideias tradicionalistas foram perdendo seu valor ceden-
do assim seu lugar para os novos modelos de ensino, onde podemos 
levar em consideração que “a destruição envolve uma reposição: os 
homens não destroem socialmente senão aquilo que eles querem 
reconstruir” ( FERNANDES 1992).

Sendo assim podemos ressaltar as seguintes mudanças nas 
universidades após a reforma: 

No início da década de 1970, as universidades, públicas e 
confessionais, já se encontravam estruturadas com base nos 
seguintes padrões acadêmicos: introdução dos vestibulares 
unificados e classificatórios; fim do sistema de cátedra; de-
dicação exclusiva dos docentes; criação dos departamentos; 
adoção do regime de créditos como mecanismo de integrali-
zação dos cursos; indissociabilidade entre ensino e pesqui-
sa; cursos de graduação divididos em duas fases: ciclo bási-
co e especialização profissional; e pós-graduação composta 



Comunicações

GT 2 – PESQUISA BIOGRÁFICA NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

201XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME

III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO
ISBN

978-85-8126-065-5

de dois cursos distintos: mestrado e doutorado (JUNIOR & 
BITTAR 2004, p.07).

Na citação acima podemos perceber as mudanças ocorridas 
no ensino universitário brasileiro, e que essas mudanças prevale-
cem até os dias atuais. A divisão entre o ensino e a pesquisa foi um 
ponto positivo, ou até mesmo um grande salto para o enriqueci-
mento da pesquisa no país, levando em consideração que o conhe-
cimento gerado na academia necessita de um tripé que é baseado 
no ensino na pesquisa e na extensão, sendo estes os responsáveis 
para uma melhor preparação para os futuros profissionais que lá 
estão.

As universidades atualmente, precisam muito mais do que 
aquele ensino voltado apenas para a sala de aula, com o passar dos 
tempos com o surgimento de novas tecnologias e as mutações que 
vem ocorrendo no mundo inteiro com o processo de globalização, 
a educação por si só acompanha esse processo e também faz parte 
de seu desenvolvimento, uma vez que é partir dela que começam 
as mudanças.

Considerações

Para responder a nossa pergunta inicial, consideramos a se-
guinte indagação: Quais os benefícios ou dificuldade que o período 
denominado como regime militar trouxe para a reforma nas uni-
versidades à partir do ano de 1968?

 A luz do que foi exposto, podemos considerar que o proces-
so de concretização do ensino superior no Brasil, teve vários impas-
ses para que chegasse a educação que temos hoje. Durante todo o 
período de tentativa de implantação deste ensino em nosso país, o 
único objetivo era se tornar uma ação completa sem necessidades 
das dependências de Portugal.

 Com o passar dos anos o Brasil conseguiu sua independên-
cia politica e deixou de ser colônia de Portugal, e foi só ai que come-
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çou a conquistar o seu espaço. Podemos notar que o ensino supe-
rior só obteve êxito, após várias tentativas de implantação desde o 
período colonial até 1920, onde a surgiu a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

 Após 1920 e depois do domínio da era Vargas, foi implan-
tado no Brasil o regime militar onde o mesmo trouxe profundas 
mudanças e acontecimentos que refletem até os dias atuais, e uma 
dessa mudanças ocorreu no ensino superior em que alegava que o 
ensino era tradicionalista e arcaico e que precisavam de um novo 
olhar sobre educação ou ensino.

 Sendo assim, concordamos com Paulo Nathanael quando ele 
afirma o seguinte: 

O real significado do termo “Ensino Superior” vai muito 
além do de ensino de terceiro grau, como ficou populariza-
do principalmente após as reformas das décadas de 60 e 70. 
O saber superior deve ser adquirido mediante o uso de co-
dificações, sistemas, modelos e símbolos da semântica cien-
tífica e, por isso, foge à praticidade do dia-a-dia e se reserva 
aos que disponham de condições especiais para abordá-lo.

A citação acima podemos observar muito bem a importância 
de um novo sistema de busca de conhecimento para o ensino supe-
rior, baseado nos princípios de um ensino voltado realmente não só 
ao aspecto profissionalizante como antes, mas um ensino que pos-
sibilite realmente um conhecimento para o ingresso ao mercado de 
trabalho e formação humana. 

Com a Reforma Universitária, o Brasil houve um leque de 
possibilidades no tocante ao ensino superior, com o crescimento no 
campo da pesquisa as universidades tiveram um novo olhar sobre o 
ensino universitário e que serviu de base para formar profissionais 
qualificados e bem sucedidos em seu futuro campo de atuação.

Ainda podemos considerar que a Reforma Universitária não 
serviu apenas para o crescimento da educação superior, mas também 
conveio para um processo de civilização para a sociedade brasileira.
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