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adquiridas, vez outra se pretende que seus critérios de aprovação constituam a alavanca para, ao 

avaliar o ensino médio, eleve a “qualidade do ensino médio”. 
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Título: 

Projeto educacional de Darcy Ribeiro na gênese das universidades publicas 
brasileiras 
Autor/a (es/as):  

Barreto, Isabela Lima Ribeiro Gomes [Instituto de Educação – UL] 

Resumo: 

Este trabalho tem como finalidade o estudo do pensamento pedagógico do antropólogo, 

educador e político brasileiro Darcy Ribeiro, na criação de 2 Instituições de Ensino Superior 

Público Brasileiras: Universidade Brasília (UnB) e Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF). Pretende-se percepcionar em que medida o pensamento, obra e percurso 

de vida de Darcy contribuíram para criar estas Universidades. Visar-se-á resgatar as condições e 

contexto histórico-político na base da criação e influências que se fizeram sentir. A Reforma 
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Universitária (RU) de 1968, dada a repercussão na educação e sociedade brasileira até hoje, é 

reconhecida como fato histórico importante. Por um lado modernizou e profissionalizou 

universidades públicas, acoplando-as a sistema de pós-graduação e financiamento da pesquisa, 

por outro, permitiu que a forte demanda por educação superior se fizesse pela expansão 

desordenada do setor privado. Essa combinação entre forte expansão do privado sem 

planeamento e sistema público com universidades de pequeno porte em termos latino-

americanos foi questão central com que Darcy se debateu desde 1960. Em 1981, o Brasil 

contava 65 universidades (públicas e privadas), 7 com mais de 20.000 alunos. O número de 

estabelecimentos isolados de ensino superior excedia 800, donde 250 tinham menos de 300 

alunos. As novas faculdades isoladas não eram locais de atividades de pesquisa, dedicando-se, 

exclusivamente, ao ensino. Face a este crescimento desordenado, Darcy apresentou 

considerações para elaboração dum plano de Universidade. Destacamos a que aponta para 

universidades como subestruturas encravadas dentro dos sistemas sociais globais, capacitando-

as a antecipar transformações viáveis dentro do contexto social, que tanto podem servir como 

meio de manutenção do sistema vigente como de mecanismo de renovação. Duas linhas de 

observação discursiva deste trabalho: 1- demonstração do diálogo pedagógico de Darcy na 

criação das Universidades e como contributo para debate sobre RU (disposição interna), bem 

como reconstituir circunstâncias históricas da sociedade brasileira que permitiram sua criação; 

2- comprovação da realidade do discurso político-social actual (visibilidade externa ou 

constatação do real) existente na UnB, UENF e resto das IES brasileiras em contraposição ao 

conceito Universidade Necessária de DARCY. A linha de estudo vai de 1960 à atualidade. 

Partindo do estudo da evolução do sistema de ensino superior brasileiro, passando pela 

formação do projecto educacional de DARCY, procurar-se-á aprofundar conhecimento sobre 

evolução da educação pública superior no Brasil para estabelecer grau de intervenção das 

Universidades Públicas brasileiras na atual RU, reflectir sobre futuro dessas Universidades no 

contexto das atuais políticas educacionais brasileiras, bem como preparar debate sobre RU. No 

prefácio edição portuguesa do livro de Darcy, A Universidade Necessária, Alfredo Pereira 

Gomes, apresenta Darcy como “pertencente a geração de cientistas brasileiros preocupada em 

levar o desenvolvimento do seu país ao nível dos padrões científicos e sociais 

internacionalmente mais elevados”, Darcy concebe a universidade adequada à sociedade que 

vive em transformação, de “passar a universidade atual à universidade necessária (do provir)” 

[DARCY RIBEIRO, A Universidade Necessária, Editorial Estampa, 1975, p. 9]. 

Palavras-chave: 

Universidade Necessária; Ensino Superior; Reforma Universitária; Darcy Ribeiro. 
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1. Introdução 

O projeto educacional de Darcy Ribeiro confunde-se, largamente, com a Reforma Universitária 

brasileira de 1968 que, dada a repercussão na educação e sociedade brasileira até hoje, é reconhecida 

como fato histórico importante. 

A Reforma Universitária, por um lado modernizou e profissionalizou universidades públicas, 

acoplando-as a sistema de pós-graduação e financiamento da pesquisa, por outro, permitiu que a forte 

demanda por educação superior se fizesse pela expansão desordenada do setor privado. Essa 

combinação entre forte expansão do privado sem planeamento e sistema público com universidades de 

pequeno porte em termos latino-americanos foi questão central com que Darcy Ribeiro se debateu 

desde 1960. Em 1981, o Brasil contava 65 universidades (públicas e privadas), sete com mais de 

20.000 alunos. O número de estabelecimentos isolados de ensino superior excedia 800, donde 250 dos 

quais tinham menos de 300 alunos. As novas faculdades isoladas não eram locais de atividades de 

pesquisa, dedicando-se, exclusivamente, ao ensino. 

Face a este crescimento desordenado, Darcy Ribeiro apresentou considerações para elaboração dum 

plano de Universidade. Destacamos a que aponta para universidades como subestruturas encravadas 

dentro dos sistemas sociais globais, capacitando-as a antecipar transformações viáveis dentro do 

contexto social, que tanto podem servir como meio de manutenção do sistema vigente como de 

mecanismo de renovação. 

 

2. O percurso de vida de Darcy Ribeiro 

Darcy Ribeiro nasceu em 1922, na cidade de Montes Claros, interior do Estado de Minas Gerais no 

Brasil. Foi o segundo de três filhos, Ficou órfão de pai aos três anos de idade, sendo criado por sua 

mãe, mestra Fininha, que era professora alfabetizadora de adultos. Em sua autobiografia, Darcy 

Ribeiro confessa com saudade que foi ajudando os alunos de sua mãe que ele se tornou educador: “às 

vezes, ajudava os recém-ingressos segurando a mão deles com um lápis para domesticá-la, a fim de 

que aprendessem a escrever” (RIBEIRO, 1997, p. 31). 

Em 1942 Darcy Ribeiro recebe um convite para ir estudar sociologia, na Escola Livre de Sociologia e 

Política, em São Paulo, com uma bolsa de estudos do sociólogo norte-americano Donald Pierson, cujo 

projeto era elaborar uma bibliografia crítica sobre a literatura brasileira e alguns ensaios de interesse 

sociológico. Formou-se em Antropologia em 1946, com especialização em Etnologia, sobretudo, 

ouvindo os Seminários ministrados por Herbert Baldus. 

Em 1947 é apresentado ao Marechal Cândido Rondon e é contratado pelo Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI), órgão indigenista criado no início do século pelo Marechal Rondon, para o cargo de 

etnólogo. Nos dez primeiros anos de vida profissional, realizou pesquisas etnológicas estudando os 
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povos do Pantanal, do Brasil Central e da Amazónia. Neste período, (1952), fundou o Museu do Índio, 

no Rio de Janeiro, organizou no museu, (1955), com patrocínio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o primeiro curso de pós-graduação em antropologia do Brasil e 

redigiu o projeto para criação do Parque Indígena do Xingu (1961), é considerada a maior e uma das 

mais famosas reservas do gênero no mundo. 

O marco fundamental na construção do pensamento pedagógico na obra educacional de Darcy 

Ribeiro, foi a partir do momento que conheceu Anísio Teixeira (1955), seu mestre, como ele chamava, 

começou a se interessar e a trabalhar ativamente pela educação de forma que as causas defendidas por 

Anísio tornaram-se suas causas também.  

Darcy entregou-se à educação mais por ímpeto de paixão do que por sabedoria pedagógica, mas 

posteriormente tornou-se conhecedor da necessidade de dominar o saber humano para colocá-lo a 

serviço do desenvolvimento nacional como principal acelerador da história. 

A convite de Anísio então diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INPE), mudou-se 

para Brasília e foi contratado para dirigir a Divisão de Estudos Sociais do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais (CBPE), do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Levou para Brasília o 

Curso de Pós-Graduação em antropologia, que organizara no Museu do Índio, ampliando-o na área de 

Sociologia. 

Em 1959, Darcy assumiu o cargo de vice-diretor do INPE, como principal colaborador de Anísio. 

Em 21 de abril de 1960, dia da inauguração da nova capital federal, Brasília, o presidente Juscelino 

Kubitschek, encaminhou ao Congresso Nacional proposta de criação da Universidade de Brasília, 

encarregando Darcy do seu planejamento. Darcy recebeu contribuições de Anísio e de Oscar 

Niemeyer, bem como de muitos cientistas ligados à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC). 

Nesse mesmo ano planeou a Universidade de Brasília (UnB), que veio a ser criada em 1961, tendo 

como principais objetivos o desenvolvimento de uma cultura e tecnologia ligadas ao projecto 

desenvolvimentista nacional. 

Com a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, João Goulart assume a presidência e 

propõe um conjunto de reformas que ficaram conhecidas como as “reformas de base”, que incluíam 

distribuição de renda, reforma agrária e outras medidas, consideradas, pela oposição, “comunizantes”. 

Iniciara-se um período de instabilidade política e atritos entre os diversos interesses da direita e da 

esquerda. 

É atuando intensamente nas questões da educação que Darcy Ribeiro se projeta nacionalmente, e ao 

primeiro escalão do governo, principalmente nos debates públicos em torno da Lei de Diretrizes e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A2nio_Quadros
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reformas_de_base
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda
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Bases da Educação Nacional (LDB), elaborando o documento de sanção presidencial da LDB nº 4.024 

de 20 de dezembro de 1961, obrigando o governo federal a gastar 12,4% de seu orçamento em 

educação. O Congresso aprovou, partindo da heterogeneidade existente entre as Instituições de Ensino 

Superior (IES) do país, facultava a realização da pesquisa e facilitava a disseminação de escolas 

isoladas. Desta forma, regulamentava a expansão do setor (especialmente pela iniciativa privada) sem 

estimular a investigação científica. Segundo a LDB, as Universidades seriam exceção, devendo 

caracterizar-se pela universalidade de conhecimento e, também, pela associação ensino e pesquisa.  

A pedido do presidente Jânio Quadros, colaborou com Anísio na elaboração de um Plano Nacional de 

Educação. Colaborou diretamente com os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek, Janio 

Quadros e João Goulart. 

O golpe Militar de 31 de Março de 1964, lançou-o para o exílio, viveu Uruguai, trabalhando com 

professor de antropologia da Universidad de la República, (1964-1968) e dirigindo seminários sobre 

reformas das universidades, onde interessou em estudar a América Latina. Ao voltar ao Brasil (1969), 

foi  preso, julgado e absolvido seguindo para o  exílio na Venezuela, quando Salvador Allende venceu 

as eleições no Chile e convidou-o para assessorá-lo.  Em seguida foi chamado para pensar e  ajudar a 

Revolução Peruana ao lado de Velasco Alvarado, Planejou a Universidade da Argélia, ao lado de seu 

amigo Arquiteto, Oscar Niermeyer. 

Em 1976 retornou do exílio e voltou a dedicar-se à educação e também à política. 

Em 1979, recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris, no salão nobre da 

Sorbonne. 

Em 1980, Integrou a Comissão de Educadores, convocada pela Unesco, que se reuniu em Paris para 

definir as futuras linhas de desenvolvimento da cultura e da educação no mundo, e planejou a 

estruturação da nova Universidad Nacional de Costa Rica.  

Eleito Senador em 1991, elaborou e fez aprovar no Senado e enviar à Câmara dos Deputados a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, n.º 9.394/96 sancionada pelo Presidente da 

República em 20 de dezembro de 1996 como Lei Darcy Ribeiro. 

Em 1993 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, vindo a ocupar a cadeira 11. Nesse 

mesmo ano, como vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. Foi encarregado pelo governador na 

criação de uma nova universidade, e 31 anos após a criação a UnB, planejou a Universidade Estadual 

do Norte Fluminense (UENF), foi criada com proposto de levar desenvolvimento a região do norte 

fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

Em 1994, recebe o título de Doutor Honoris Causa conedido pelas Universidades de Brasília, 

Copenhague, República do Uruguai e Central da Venezuela. 
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Em janeiro de 1996, criou a Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR) com o objetivo de manter sua obra 

viva e elaborar projetos nas áreas educacional e cultural.  Um de seus últimos projetos lançado 

publicamente, foi o Projeto Caboclo, destinado ao povo da floresta amazônica. Neste mesmo ano, 

recebe o Prêmio Interamericano de Educação Andrés Bello, concedido pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA) a eminentes educadores das Américas. 

Faleceu em 17 de fevereiro de 1997. No seu último ano de vida, Dedicou-se especialmente a organizar 

a Universidade Aberta do Brasil, com cursos de educação a distância, para funcionar a partir de 1997, 

e a Escola Normal Superior, para a formação de professores de 1º grau. 

Presentemente o nome de Darcy Ribeiro tem notoriedade em toda a América Latina, com especial 

reconhecimento nos círculos universitários. Durante o seu exílio, Darcy percorreu diferentes países 

latino-americanos difundindo a reforma universitária com vista à criação de uma universidade 

necessária. O reconhecimento da obra de Darcy Ribeiro no Brasil, na área da educação, não faz jus ao 

trabalho defendido e divulgado na América Latina. Helena Bomeny, que estudou as relações entre 

Darcy Ribeiro e a Escola Nova, nota o preconceito, e a discriminação de Darcy como defensor das 

causas do Brasil: “Eleger Darcy Ribeiro fonte de interesse e investigação acadêmica é um desafio. Se 

há um razoável consenso a respeito de Darcy é a dificuldade de tratar esta figura intelectual e pública 

sem controlar passo a passo, as muitas impressões apaixonadas, nada imparciais, que sempre 

provocou quer de seus fiéis admiradores, quer dos que sobre ele mantinham as maiores restrições” 

(BOMENY, 2001, p.25). 

 

3. Condições e contexto histórico-político na base da criação da UnB e UENF  

Durante a República Populista, nas décadas de 50 e 60 - que vai de 1946-1964 –, a mudança na área da 

educação e no ensino superior foram, segundo Cunha (2003, p. 171), “a intensificação dos processos 

de industrialização-modernização e de monopolização, ao lado da emergência do populismo como 

instrumento de dominação das massas incorporadas à política, (...) que escapavam do controle das 

classes dominantes”. De acordo com este mesmo autor, o sistema educacional orientado pela relação 

educação e desenvolvimento e o conceito de educação como investimento estava voltado para a 

formação do homem brasileiro, tendo em vista as tarefas do crescimento econômico de caráter 

nacionalista. 

Na década de 60, foram criadas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e as 

agências governamentais, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

e a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fruto da 

demanda pela modernização das universidades e o estímulo à formação do docente-pesquisador 

(principalmente na USP desde a sua criação). 
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O Acesso ao ensino superior, via vestibular, aos alunos que tenham concluído qualquer ramo do 

ensino médio, foi disponibilizado com a LDB. “A expansão das oportunidades de escolarização no 

ensino secundário e a equivalência dos cursos médios ao secundário aumentaram a demanda pelos 

cursos superiores” (CUNHA, 2003, p. 171). 

Nessa década o “populismo” com a “federalização” foi responsável pela ampliação do ensino superior 

gratuito e pela criação das universidades federais que hoje existem no país. Inclusive no segmento 

militar, com a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 1947, que significou uma 

inovação acadêmica, seguindo os padrões dos EUA. 

A Universidade de Brasília foi criada como paradigma moderno para o ensino superior além de servir 

como modelo, tal como o ITA, só que mais amplo, abrangendo mais áreas do conhecimento e 

formando especialistas bem qualificados que pudessem influenciar nos rumos das universidades do 

país. 

A estrutura da UnB era formada por três corpos de órgão: de ensino, de pesquisa e de extensão, 

integrados numa estrutura funcional, os institutos centrais de ciências, letras e artes, as faculdades 

profissionais e unidades complementares, tendo sido a primeira universidade brasileira criada sem ser 

a partir da aglutinação de faculdades pré-existentes. Organizou-se na forma de fundação, onde os 

departamentos substituíram as cátedras. Serviu de parâmetro para a UnB, o insucesso da Universidade 

do Distrito Federal, o fracasso da tentativa de criar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e do esforço de uma centena de cientistas e intelectuais 

reunidos para repensar o próprio plano estrutural da universidade.  

A criação da Universidade de Brasília, pela Lei 3.998/1961, serviu de base para a elaboração do 

projeto de Reforma Universitária do Governo João Goulart, enquanto uma das reformas de base 

demandada pela sociedade brasileira, em vista de seu desenvolvimento autônomo, a qual seria 

empreendida pelas demais universidades brasileiras, “inspirou-se nos “esforços pioneiros” de Anísio 

Teixeira empreendidos na Universidade do Distrito Federal (1935-1937) e na tentativa fracassada de 

implantação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da Universidade do Rio de Janeiro, 

enquanto órgão de integração universitária” (RIBEIRO, 2000, 176). 

A UnB, como novo modelo de universidade, acabou por modernizar e influenciar as universidades 

federais do Rio de Janeiro e do Ceará e, mais tarde, durante a ditadura militar, a todas as universidades 

brasileiras ao ser estendido a todo ensino superior, com as devidas adaptações pela lei nº 5.540, de 

1968. 

O projeto da UnB que deveria ser desenvolvido por etapas ao longo de dez anos, sendo os dois 

primeiros destinados à preparação do pessoal, das instalações e das normas regulamentares foi, porém, 

interrompidao com golpe civil-militar de 31 de março de 1964. 
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O projeto para a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) começou no fim da década de 

80, quando as entidades da sociedade civil, da cidade de Campos dos Goytacazes, como o Sindicato 

dos Professores, a Associação dos Docentes da Faculdade de Filosofia, os diretórios acadêmicos e a 

prefeitura conseguiram reunir mais de 4 mil assinaturas propondo uma emenda popular à Constituição 

Estadual de 1989. A emenda tinha o objetivo de implantar uma universidade pública na região norte 

fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

A criação da UENF em Campos dos Goytacazes, veio atender a esta demanda da sociedade civil, pois 

não havia, instituição de ensino superior gratuita. As mais próximas ficavam em Vitória (Estado do 

Espírito Santo), Juiz de Fora (Estado de Minas Gerais) ou Niterói (Estado do Rio de Janeiro). Em 

Campos dos Goytacazes, só havia faculdades particulares de Medicina, Odontologia, Direito e 

Filosofia. 

A UENF foi criada a partir da aprovação pela Assembléia Legislativa a lei de criação da UENF, 

sancionada pelo então governador Moreira Franco em 8 de novembro de 1990. A Lei 1.740 autorizava 

o Poder Executivo a criar a UENF, com sede em Campos dos Goytacazes. Em 27 de fevereiro de 

1991, o Decreto 16.357 criava a UENF e aprovava o seu Estatuto. 

Com a eleição de Leonel Brizola para o governo do Estado do Rio de Janeiro e sua posse em 1991, o 

projeto  da UENF ganhou novo rumo. Cumprindo compromisso de campanha assumido em Campos 

dos Goytacazes, o governador pôs em execução a implantação da UENF, delegando a Darcy, seu 

então vice-governador, a tarefa de conceber o modelo e coordenar a implantação. 

Darcy, tinha em mente uma universidade moderna, capaz de dominar, transmitir conjunta e 

integralmente as novas ciências e tecnologias, além de garantir à região norte fluminense os 

instrumentos técnicos, científicos e o pessoal qualificado indispensável ao desenvolvimento das 

atividades produtivas, notadamente no que se refere à exploração de petróleo e gás e à modernização 

do setor agrário atuando assim na solução dos problemas regionais. Consolidando assim o polo 

universitário que transformou Campos dos Goytacazes. 

O modelo concebido por Darcy para a UENF era diferente da maioria das universidades brasileiras 

que são subdividas em departamentos ou institutos, a UENF é composta por centros que são formados 

por laboratórios temáticos e multidisciplinares, assegurando assim a vinculação do ensino com a 

pesquisa, por isso desde o início de suas atividades, a UENF possuía Programas de Pós-Graduação e 

todo o corpo docente era formado por doutores. 

A Universidade do Terceiro Milênio, como era chamada por Darcy, nos anos de 1993 a 1995, contou 

com total apoio do governo estadual para seu desenvolvimento e crescimento. A partir de 1996, com o 

novo governo, totalmente adverso ao governo anterior, o desenvolvimento da UENF ficou lento. Em 

http://www.uenf.br/
http://www.uenf.br/
http://www.uenf.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento
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1998, com a eleição de Anthony Garotinho, natural de Campos dos Goytacazes, ao governo do Estado 

do Rio de Janeiro, a UENF volta a crescer com o apoio do governo. 

Em 2001, através da Lei complementar n° 99, sancionada pelo então governador Anthony Garotinho, 

a instituição incorporou o nome do seu fundador, passando a ter a denominação atual, Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro conforme já previsto pela Lei nº 2.786, de 15 de 

setembro de 1997, e obteve também a sua autonomia administrativa ficando desvinculada de sua 

antiga mantenedora, a Fundação Estadual do Norte Fluminense (FENORTE). 

 

4. A Reforma Universitária (RU) de 1968 

O Estatuto das Universidades Brasileiras, promulgado em 11 de abril de 1931, marca a Educação 

Superior Brasileira na gestão de Francisco Campos à frente do Ministério da Educação e Saúde 

Pública. Seguidos por dois decretos-leis: o da Criação do Conselho Nacional de Educação (CNE) e o 

da Organização da Universidade do Rio de Janeiro (URJ), que se encontram interligados, o Estatuto 

define o modelo de universidade a ser adotado no Brasil, a Organização da Universidade do Rio de 

Janeiro que foi, por um lado, a primeira aplicação do modelo organizacional previsto no decreto e, por 

outro, a definição dos “moldes” para o ensino nas diversas faculdades. Já a “criação do CNE” aponta 

para a instalação de um “conselho técnico” com a atribuição de um órgão consultivo do Ministério.  

A idéia de uma Reforma Universitária está contida em embrião na própria fundação das primeiras 

universidades no Brasil. Inclusive, as discussões do 2º Congresso Nacional dos Estudantes que criou a 

União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1938, propunham a reforma do ensino superior. E o ITA, é 

apresentado como um modelo alternativo de universidade, com características inovadoras: sem 

cátedras vitalícias, com organização departamental, cursos de pós-graduação, regime de dedicação 

exclusiva dos docentes ao ensino e à pesquisa e currículo flexível (CUNHA, 2000, p. 173). 

O projeto de uma reforma universitária, no sentido de democratização nascida e desenvolvida no 

âmbito do desenvolvimento estudantil nas décadas de 30 e 40 passou a fazer parte da bandeira do 

Estado na primeira década da segunda metade do século XX.  

Em 1961, após um período de 14 anos de tramitação no Congresso Nacional, foi promulgada a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei n° 4.024. Mesmo possibilitando certa 

flexibilidade na sua implementação, na prática essa lei reforçou o modelo tradicional de instituições de 

ensino superior vigente no país. Em termos organizacionais, a Lei nº  4.024 deixou ilesas a cátedra 

vitalícia, as faculdades isoladas e a universidade composta por simples justaposição de escolas 

profissionais. Além disso, manteve maior preocupação com o ensino, sem focalizar o desenvolvimento 

da pesquisa. Ao conceder expressiva autoridade ao Conselho Federal de Educação, com poder para 

autorizar e fiscalizar novos cursos de graduação e deliberar sobre o currículo mínimo de cada curso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997


6491 

 

superior, a nova Lei fortaleceu a centralização do sistema de educação superior. Como novidade, 

assegurou a representação estudantil nos colegiados, não especificando, no entanto, a respectiva 

proporção. 

Na perspectiva de superar o transplante cultural, foi criada a Universidade de Brasília para servir de 

protótipo da Reforma Universitária que deveria apoiar-se em três princípios basilares: “... herdar e 

cultivar, fielmente, os padrões internacionais da ciência e da pesquisa, apropriando-se do patrimônio 

do saber humano; capacitar-se para aplicar tal saber ao conhecimento da sociedade nacional e à 

superação de seus problemas; crescer, conforme um plano, para formar seus próprios quadros docentes 

e de pesquisa e para preparar uma força de trabalho nacional da grandeza e do grau de qualificação 

indispensável ao progresso autônomo do País; atuar como o motor da transformação que permita à 

sociedade nacional integrar-se à civilização emergente” (RIBEIRO, 1982, p. 171/172). 

Após o Golpe Militar de 1964, a política econômica adotada levou ao aparecimento de um “surto 

nacionalista”. No âmbito deste, questões de ordem política, econômica e militar enfatizavam conceitos 

como “prioridades do país”, “projeto brasileiro” e geraram, nos anos seguintes, o projeto “Brasil: 

Grande Potência” – uma “projeção” das relações do país para o futuro. O Governo Militar preconizou 

uma política destinada a superar os problemas tecnológicos da indústria nacional, dando-lhe condições 

de aumentar sua participação na oferta nacional e global. Foram elaborados planos para o 

desenvolvimento de Ciência & Tecnologia, nos quais a formação de técnicos e pesquisadores era 

considerada primordial (IANNI, 1996: 295-296).  

A universidade representou um importante papel na produção de “mentes” e de tecnologia que o país 

demandava e que viriam a contribuir para o desenvolvimento econômico e social autônomo do país. 

Modernizá-la significava, portanto, fornecer recursos que lhe possibilitassem exercer as atividades 

acadêmicas (ensino e pesquisa). 

A partir de Germano (1994, p. 196) torna-se claro o papel da universidade:” [...] é a partir do golpe de 

1964 que as empresas educacionais vão alcançar notável expansão. Isto ocorreu na medida em que o 

Estado criou mecanismos de ordem legal, muito expressivos – como a Constituição -, que abriram 

espaço à iniciativa privada, à educação como negócio lucrativo”. Com efeito, os governos militares 

tentaram não somente se desincumbir de financiar a educação pública e gratuita, como também 

cuidaram de estabelecer as condições legais que permitissem a transferência de recursos públicos para 

a rede particular. 

Na Constituição de 1967 (elaborada por iniciativa do Governo Militar no intuito adaptativo da 

Constituição de 1946 às exigências do modelo militar-tecnocrático implantado pelo golpe de 1964) 

sobressai o apoio à iniciativa privada no que diz respeito à educação: “Respeitadas as disposições 
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legais, o ensino é livre à Iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos 

Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo” (Artº. 168, parágrafo 2º). 

Por um lado, a Constituição de 1967 suprime os percentuais mínimos de recursos a serem aplicados na 

educação pela União, pelo Distrito Federal e pelos Estados e, por outro, mantém a obrigatoriedade 

com os municípios e incentiva “(...) a proliferação de escolas superiores isoladas de qualidade 

duvidosa, em sua maioria exploradas pela iniciativa privada” (GERMANO, 1994, p.207). 

Após longos anos de “penumbra” – durante os quais a reforma universitária era debatida 

exclusivamente nos fechados gabinetes da burocracia estatal - iniciou-se, em 1968, uma nova 

discussão. O Congresso Nacional aprovava a Lei da Reforma Universitária (Lei nº. 5540/68) que 

criava departamentos, o sistema de créditos, o vestibular classificatório, cursos de curta duração e o 

ciclo básico entre outras inovações. A partir daí, os departamentos substituíram as antigas cátedras, 

passando as respectivas chefias a ter carácter rotativo. 

A RU, fez-se como uma tentativa de levar a universidade brasileira a uma reformulação e atualização 

dos seus objetivos, da sua estrutura acadêmica, didática e administrativa, numa “busca de autênticos 

padrões de funcionamento” (CHAGAS, 1967, p. 17). A RU representou avanços significativos, se 

considerarmos a institucionalização da pesquisa, a criação de agências de fomento, a formação de 

recursos humanos de alto nível e de uma estrutura de pesquisa (laboratórios, equipamentos etc), sendo 

que a tentativa de construir um sistema de Ciência e Tecnologia (C&T) com condições de responder a 

futuras demandas por parte do setor produtivo, seus princípios – racionalização, integração e 

flexibilidade – denotavam a busca de uma universidade mais orgânica (internamente) e mais integrada 

(externamente).  

Segundo seus idealizadores, a RU deveria buscar a homogeneização do conjunto das IES, estabelecia a 

Universidade como regra (as escolas isoladas seriam exceção) segundo os princípios modernos de 

indissociabilidade ensino e pesquisa e universalidade do conhecimento. Mas, rigidamente controladas 

pelo Estado, as IES foram alvo de duas políticas bastante distintas: (a) expansão: houve ampla 

liberdade de atuação para o setor privado que, nos moldes do capitalismo, fez das escolas superiores 

um negócio rentável; (b) modernização: com apoio estatal, promoveu-se a implementação da pesquisa 

e da pós-graduação em áreas consideradas prioritárias pelos militares que, em pleno projeto “Brasil: 

Grande Potência”, conferiam à Universidade um papel central na produção de conhecimento e 

capacitação de técnicos para alavancar o desenvolvimento económico autônomo do país. 

As Instituições de Ensino Superior (IES), como resultado das políticas de expansão e modernização, a 

partir da segunda metade da década de 70 já evidenciavam sua heterogeneidade – algumas dedicavam-

se à pesquisa (os chamados “centros de excelência”) e outras ao ensino, apesar da obrigatoriedade do 

modelo “único”. E, dado o desprezo dos tecno burocratas quanto às condições de implementação 
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(insuficiência de recursos materiais e humanos) e às peculiaridades regionais e nacionais (tipo de 

ensino e pesquisa que convinha desenvolver), diversas tentativas de modernização fracassaram. Estes 

fatos, aliados a mudanças no contexto político e económico (com crise mundial do petróleo, explosão 

de juros da dívida externa), afetaram os investimentos em pesquisa do Governo Militar que, feitos nos 

moldes da Big Science dos grandes laboratórios norte-americanos e sem apoio do setor produtivo 

(desinteressado de investir na produção de C&T), mostravam-se dispendiosos e de retorno “lento”. 

Isto fez com que a sua expansão atingisse proporções que antes não se conseguia devido à 

intencionalidade lucrativa, legalizada por um Estado liberal, da iniciativa privada em progredir 

acentuadamente no território nacional uma vez que a RU legalizou incondicionalmente “a 

transferência de recursos públicos para instituições privadas de ensino superior, beneficiando seu 

crescimento indiscriminado por todo o país e com controle governamental praticamente zero” 

(SHIROMA, 2007, p. 32). 

De acordo com Oliveira e Teixeira (2004, p. 22), no processo de expansão do ensino superior a 

participação da iniciativa privada deu-se em duas frentes principais: “uma composta por empresários 

do ramo da educação, até então especializadas nos 1º e 2º graus; outra formada por empreendedores do 

ramo de prestação de serviços, que viram no ensino superior um mercado em larga ampliação, 

sustentável e de grande lucratividade”. 

Em 1968, as universidades representavam cerca de 12% do número de estabelecimentos de ensino 

superior; em 1975, esse percentual baixou para 7%; no último Census do Ensino Superior, em 1999, as 

universidades representavam 15% e atualmente, pelos dados do Cadastro de Instituições de Ensino 

Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), são 13%. As 

universidades têm capacidade para absorver uma quantidade muito maior de matrículas e, apesar de as 

universidades públicas (federais e algumas estaduais) serem as maiores IES do País, do total dos 

alunos matriculados na educação superior somente 39% são de instituições públicas, enquanto 61% 

são de instituições privadas. 

Assim, podemos concluir que, atualmente, no ensino superior brasileiro, a maioria dos alunos está 

matriculada em instituições universitárias privadas. 

Face a este crescimento desordenado do ensino superior, Darcy Ribeiro apresentou considerações para 

a elaboração de um plano de universidade. Destacamos a que refere que as universidades são 

subestruturas encravadas dentro dos sistemas sociais globais, capacitando-as, assim, a antecipar 

transformações viáveis dentro do contexto social, que tanto servem como meio de manutenção do 

sistema vigente como de mecanismo de renovação. 
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Darcy Ribeiro explana sobre a importância de um plano orientador para o funcionamento de uma 

universidade e que a ausência de plano condena a universidade a um crescimento deformado e 

desarticulado, reproduzindo o seu passado. 

 

5. A Universidade Necessária de Darcy Ribeiro 

No prefácio da edição portuguesa do livro de Darcy Ribeiro, A Universidade Necessária, Alfredo 

Pereira Gomes, apresenta Darcy Ribeiro como “pertencente a uma geração de cientistas brasileiros 

preocupada em levar o desenvolvimento do seu país ao nível dos padrões científicos e sociais 

internacionalmente mais elevados”. O livro concebe a universidade adequada à sociedade que vive em 

transformação, de “passar a universidade actual á universidade necessária (do provir)”. 

Darcy Ribeiro considera que universitária tem carácter ambíguo: ao mesmo tempo que é agente de 

transformação social e progresso, também é factor de estratificação social e conservadorismo, 

surgindo da sociedade e transformando a própria universidade. Ao elaborar um modelo de 

universidade autónoma, pondera na introdução chilena desse mesmo livro, colocando em epígrafe a 

seguinte citação de K. Marx: “A doutrina materialista de que os homens são produtos das 

circunstâncias e da educação e, portanto, homens novos serão produtos de novas condições e de 

educação nova, esquece que são os homens, precisamente, quem altera as circunstâncias e que também 

os educadores têm de ser educados”. 

No prólogo da edição do mesmo livro Darcy Ribeiro desenvolve o tema com propósito de contribuir 

para o debate sobre o papel da universidade e seu lugar na luta contra o subdesenvolvimento, 

condenando tanto a estrutura interna da universidade como o carácter da sociedade em que ela se 

insere, questionando essa engrenagem que cumpre o papel de reproduzir o mundo desigual em que 

vivemos, representando a insatisfação mundial que contesta universidade e a sociedade, intimam a 

reforma universitária e a revolução social. Esclarece que se trata de formas comuns de um mesmo 

descontentamento. Trata-se de posições políticas, contra a estrutura de poder, que tanto a universidade 

como o regime político servem. 

O papel do estudante é fundamental e urgente, pois enquanto estudantes ainda podem exprimir, pelo 

pensamento e pela acção, a luta contra o sistema, pois, uma vez formado, acabarão por converter, ao 

trabalho, a família, a competição económica, tornando-os reprodução da ordem desigual e infecunda. 

Para os estudantes a universidade é sua trincheira de luta e a sociedade é a sua causa, seu ideal é 

transformar a universidade para que ela deixe de ser guardiã do saber, transformar a sociedade para 

que ela assegure educação e trabalho, e que tenham o compromisso de colocá-los a serviço da 

colectividade. 
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Darcy Ribeiro caracteriza a crise das universidades latino-americanas como conjuntural, política, 

estrutural, intelectual e ideológica: É conjuntural, com a transição de uma civilização de base 

industrial a uma nova civilização, uma nova revolução científica e tecnocrata; É política pois está a 

universidade inserida em estruturas sociais conflituosas, por um lado conservador e disciplinador e por 

outro renovador; É estrutural porque exige reformas na estrutura da universidade que foram 

concebidas por múltiplos interesses que impedem sua transformação; É intelectual pelo desafio de 

perceber melhor a própria universidade, seus condicionantes e seus requisitos para transformação; É 

ideológica porque há uma ambiguidade de pensamento, dividindo assim os universitários, pois as 

transformações tanto podem contribuir para manter a ordem instituída como servir de alavanca para 

transformação da sociedade global. 

O projecto de universidade necessária demonstrará a inviabilidade de muitas das chamadas 

“universidades” que não têm capacidade de alcançar a massa crítica de recursos de ensino e pesquisa, 

que os convertam em núcleos autónomos para actuar como um dos centros através dos quais a nação 

ou região dominam, aplicam e difundem o património do saber humano. 

Mesmo com instituições precárias sem condições de chegarem a ser verdadeiras universidades, é 

indispensável a existência de uma verdadeira e grande universidade no âmbito da nação ou região, 

permitindo às universidades de menos significado levantar o nível de eficácia do ensino, com 

aperfeiçoamento de seus estudantes e professores, caso contrário seriam conseguido no estrangeiro. 

 

6. Conclusão 

São os seguintes os caminhos apontados por Darcy Ribeiro para a discussão desde concepção da 

universidade até a superação de seus problemas: O primeiro caminho é o da modernização reflexa, ou 

seja através do seu aperfeiçoamento, tornam-se eficazes à medida que se aproximam de suas 

congéneres mais adiantadas; Outro caminho é o do crescimento autónomo representando um papel 

ativo de superação das suas formas de existência e de ação com a estrutura social global. 

A política de modernização pode ser alcançada facilmente através de uma política modernizadora ou 

obtida através de programas de assistência e financiamento internacionais, dependentes apenas de seus 

dirigentes setoriais, fazendo com que alguns sectores cresçam e outros se atrasem, cujo objectivo é 

torná-la mais suficiente nas funções conservadoras. Já a política de desenvolvimento autónomo, é 

rigorosa, só pode ser executada através de um diagnóstico dos problemas da universidade, uma 

planificação de seu crescimento e escolha de seus objectivos que são de transformar também a 

sociedade, evoluindo à condição de um povo senhor de seu destino disposto a integrar-se na 

civilização emergente como uma nação autónoma. 
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O atual debate e discussão sobre a reforma do ensino superior brasileiro incidirá, necessariamente, na 

democratização do ensino superior de forma a abranger todos os campos do saber, de acordo com a 

vocação da região onde se constitui, operando-se assim como motor de transformação da sociedade 

nacional para que haja transformação do pensamento social, na luta para reconstrução da universidade 

e na transformação intencional da sociedade, e que a autonomia universitária passa pela autogestão das 

Instituições. 
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(1) Este artigo é um ensaio para a tese de doutoramento que resulta de uma linha de investigação sobre o 
antropólogo, educador e sociólogo Darcy Ribeiro. 
* Investigadora do IE/UL 
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Projetos de expansão e democratização do ensino superior para formação de 
professores no Brasil 
Autor/a (es/as):  

Borges, Maria Célia [Universidade Federal do Triângulo Mineiro] 

Resumo: 

A investigação em pauta foi desenvolvida no programa de pós-doutorado da Faculdade de 

Educação de São Paulo (FEUSP) entre 2010 e 2011.  Os principais objetivos foram conhecer as 

políticas educacionais atuais sobre a formação inicial dos professores e analisar se os Cursos de 

Licenciatura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU), nos processos de expansão universitária, garantirão a formação de um 

educador que possa contribuir com a melhoria da Educação Básica. Sua relevância se justifica 

pelo grande investimento do país nas políticas e projetos de expansão universitária, tendo como 

bandeira a democratização do acesso à Universidade e com garantia de qualidade. Utilizou-se 

pesquisa qualitativa, delineada como bibliográfica, consultando várias obras específicas e atuais 

dentro da temática; pesquisa documental, analisando leis e políticas atuais ligadas ao tema; e 

pesquisa tipo levantamento (survey). Foram entrevistados vinte e dois sujeitos entre alunos e 

professores da Educação Superior, envolvidos no processo de democratização do ensino 

superior. Os resultados evidenciaram os pontos positivos da expansão universitária: 

desenvolvimento de pequenos municípios; maior oferta de empregos para professores e 

técnicos; projetos pedagógicos inovadores na perspectiva interdisciplinar, maior oferta de vagas 

nos cursos de graduação, especialmente, nas licenciaturas, dentre outros. Os pontos fracos 

demonstram a precariedade dos cursos de licenciatura apoiados pelo Programa de apoio aos 

planos de reestruturação e expansão das Universidades Federais (REUNI), a falta de 

planejamento quanto à infraestrutura, a limitação de verbas, a incerteza da continuidade de 


