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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre o desenvolvimento histórico da pós-
graduação no Brasil, e analisar qual o legado deixado ao longo do séc XX para o 
séc. XXI no campo do ensino superior e da pós-graduação. O estudo pautou-se na 
pesquisa de documentos, leis, decretos e artigos, no intuito de demonstrar como 
ocorreu, no âmbito legal e político, a formação desse nível de escolaridade, o qual 
compreende não somente as instituições de nível superior, como também aquelas 
que foram criadas com o fim de desenvolver a pesquisa científica e acadêmica no 
país, influenciando diretamente na solidificação da pós-graduação. Esse trabalho 
representa apenas um recorte dessa história, mas, ainda sim, contribui para o 
estudo do tema. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Pós-Graduação. Universidade. Pesquisa. 
Ensino Superior.  
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1- INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa tem o propósito de realizar um resgate histórico da pós-

graduação no Brasil: início, formação, e de que forma esse nível de ensino se 

desenvolveu durante o século XX. Esse estudo, no entanto, teve como principal 

fonte os documentos que permeiam essa história tais como, leis, decretos e 

portarias, assim como em diversos estudiosos da história da educação, como 

Saviani, Cunha, Santos, Romanelli, Cury, Balbachevsky e Marosini. 

A escolha dessa pesquisa surgiu por acaso, inicialmente tratou-se de um 

projeto de bolsa de estudos relacionado a pós-graduação, todavia, um dos objetivos 

do trabalho era tratar sobre a história desse nível de ensino, de modo preliminar ao 

projeto em si. Mas, tal estudo começou a se tornar maior do que imaginávamos e 

quando percebemos já tinhamos um significativo material sobre a história da pós-

graduação. Além disso, passamos a compreender a relevância do estudo desse 

tema, a importância do ensino superior e da pesquisa no Brasil, quem são os seus 

participantes, e quais foram os objetivos durante o seu desenvolvimento. 

No primeiro capítulo, trata-se sobre os primeiros passos dos cursos de pós-

graduação nas universidades brasileiras, bem como nas instituições que foram 

criadas para desenvolver esse nível de ensino. Além disso, analisa-se quais outras 

iniciativas foram realizadas e que influenciaram diretamente o nosso objeto de 

estudo.   

No segundo capítulo, discorre-se sobre o reconhecimento e solidificação 

legal da pós-graduação: atribuições, objetivos e finalidades. Ademais, também 

procura-se entender todos os atores envolvidos nesse contexto, como as instituições 

de fomento e deliberação, a criação dos fundos de financimento voltado para bolsas 

de estudos e infra-estrutura, as ações dos planos nacionais que buscaram o 

aprimoramento da pós-graduação e como esse nível de ensino foi desenvolvendo-se 

em cossonância com o projeto político e ideólogico de cada período. 

No terceiro capítulo, por fim, intenta-se realizar sucinto diagnóstico do que foi 

a pós-graduação no final do século XX no Brasil, o público atendido, a sua 

distribuição regional e quais são as questões que devem ser analisadas com maior 

cuidado crítico sobre esse objeto de estudo. 
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2 - PERIODIZAÇÃO HISTÓRICO METODOLÓGICO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Para discorrer sobre a história da pós-graduação no Brasil, primeiramente 

deve-se estabelecer sob qual ótica será realizada a divisão histórica dos fatos para 

melhor compreensão dos diferentes aspectos que permeiam o nosso objeto de 

estudo. Esta divisão corresponde à periodização historiográfica, que de acordo com 

Saviani, pode ser feita de duas formas.  

A primeira corresponde aos critérios políticos e econômicos, que são 

externos ao nosso objeto de estudo, essa escolha resulta em dividir as diferentes 

fases históricas a partir dos acontecimentos políticos (SAVIANI, 2004). Por exemplo, 

poder-se-ia escolher dividir o estudo dos fatos baseando-se nos períodos já 

estabelecidos pela divisão clássica da história: República Velha (1889-1930), 

seguido por Era Vargas (1930-1945), e assim por diante. 

A segunda escolha concerne aos aspectos próprios do que se pretende 

discorrer, que aqui se refere à pós-graduação. Essa linha corresponde aos critérios 

internos do objeto de estudo proposto (SAVIANI, 2004). Ou seja, a divisão 

historiográfica ocorreria a partir das transformações próprias que a pós-graduação 

trilhou durante a sua trajetória, considerando, certamente, os aspectos externos, 

mas sem, contudo, guiar-se por eles. 

Diante do exposto, faz-se aqui a periodização pela segunda opção, que 

corresponde aos critérios internos. Cabe salientar, que em determinados momentos 

os aspectos políticos tratados aqui se encontram diretamente com os históricos do 

nosso objeto de estudo, visto que, diferentes governos adotam diferentes posturas 

em relação a determinado segmento. Porém, ainda sim o foco da presente pesquisa 

será no desenvolvimento da pós-graduação, sendo que qualquer fato estudado tem 

por objetivo contemplar esse recorte histórico. 

Feito essa escolha, dividi-se a história da pós-graduação no Brasil do século 

XX em duas fases. A primeira corresponde de 1931-1964, momento em que 

ocorreram as primeiras iniciativas dos cursos de pós-graduação. Nessa fase inicial 

os cursos de pós-graduação não eram denominados dessa forma, embora já 

tivessem características próprias desse modelo. Nessa primeira fase, também, 

surgiram as primeiras instituições de fomento, as quais tinham por premissa 

desenvolver a pós-graduação assim como a pesquisa.   
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Já a segunda fase, compreendida entre 1965-2000, corresponde ao 

momento em que a pós-graduação foi reconhecida e sistematizada no país, com 

objetivos e finalidades próprios, e solidificou-se como um nível próprio de ensino. 

 

3 - HISTÓRIA DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL NO SÉCULO XX 

 

3.1 AS PRIMEIRAS INICIATIVAS DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL (1931-1964) 

 

Em 1931 Francisco Campos, Ministro da Educação e Saúde do Governo 

Provisório de Getulio Vargas, baixou um conjunto de seis decretos, movimento que 

ficou denominado como Reforma Francisco Campos, no qual se dava um passo 

importante na regulamentação da educação brasileira em âmbito nacional (SAVIANI, 

2004). 

Nesse conjunto, dois decretos abordavam o ensino secundário, um o ensino 

comercial, um a educação de forma geral e dois tratavam do ensino superior 

(SAVIANI, 2004), sendo os três últimos pertinentes ao estudo proposto. 

Assim, a gênese da pós-graduação no Brasil tem o seu marco em 11 de abril 

de 1931, quando foram baixados os seguintes decretos: Decreto n° 19.850, que 

criava o Conselho Nacional de Educação; Decreto n° 19.851, que instituía o Estatuto 

das Universidades do Brasil; e o decreto n° 19.852, que dispunha sobre a 

organização da Universidade do Rio de Janeiro.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE) foi criado como um órgão 

consultivo para o Ministério da Educação e Saúde e suas atribuições englobava 

todos os níveis educativos, incluindo, o ensino superior. Importa destacar que 

durante a sua história o conselho passou por uma mudança de nomenclatura. Em 

1961, o CNE passa a ser chamado de Conselho Federal de Educação (CFE), sendo 

que, em 1995, retoma o nome de Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2016).  

Outro aspecto importante sobre o CNE é que, toda vez que a nomenclatura 

foi alterada, a composição normativa também o foi, com diferenças entre o número 

de conselheiros, tempo de mandato e outras peculiaridades, porém, o conselho 

sempre permaneceu como órgão consultivo e deliberativo, mantendo assim, o seu 

principal objetivo. Por fim, destaca-se que o CNE foi fundamental na trajetória da 

pós-graduação no país, conforme será visto ao longo deste trabalho. 
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Já o Estatuto das Universidades do Brasil dispunha sobre a constituição, 

organização administrativa e finalidades das universidades, nele pode-se ver os 

cursos a serem realizados nas instituições de ensino superior, como consta no 

referido artigo: 

 

Art. 35. Nos institutos de ensino profissional superior serão realizados os 
seguintes cursos: 
a) cursos normais, nos quais será executado, pelo professor catedrático, o 
programa oficial da disciplina; 
b) cursos equiparados, que serão realizados pelos docentes livres, de 
acordo com o programa aprovado pelo Conselho técnico-administrativo de 
cada instituto, e que terão os efeitos legais dos cursos anteriores; 
c) cursos de aperfeiçoamento que se destinam a ampliar 
conhecimentos de qualquer disciplina ou de determinados domínios 
da mesma; 
d) cursos de especialização, destinados a aprofundar, em ensino 
intensivo e sistematizado, os conhecimentos necessários a finalidade 
profissionais ou científicas; 
e) cursos livres, que obedecerão a programa previamente aprovado pelo 
Conselho técnico-administrativo do instituto onde devem ser realizados, e 
que versarão assuntos de interesse geral ou relacionados com qualquer das 
disciplinas ensinadas no mesmo instituto; 
f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em benefício 
coletivo, a atividade técnica e cientifica dos institutos universitários (BRASIL, 
Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, p. 07, grifo nosso). 

 

De todos esses cursos, dois destacam-se para o referido estudo, que são os 

cursos de aperfeiçoamento e as especializações. Enquanto aquele se destinava a 

ampliação dos saberes, este se pautava no aprofundamento dos conhecimentos, ou 

seja, ambos tinham por finalidade dar continuidade aos estudos na universidade. 

Mas, além disso, o que caracteriza esses cursos como próprios de uma pós-

graduação, é que eles são os únicos que exigiam certificados expedidos pelas 

próprias universidades para o seu ingresso, como consta no art. 89 do documento 

(BRASIL, 1931). 

Além desses cursos, o estatuto dispõe sobre o título de Doutor, tendo como 

requisito a defesa de uma tese pelo candidato, a ser  avaliado por uma comissão:  

 

Art. 90. Além dos diplomas e certificados referidos nos artigos e parágrafos 
anteriores, os institutos universitários de que trata o art. 5º, item I, expedirão 
diplomas de doutor quando, após a conclusão dos cursos normais, técnicos 
ou científicos, e atendidas outras exigências regulamentares dos 
respectivos Institutos, o candidato defender uma tese de sua autoria. 
§ 1º A tese de que trata este artigo, para que seja aceita pelo respectivo 
instituto, deverá constituir publicação de real valor sobre assunto de 
natureza técnica ou puramente científica. 
§ 2º A defesa de tese será feita perante uma comissão examinadora, cujos 
membros deverão possuir conhecimentos especializados da matéria 
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(BRASIL, Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, p. 14, grifo nosso). 
 

Conforme mostra o art. 90, não é especificado se a realização dessa tese 

seria feita por meio de um curso, o que torna incerto se a natureza desse título seria 

próprio da pós-graduação, porém, mais a frente, será visto como o estatuto tomou 

forma na Universidade do Rio de Janeiro. 

Por fim, tem-se o terceiro decreto que dispõe sobre a organização da 

Universidade do Rio de Janeiro, o qual o Ministro Francisco Campos definiu como 

modelo a ser seguido pelas universidades brasileiras e instituições equiparadas 

(CAMPUS, 2000, apud. SAVIANI, 2004). 

Nesse documento, além de vários aspectos que se encontram no Estatuto 

das Universidades Brasileiras, também é especificado o funcionamento de todos os 

cursos (nove gerais e alguns subdivididos entre os nove), sendo que cada um possui 

características próprias. Tais cursos, na verdade, eram faculdades e escolas que já 

existiam, com exceção da Faculdade de Educação Ciências e Letras, que foi criada 

no referido decreto, assim todas essas instituições foram agrupadas numa só 

unidade universitária (BRASIL, 1931). 

Cada curso da Universidade do Rio de Janeiro utilizou de forma diferente as 

atribuições do Estatuto da Universidade do Brasil, pelo menos no quesito das aulas, 

diplomas e afins.  

Por exemplo, a Faculdade de Direito estabeleceu o curso em dois ciclos, o 

primeiro seria de bacharel, de cinco anos, e o segundo de doutorado, de dois anos, 

ambos com diplomas próprios (BRASIL, 1931). Nesse, observa-se que o grau de 

doutor citado no Estatuto das Universidades foi inserido como uma pós-graduação 

na Faculdade de Direito, porém, nessa área não foram contemplados os cursos de 

aperfeiçoamento e especialização. 

Já na Faculdade de Medicina, os cursos de aperfeiçoamento e 

especialização fizeram parte da grade curricular, mas eles não tinham como 

exigência terminar a graduação, na verdade eles podiam ser feitos 

concomitantemente com o curso, inclusive nas férias. Por sua vez, o título de doutor 

podia ser obtido mediante a defesa de uma tese, como consta no estatuto, mas para 

isso não era necessário fazer parte de algum outro nível de estudo (BRASIL, 1931).  

Olhando para esses três decretos, fica evidente que houve um grande 

impulso para o ensino superior no país nesse momento, mas sem nenhuma 
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sistematização para a pós-graduação, a qual surgiu de forma vaga, inconsistente e 

sem finalidade e não representava um nível próprio de estudo. Vale ressaltar que o 

próprio termo pós-graduação não havia sido citado ainda. 

Como naquele período tinham poucas universidades, esses cursos existiram 

apenas na Universidade do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Filosofia e na 

Universidade de São Paulo (SANTOS, 2003). 

 Muitos professores que integravam o corpo docente nas universidades 

dessa época eram estrangeiros, principalmente europeus. Para se ter um parâmetro, 

no primeiro ano da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, foram 

contratados seis professores franceses, quatro italianos e três alemães, e nessa 

mesma universidade trabalharam 45 professores estrangeiros durante os anos de 

1934 a 1942 (CUNHA, 2000). 

Outro aspecto importante a ser ressaltado foi o fato das universidades terem 

adotado o modelo da cátedra. O professor catedrático era um cargo ocupado por um 

único indivíduo especializado numa determinada área do conhecimento, e na 

universidade era chefe de uma repartição administrativa responsável por essa área, 

na qual havia também outros professores, todos dependentes do professor 

catedrático, que em última análise detinha os poderes decisórios (CHAMILIAN, 

1984). 

Esse modelo foi definido no Estatuto das Universidades do Brasil no art. 48, 

o qual determinava que o primeiro na hierarquia do corpo docente era o professor 

catedrático, seguido por auxiliares de ensino, docentes livres, professores 

contratados e qualquer outra categoria que fosse criada pela própria instituição de 

ensino (BRASIL, 1931).  

Para se tornar professor catedrático era necessário passar por um concurso 

público de títulos e provas, que era examinado por uma comissão de cinco 

membros, sendo dois indicados pela Congregação e três pelo Conselho Técnico-

Administrativo. Era possível obter esse cargo, também, caso um professor 

catedrático fizesse uma indicação de um candidato que tenha realizado uma 

descoberta científica de alta relevância ou publicado uma obra de grande valor. 

Nesse caso, dois terços da Congregação teriam que votar a favor dessa indicação. 

O candidato só seria aceito após a avaliação da comissão de cinco membros. 

Depois de dez anos de serviço, o professor catedrático, independentemente da 

maneira a qual tivesse sido admitido, teria que ser aprovado em mais um concurso 
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de títulos e provas, e após a avaliação da comissão ele obteria a gratificação de 

vitaliciedade e inamovibilidade, só perdendo o cargo por abandono ou sentença 

judicial (BRASIL, 1931).  

Vale dizer, que a cátedra já existia no Brasil nos primeiros cursos de ensino 

superior desde 1808 por determinação do Príncipe D. João VI, tendo sido 

remodelada em 1931, no decreto já citado, e reforçada nas Constituições de 1934 e 

1946 (FÁVERO, 2000).  

A contratação de professores europeus e a utilização da cátedra deixam 

claro que o projeto político educativo de ensino superior de Francisco Campos era 

inspirado no modelo francês, que diferia da organização departamental 

estadunidense que veremos mais a frente.  

Já o termo “pós-graduação” apareceu pela primeira vez, no âmbito legal, em 

18 de junho de 1946, quando o Ministro da Educação e Saúde Ernesto de Souza 

Campos, do governo Gaspar Dutra, baixou o Decreto n° 21.321, que aprova o 

Estatuto da Universidade do Brasil. Nele são propostos os cursos de formação, 

aperfeiçoamento, especialização, extensão, pós-graduação e doutorado, como 

mostra o texto legal: 

 

Art. 72. Os cursos de formação serão os constituintes dos planos de estudo 
estabelecidos pelo regimento. 
Parágrafo único. Os planos de estudos dos cursos de formação 
compreenderão, pelo menos, os padrões mínimos fixados na legislação 
federal, para os efeitos do reconhecimento dos diplomas expedidos, para o 
exercício legal das profissões respectivas. 
Art. 73. Os cursos de aperfeiçoamento serão destinados a revisão e 
desenvolvimento dos estudos feitos nos cursos normais, pela forma 
estabelecida no regimento. 
Art. 74. Os cursos de especialização serão os destinados a ministrar 
conhecimentos aprofundados nos diferentes ramos de estudos 
filosóficos, científicos, artísticos ou técnicos, pela forma estabelecida 
no regimento e de acordo com programas prèviamente aprovados pela 
Congregação. 
Art. 75. Os cursos de extensão serão destinados a difusão cultural nos 
diferentes setores que possam oferecer interesse geral. 
Art. 76. Os cursos de pós-graduação, destinados aos diplomados, 
terão por fim especial a formação sistemática de especialização 
profissional, de acordo com o que for estabelecido pelo regimento. 
Art. 77. Os cursos de doutorados serão criados pelas escolas e 
faculdades e definidos nos respectivos regimentos, segundo as 
conveniências específicas (BRASIL, Decreto n° 21.321 de 18 de junho de 
1946, grifo nosso).  

 

Vê-se, portanto, que além da criação do curso de pós-graduação, o Estatuto 

manteve os cursos de aperfeiçoamento e especialização, além de criar um curso de 
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doutorado. Todos eles tinham características de complementação ou continuação de 

estudos na universidade, todavia, somente o curso de pós-graduação se destinava 

claramente aos diplomados, enquanto os outros não especificavam esse tipo de 

exigência, o que dá margem à interpretação sobre a caracterização desses outros 

cursos como próprios de uma pós-graduação ou não.   

Adiante, na década de 1950, duas importantes instituições são criadas, o 

CNPq e a CAPES e ambas desempenharão um papel importante no 

desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, pois a partir delas, o país passa por 

uma nova fase na qual a pesquisa acadêmica e científica aumentam 

significativamente, assim como o intercâmbio entre universidades e bolsas de 

estudos para estudantes e pesquisadores.  

Em 15 de janeiro de 1951, o Presidente Gaspar Dutra sanciona a Lei n° 

1.310, que cria o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa - a partir de 1974 passou 

a ser chamado por Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

mantendo assim mesmo a sigla original. O CNPq tinha por atribuição fomentar a 

pesquisa científica e tecnológica no país por meio: de bolsa de estudos para 

pesquisadores, do apoio a reuniões científicas nacionais e internacionais e do 

intercâmbio científico no país e no exterior (BRASIL, 1951).  

A proposta do CNPq era de trabalhar em diversas áreas de pesquisa, 

contudo, no começo de sua trajetória ele tinha um foco maior pela física nuclear, 

pois naquele momento o país vivia um período caracterizado por uma forte fase 

nacionalista de política nuclear, que durou de 1949 a 1956. Porém, já nos primeiros 

anos, esse objeto de estudo foi perdendo força no Conselho. Já, em 1954, foi criada 

a Comissão Nacional de Energia Atômica, a qual foi sucedida, em 1956, pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, que passou a desenvolver o estudo e 

tecnologia da física nuclear no Brasil (CNPq, 2016).   

A partir desse momento, houve uma redução significativa no orçamento do 

CNPq, uma vez que ele não era mais responsável por esse tipo de estudo, mas 

ainda sim continuou a trabalhar com outras atribuições, como a criação de bolsas de 

estudos e pesquisa, as bolsas de iniciação científica, aperfeiçoamento e 

especialização, assim como estágios para o desenvolvimento técnico e para vários 

tipos de pesquisadores (CNPq, 2016).   

A criação da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior 

– por sua vez, ocorreu em 11 de julho de 1951, quando o Governo Vargas baixou o 
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Decreto n° 29.741, que instituiu uma comissão para promover a “campanha nacional 

de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior”. Tal comissão foi composta pelo 

Ministro da Educação e Saúde, Ernesto Simões Filho, como Presidente da 

instituição; Anísio Teixeira, que foi convidado pelo ministro para ocupar o cargo de 

Secretário Geral; como também representantes das seguintes instituições: 

Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), Fundação Getúlio Vargas, 

Banco do Brasil, Comissão Nacional de Assistência Técnica, Comissão Mista Brasil - 

Estados Unidos, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Confederação 

Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, um representante do 

Ministério de Educação e Saúde e o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) 

(GOUVÊA E MEDONÇA, 2006).  

O decreto, ainda, estabelece como os principais objetivos da CAPES 

assegurar indivíduos especializados visando o desenvolvimento do país, assim 

como oportunizar recursos para o aperfeiçoamento dos mesmos e, entre as 

atribuições de execução para estes objetivos, ele prevê a instalação de centros e 

estudos pós-graduados (BRASIL, 1951). 

A CAPES nasceu com o intuito de desenvolver a pós-graduação no Brasil. 

Naquele período o país precisava cada vez mais de pesquisadores e cientistas nas 

diversas áreas do conhecimento devido à crescente industrialização e complexidade 

do setor público. Em seus primeiros anos de atuação, a CAPES concedeu bolsas de 

estudos, contratou professores visitantes estrangeiros e estimulou o intercâmbio 

entre instituições de ensino (CAPES, 2016).  

Para se ter uma ideia sobre a atuação e relevância do CNPq e da CAPES na 

pós-graduação no Brasil, entre os anos de 1963 a 2004, o Governo Federal investiu 

11,1 bilhões de reais (em valores corrigidos), e desse montante, 60% foi distribuída 

pela CAPES e 40% pelo CNPq (SILVA, 2010, apud. MACCARI; MORITZ; MORITZ & 

PEREIRA, 2013).  

Além da criação da CAPES e do CNPq, na década de 1950, houve 

significativa contribuição das fundações internacionais (FARIA E COSTA, 2006). 

Essas fundações eram entidades privadas independentes, financiadas por 

grandes corporações ou famílias muito ricas e que tinham entre suas atribuições a 

filantropia, o investimento em pesquisa e tecnologia, como também educação e 

religião (BINDER-AVILES, 2012). 
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Duas fundações tiveram uma forte atuação nesse período para o fomento e 

desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, a Fundação Ford e a Fundação 

Rockfeller, que ofereciam bolsas de estudos para graduados brasileiros realizarem 

cursos de pós-graduação no estrangeiro (BALBACHEVSKY, 2005).  

Nesse período, começaram a ser firmados acordos entre o Brasil e os 

Estados Unidos (SANTOS, 2003). Em dezembro de 1950, o Brasil assina, 

juntamente com o México e a Venezuela, o Acordo Básico de Cooperação Técnica 

e, logo depois, o Acordo Sobre Serviços Técnicos Especiais, que contemplava, a 

partir de 1953, mais de cem projetos na área da educação, agropecuária e 

administração (TAVARES, 1980, apud. RIBEIRO, 2009).  

Em 1952, um acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos estabeleceu 

o intercâmbio entre universidades, permitindo que muitos estudantes brasileiros 

fossem aos Estados Unidos fazer cursos de mestrado ou doutorado, como também 

que professores americanos viessem ao Brasil desenvolver programas de pós-

graduação (CURY, 2005). 

No entanto, foi na década de 1960, que o Ensino Superior no Brasil passou 

por uma série de mudanças sólidas, principalmente a partir da segunda metade, 

porém, já no seu início surgiram diversos cursos e iniciativas que começaram a 

delinear a pós-graduação brasileira.  

Ademais, em 15 de dezembro de 1961 foi fundada a Universidade de 

Brasília (UNB) por meio da lei n° 3.998, a qual traz, no corpo da lei, a instituição da 

pós-graduação. (Cury, 2005, p. 09).Já no começo da década foi criado o curso de 

Mestrado em Matemática (SANTOS, 2003). 

Em 1961 o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) cria o Curso de Pós-

Graduação em Engenharia, conferindo o primeiro título de mestre da instituição em 

1963 e o título de doutor em 1970 (ALMEIDA; BORGES; CORDEIRO et al., 2008). 

Já em 1963, na Universidade do Brasil, foi criado o Curso de Pós-Graduação 

em Engenharia Química. Dois anos depois o Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica, concomitantemente à criação da Comissão Coordenadora 

dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), por meio de um 

convênio entre a universidade e a Fundação Ford (SANTOS, 2003).  

Na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) também 

foram criados vários cursos de pós-graduação, em 1963 o Mestrado em Engenharia 

Elétrica, em 1964 o Mestrado em Engenharia Mecânica e em 1965 o Mestrado em 
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Engenharia Civil. Nesse mesmo ano foi redigida a primeira dissertação de Mestrado 

em Engenharia Mecânica (ALMEIDA; BORGES; CORDEIRO et al., 2008). 

No âmbito legislativo, por conseguinte, foi escrito o que seria um importante 

documento para a educação nacional, porém, este se mostrou pouco expressivo. 

Por sua vez, em 20 de dezembro de 1961 foi publicado pelo Presidente João Goulart 

a Lei n° 4.024, que fixava as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também 

conhecida como LDB/61 (BRASIL, 1961). 

 Vale ressaltar, que Constituição de 1934 havia estabelecido, no Art. 5, que 

cabia à União “traçar as diretrizes da educação nacional” (BRASIL, Constituição 

1934), desse modo o projeto de criação da LDB/61, que encontra fundamento no 

mencionado artigo, foi feito pelo Poder Executivo e encaminhado ao Poder 

Legislativo em 1948, sendo que, somente após 13 anos de debates e discussões a 

referida lei foi sancionada (MONTALVÃO, 2016). No que concerne aos cursos do 

ensino superior, a LDB/61 dispõe: 

 

Artigo 69. Nos estabelecimentos de ensino superior podem ser ministrados 
os seguintes cursos:  
a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o 
ciclo colegial ou equivalente, e obtido classificação em concurso de 
habilitação;  
b) de pós-graduação, abertos a matrícula de candidatos que hajam 
concluído o curso de graduação e obtido o respectivo diploma;  
c) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer 
outros, a juízo do respectivo instituto de ensino abertos a candidatos 
com preparo e os requisitos que vierem a ser exigidos (BRASIL, Lei nº. 
4.024 de 20 de dezembro de 1961, grifo nosso) 

 

A lei cita os cursos de pós-graduação, mas trata esse nível de ensino de forma 

vaga, sem praticamente nenhum avanço em relação as outras leis que trataram 

dessa questão. Menciona ainda os cursos de especialização e aperfeiçoamento, 

deixando-os a ermo em suas especificidades. Todavia, faz-se importante mencionar 

essa lei, pois ela ainda serviu como base, mesmo que pouco relevante em suas 

atribuições, para um movimento importante na trajetória da pós-graduação. 
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3.2 - RECONHECIMENTO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

NO BRASIL (1965-2000) 

 

Nesse período o Brasil estava passava por uma forte crise educacional, que 

já vinha de longa data e se acentuou de 1964 a 1968. Essa crise, revela-se oriunda 

das transformações das quais o país viveu desde a década de 1950, já que, com a 

implantação da indústria de base que criou uma gama nova de empregos, os 

mecanismos de ascensão da classe média foram modificados, e a educação passou 

a ser reconhecida como a única forma de promoção econômica para esse grupo 

social. Nos três níveis de ensino, a oferta de vagas nas instituições educativas 

diminuía gradativamente em relação à procura, ou seja, nesse período, o número de 

pessoas fora do sistema educativo estava crescendo gradativamente (ROMANELLI, 

1982).  

E mesmo com as universidades da época, criando os cursos de pós-

graduação, e a CAPES, a CNPq e as fundações internacionais oferecendo bolsas de 

estudos e promovendo intercâmbios entre estudantes, professores e pesquisadores, 

ainda não havia no Brasil uma organização sistematizada e objetiva sobre esses 

cursos.  

Diante desse quadro, o Governo Militar começa a adotar medidas em 

relação a esses problemas.  

A partir de 1964 o CNPq, começa a trabalhar com diversos Ministérios e 

órgãos do governo, passando a contar com a assessoria da Academia Brasileira de 

Ciências, que se tornou um órgão consultivo do Conselho (CNPq, 2016).   

Nesse contexto, o Ministro da Educação e Cultura Flávio Suplicy de Lacerda, 

do Governo Castelo Branco, solicitou ao Conselho Federal de Educação (CFE) um 

pronunciamento em relação a essa modalidade de estudo, sendo que em 03 de 

dezembro de 1965 foi aprovado o Parecer n°977, o qual foi redigido pela Câmara de 

Ensino Superior (CES) e teve como relator o conselheiro Newton Sucupira. O 

documento foi assinado por: Clóvis Salgado, José Barreto Filho, Maurício Rocha e 

Silva, Durmeval Trigueiro, Alceu Amoroso Lima, Anísio Teixeira, Valnir Chagas, 

Rubens Maciel e o Presidente da CES Antônio Ferreira de Almeida Junior (CURY, 

2005).  

Além disso, o referido documento, também conhecido como Parecer 

Sucupira, promoveu um breve relato histórico e conceitual sobre a pós-graduação no 
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ocidente, podendo-se observar que o termo e a estrutura da pós-graduação 

surgiram nos Estados Unidos, mas foi diretamente inspirado nas universidades 

germânicas. Inclusive, naquele período, algumas universidades européias já 

estruturavam a pós-graduação em suas instituições, mesmo que sem essa 

denominação, como, por exemplo, a França que não utilizava os termos “graduação” 

e “pós-graduação”, entretanto, havia definido três ciclos de ensino nas faculdades, 

sendo o último denominado Doutorado (BRASIL, 1965). 

A partir do exemplo estrangeiro, o documento defendia que a pós-graduação 

é uma necessidade para o progresso do país, não somente pelo fato do graduado 

continuar os seus estudos, mas também porque a pós-graduação é um espaço 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa (BRASIL, 1965). 

Uma referência interessante que o parecer apresenta, é em relação à origem 

dos termos que denominam os ciclos da pós-graduação. O título de Mestre, por 

exemplo, nasceu com o nome de Mestre das Artes, ou Master of Arts, como era 

chamado nas Faculdades das Artes no período medieval. E o título de Doutor surgiu 

na Faculdade de Filosofia, na Alemanha, que na época era denominado de Doutor 

em Filosofia, ou originalmente Philosophiae e Doctor, que em sua abreviação é 

comumente conhecida como Ph. D. (BRASIL, 1965). 

 Após esse histórico, o documento contextualiza o Brasil nesse panorama, 

define e regulamenta o modelo de pós-graduação a ser instituído no país, tendo 

como principal referência o modelo estadunidense. Além de tomar como base a LDB 

de 1961, visto que essa lei planificou de forma vaga a pós-graduação, o parecer teve 

grande flexibilidade na definição desse grau de estudo (BRASIL, 1965). 

Além disso, o parecer faz uma diferenciação clara entre os cursos de pós-

graduação, dividindo-os entre stricto sensu, que são os cursos de Mestrado e 

Doutorado, e lato sensu, que são os cursos de Especialização. A partir dessa 

separação, ele determina a adoção dos cursos de Mestrado e Doutorado, com 

características e finalidades estabelecidas (BRASIL, 1965). 

Os cursos de Mestrado são definidos com uma duração mínima de um ano, 

e para entrar no curso é necessário realizar uma dissertação. Já no Doutorado, 

determina-se uma duração mínima de dois anos, e para ingressar no curso é preciso 

a preparação de uma tese que defenda algum conhecimento novo dentro de um 

tema aprovado pelo departamento (BRASIL, 1965). 
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O título de Doutor é fragmentado em doutorado em pesquisa e doutorado 

profissional. No caso da pesquisa, o título que se que pode obter é dividido em 

quatro áreas, sendo elas Letras, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Filosofia. 

De outro lado, no doutorado profissional, o título é denominado a partir do próprio 

curso, como exemplo, Doutor em Medicina, Doutor em Engenharia, e assim por 

diante (BRASIL, 1965). 

Nessa primeira fase de implementação, os cursos de Mestrado e Doutorado 

são colocados de forma independente no parecer. Isso quer dizer que, embora 

hierarquizado, as universidades e departamentos tem a autonomia para determinar, 

ou não, como requisito obrigatório para o curso de Doutorado, a obtenção anterior 

do título do curso de Mestrado. O documento ainda aconselha que certos cursos 

adotem essa escolha, como, por exemplo, o curso de Medicina (BRASIL, 1965). 

Outra mudança proposta foi a instituição do sistema de créditos, modelo no 

qual o aluno pode escolher as matérias que quer realizar durante o ano letivo, e que 

estabelece uma quantidade de 360 a 450 horas de atividades por ano, como aulas, 

seminários e atividades em laboratório (BRASIL, 1965). 

Porém, mesmo com o Parecer Sucupira, ainda faltava uma regulamentação 

para a pós-graduação na época, e havia forte pressão dos movimentos sociais e 

estudantis para que o governo fizesse uma reforma universitária (MACCARI; 

MORITZ; MORITZ & PEREIRA, 2013).  

Assim, em 2 de julho de 1968, o Presidente Costa e Silva baixou o Decreto 

n° 62.937 que dispõe sobre a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para estudar e 

elaborar as medidas necessárias para resolver essa questão. É interessante 

observar alguns apontamentos feitos no relatório final desse grupo, que 

compreendeu a necessidade de uma reforma no ensino superior e reconheceu a 

importância do movimento estudantil nesse processo, mesmo com as diferenças 

políticas e ideológicas entre o governo e o movimento (FÁVERO, 2006). 

Como resultado do GT, em 28 de novembro de 1968, foi sancionada a Lei n° 

5.540 que planificou o funcionamento e organização do ensino superior. Esta lei, que 

ficou conhecida como Reforma Universitária, estabeleceu uma série de mudanças, 

porém, importa analisar no presente trabalho, os aspectos pertinentes a pós-

graduação (FÁVERO, 2006). 

Nesse contexto a organização universitária passa a ser administrada por 

departamentos, extinguindo-se a cátedra nas universidades (BRASIL, 1968).  
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Na verdade, a organização das universidades em departamentos já existia 

no país, no Estatuto da Universidade do Brasil de 1946, já referido, o qual 

determinava que as faculdades deveriam realizar a sua organização didática e 

administrativa por meio de departamentos, fixados por cadeiras e afins, porém, cada 

um seria chefiado pelo professor catedrático, ou seja, mesmo com a organização em 

departamentos prevalecia o modelo catedrático nesse período (CHAMILIAN, 1984).  

Mas, com a extinção da cátedra, o departamento ganha nova configuração. 

A partir da reforma, a trajetória de uma carreira acadêmica tornou-se mais flexível, 

passando a ser permitido a existência de mais de um professor por nível de carreira. 

Houve também, maior ênfase na pesquisa, pois os departamentos não seriam mais 

divididos por parcelas específicas do conhecimento, mas sim composto por áreas de 

conhecimentos que possuíssem afinidades entre si. Essa nova estrutura criava uma 

maior flexibilidade interdisciplinar, principalmente para a aplicação do sistema de 

créditos, que já havia sido proposto no Parecer Sucupira (CHAMILIAN, 1984). 

Em relação aos cursos que seriam ministrados nas universidades, o 

documento traz: 

 

Art. 17. Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de ensino 
superior poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos: 
a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam concluído o 
ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classificados em concurso 
vestibular; 
b) de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatos diplomados 
em curso de graduação que preencham as condições prescritas em 
cada caso; 
c) de especialização e aperfeiçoamento, abertos à matrícula de candidatos 
diplomados em cursos de graduação ou que apresentem títulos 
equivalentes 
d) de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os requisitos 
exigidos (BRASIL, Lei n 5.540 de 28 de novembro de 1968, p. 2, grifo 
nosso) 

 

Como mostra o documento, os cursos de pós-graduação, especialização e 

aperfeiçoamento são destinados aos diplomados, mas sem especificá-los, 

incumbindo, para tal função outros órgãos.  

No caso dos cursos de pós-graduação, a Lei n° 5.540 determina: “Art. 24. O 

Conselho Federal de Educação conceituará os cursos de pós-graduação e baixará 

normas gerais para sua organização (...)” (BRASIL, 1968). 

Já nos casos dos cursos de especialização e aperfeiçoamento, é possível 

observar:  



 

 

24

“Art. 25. Os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e outros 
serão ministrados de acordo com os planos traçados e aprovados pelas 
universidades e pelos estabelecimentos isolados” (BRASIL, Lei Nº 5.540 de 
28 de novembro de 1968, p. 3).  

 

Portanto, essa lei não especificou qual o tipo de pós-graduação seria 

aplicado nas universidades, até mesmo porque os cursos de aperfeiçoamento e 

especialização também têm características de uma pós-graduação. O que fica 

evidente é que muitas mudanças ocorridas nesse período no âmbito deliberativo e 

legal foram estabelecidas pelo Parecer Sucupira, que já havia definido uma série de 

outros aspectos que também se encontram na lei.  

A partir do Parecer Sucupira e da Reforma Universitária, o número de 

programas de pós-graduação cresceu gradativamente nas décadas seguintes, em 

1965 o Conselho Federal de Educação identificou 27 programas de mestrado e 11 

de doutorado, em 1975 esse número já havia crescido para 429 programas de 

mestrado e 149 de doutorado, e em 2002 saltou para 1506 programas de mestrado 

e 841 de doutorado (BALBACHEVSKY, 2005). 

A escolha do Governo Militar no rumo da pós-graduação foi diretamente 

influenciado pela aproximação política entre o Brasil e os Estados Unidos. Em 1961, 

ano que eclodiu a Revolução Cubana, o Governo dos Estados Unidos reorganizam 

uma nova investida nas relações com os países latino-americanos, nesse mesmo 

ano em Punta Del Este, no Uruguai, foi realizada uma conferência da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), e como resultado foi assinado o Tratado da Aliança 

Para o Progresso. No final desse mesmo ano, o Congresso dos Estados Unidos 

aprovava o Foreign Assistance Act, que tinha por premissa organizar programas de 

assistência aos demais países, a qual deu origem a United States Agency for 

International Development (USAID). Essa organização criou sede em vários países 

latino-americanos, que no caso do Brasil se estabeleceu na cidade do Rio de 

Janeiro (TAVARES, 1980, apud. RIBEIRO, 2009). 

No Brasil, a atuação da agência teve forte repercussão no sistema 

educacional brasileiro, assim durante os anos de 1964 a 1968 foram assinados 12 

acordos entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a USAID, e alguns 

desses acordos tiveram participação também do Conselho de Cooperação Técnica 

da Aliança para o Progresso (CONTAP) e do Sindicato Nacional dos Editores de 

Livros (SNEL) (ROMANELLI, 1982). 
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Nesses acordos, todos os níveis de ensino foram contemplados, e neles 

foram feitas as seguintes propostas: assessoria técnica estadunidense para 

planejamento de ensino no Brasil; treinamentos de técnicos brasileiros nos Estados 

Unidos; treinamentos de técnicos rurais; reformulação das Faculdades de Filosofia 

no Brasil; assessoria para a modernização da administração das universidades; 

aperfeiçoamento do Ensino Primário; criação do Centro de Treinamento Educacional 

de Pernambuco; compra de 51 milhões de livros estrangeiros no período de três 

anos para serem colocados nas escolas brasileiras; e alguns acordos que 

substituíram, ou renovaram acordos anteriores (ROMANELLI, 1982). 

Os acordos entre o Brasil e os Estados Unidos não influenciaram somente a 

estrutura da pós-graduação, mas também a pesquisa a ser realizada. De acordo 

com Santos (2003), esse tipo de relação cria uma “parceria subordinada”, onde o 

país em desenvolvimento busca se aproximar e reproduzir as marcas do país 

desenvolvido. A pesquisa científica nesse período se limitou a uma linha de 

orientação estrangeira com a premissa de buscar repercussão internacional, 

desviando o interesse em desenvolver trabalhos pertinentes as aspirações 

brasileiras. Nesse sentido, houve maior valorização para as Ciências Exatas e 

Biológicas, visto que as Ciências Humanas tratavam de temas mais próximos da 

sociedade Brasileira (SANTOS, 2003). 

Outra iniciativa fundamental nesse período para a pesquisa foi a criação do 

Finep, Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, instituído em 8 

de março de 1965 pelo Decreto n° 55.820, assinado por Castelo Branco. Esse fundo 

foi concebido com o objetivo de financiar estudos e programas com a finalidade de 

promover o desenvolvimento industrial e a modernização do país, ele foi operado 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), e contou com 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da USAID (FINEP, 

2016)  

Todavia, “o Finep” foi sucedido pela “a Finep”, Financiadora de Estudos e 

Projetos, criada em 24 de Julho de 1967 pelo Decreto-Lei 61.056, assinado por 

Costa e Silva, no qual mantêm com as mesmas atribuições, porém, dessa vez, como 

parte do Conselho Diretor da Finep integram, o Ministério do Planejamento, o BNDE 

e o Banco Central (FINEP, 2016). 

 Após isso, houve a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), que ocorreu em 31 de julho de 1969 pelo 
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Decreto-Lei n° 719, instituído pelo mesmo governo com as mesmas finalidades dos 

programas anteriores. Contudo, o salto no financiamento em pesquisa se deu a 

partir de 15 de março 1971, quando a Finep assume a secretaria executiva do 

FNDCT e o fundo se torna um item permanente no orçamento público federal 

(BALBACHEVSKY, 2005).  

A Finep e o CNPq tendiam a valorizar as áreas de engenharia, mas o 

Ministério da Educação tinha uma pretensão mais ampla, visto que o seu objetivo 

era a formação de professores para as universidades. Construiu-se então, certo 

equilíbrio no desenvolvimento da pesquisa, pois a maioria dos cursos de graduação 

na época pertencia a áreas humanas e afins, o que refletiu diretamente na pós-

graduação (BALBACHEVSKY, 2005). 

Diante da solidificação da pós-graduação após a Reforma Universitária, 

começou a surgir a necessidade de desenvolvê-la em acordo com os princípios e 

ideários presentes no país naquela época.  

Em 1971, o Governo Militar lança o primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que tinha por premissa a intervenção do Estado na economia do 

país. Articulado a esse programa, em 1975 é realizado o I Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG), que dispõe uma série de metas para serem cumpridas no 

período de 1975-1979, entre as principais nós temos: institucionalização do sistema 

de pós-graduação a partir do financiamento estável; capacitação de docentes; 

elevação dos padrões de desempenho; valorização das ciências básicas; 

racionalização e expansão dos recursos em vista de diminuir as disparidades entre 

as regiões do país (HOSTINS, 2006).  

O primeiro PNPG representava o ideário que permeava os objetivos da pós-

graduação na época, alguns iminentes ao processo evolutivo do ensino, como, por 

exemplo, a capacitação dos docentes e elevação dos padrões de desempenho. Mas 

também, apontava os problemas que eram considerados pertinentes para o 

momento, em especial, podemos destacar a questão das disparidades regionais, no 

qual será abordado em outros planos, como também, se destacará como um dos 

problemas mais evidentes do fim do século. 

Paradoxalmente, a Ditadura Militar no Brasil aumentou significativamente, 

nesse período, o número de cursos de pós-graduação, uma vez que a pesquisa era 

um elemento fundamental para ideal nacionalista de modernização e 

desenvolvimento tecnológico, o qual diferia o país das outras ditaduras militares de 
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direita na América Latina, como o Chile, a Argentina e o Uruguai, que 

desmantelaram as suas universidades públicas durante os seus governos 

(TRINDADE, 2003, apud. HOSTINS, 2006).  

Devido a essa expansão, as universidades se tornaram organizações mais 

burocráticas, e passaram a exigir maior controle e regulação das atividades 

desenvolvidas. Logo, a CAPES se encarregou desse papel, e em 1976 implantou a 

avaliação por pares, que consistia em um sistema de avaliação realizada por meio 

de comissões e consultores, sendo que, a primeira aconteceu em 1978. A partir 

desse momento, a agência se tornou responsável por desenvolver o Plano Nacional 

de Pós-Graduação, e passa a ser reconhecida pelo MEC como a Agência Executiva 

do Sistema Nacional de Pós-Graduação (HOSTINS, 2006).  

Essas mudanças ampliaram a atuação da CAPES, além de ser uma agência 

de fomento, ela também assumiu o papel de avaliar, assim como, de realizar os 

mecanismos de deliberação para o desenvolvimento desse grau de ensino. 

Em meio a esse contexto, surge em 16 de março de 1978 a Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), quando um grupo 

de professores, estudantes e representantes da CAPES, do CNPq, da Finep e do 

CNRH/IPEA, aprovam o estatuto dessa associação sem fins lucrativos, no qual 

define os seguintes objetivos: atuar frente a pós-graduação em todas as suas 

instâncias, deliberar sobre as políticas educacionais, promover eventos, indicar 

linhas de pesquisas e contribuir para a formação da política nacional de pós-

graduação (ANPEd, 2016).  

Por conseguinte, a CAPES realiza em 1982 o II PNPG (1982-1985), nele 

foram elencadas as seguintes atribuições: a qualificação e expansão dos recursos 

humanos para as práticas docentes; o aperfeiçoamento dos métodos avaliativos com 

maior participação da comunidade científica; apoio na infra-estrutura para os 

programas de pós-graduação com finalidade de assegurar estabilidade e autonomia 

financeira; e a possibilidade de se criar outros modelos de pós-graduação devido às 

diferenças regionais (HOSTINS, 2006). 

Mesmo com todas essas metas, a questão que ganhou maior destaque no II 

PNPG, foi a de melhorar a qualidade do ensino superior, em especial a pós-

graduação. Para alcançar esse objetivo, houve grande ênfase para os métodos 

avaliativos, junto com a incorporação da comunidade científica (BRASIL, 2004).  
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Em meio a esse contexto, a ANPEd fez críticas contundentes em relação ao 

modo como a CAPES executava as suas avaliações, e fez uma nova proposta sobre 

o método avaliativo. A CAPES se dispôs a um termo de colaboração em vista de 

aceitar a nova proposta, porém, o resultado não chegou a um bom consenso. Desde 

então, a ANPEd realiza discussões e debates sobre esse assunto, defendendo, 

principalmente, o predomínio dos aspectos qualitativos na avaliação em detrimento 

dos quantitativos, e busca manter interlocuções com os representantes da CAPES 

(HOSTINS, 2006). 

Já com a Nova República, surge o III PNPG (1986-1989), desenvolvido na 

mesma época do I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Esse novo plano 

estabelece-se com base no ideal em voga daquele momento, que era de conquistar 

a autonomia nacional. O novo plano, reconhece que não há uma quantidade 

relevante de cientistas no Brasil, portanto, defende o desenvolvimento da pesquisa 

universitária e a integração dos cursos de pós-graduação com o sistema nacional de 

ciência e tecnologia, ou seja, uma maior articulação entre as universidades e a 

comunidade científica. Outra questão que se discutiu nesse plano, foi em relação, 

novamente, as disparidades regionais, citando como exemplo, a necessidade de dar 

maior atenção para as instituições científicas da Amazônia, sobretudo, na área de 

recursos humanos (BRASIL, 2004). 

Para melhor entendimento do que representou o PNPG no século XX, é 

relevante recorrer ao IV PNPG (2004), que em última análise, resume muito bem a 

atuação dos três primeiros, assim como as prioridades abordadas: 

 

“A partir dessa retrospectiva, pode-se então concluir que a política de pós-
graduação no Brasil tentou inicialmente capacitar os docentes das 
universidades, depois se preocupou com o desempenho do sistema de pós-
graduação e, finalmente, voltou-se para o desenvolvimento da pesquisa na 
universidade, já pensando agora na pesquisa científica e tecnológica e no 
atendimento das prioridades nacionais. Entretanto, deve-se ressaltar que 
sempre esteve presente a preocupação com os desequilíbrios regionais e 
com a flexibilização do modelo de pós-graduação” (BRASIL, IV Plano 
Nacional de Pós-Graduação 2004, p. 15-16). 

 

Em sequência, na década de 1990, ocorreu um movimento de retrocesso no 

âmbito educativo, quando o Governo Collor baixou a medida provisória n° 150, de 15 

de março de 1990, que entre outras providências, extinguiu a CAPES. Houve uma 

forte repercussão por parte do meio acadêmico em relação a essa medida, as pró-

reitorias de pesquisa e pós-graduação reagiram e se mobilizaram, com o apoio do 
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Ministério da Educação no intuito de reverter essa situação. Em 12 de abril do 

mesmo ano, a medida provisória n°150 foi convertida na Lei n° 8.028, e a CAPES foi 

recriada (CAPES, 2016).  

Mesmo com esse primeiro movimento de retrocesso, nesse mesmo período 

governamental adveio uma mudança importante para a CAPES. Em 09 de janeiro de 

1992 é aprovada a Lei n° 4.805, que entre outras atribuições, torna a CAPES uma 

fundação pública, fortalecendo-a como instituição (CAPES, 2016). 

Desde que a CAPES passou a avaliar a pós-graduação, mesmo com as 

críticas apontadas pela ANPEd, esse nível de ensino chegou a se destoar dos 

outros, visto que passou a haver uma relação direta entre o resultado obtido da 

avaliação e o investimento na pesquisa e infra-estrutura. Porém, os métodos 

avaliativos da CAPES começaram a apresentar alguns problemas depois de alguns 

anos. Em uma avaliação feita em 1996 se verificou que, quatro entre cinco 

programas ficaram posicionados na classificação mais alta, esse resultado passou a 

ser visto como um problema, indicando que a CAPES estava perdendo a 

capacidade de distinguir a qualidade entre os programas (BALBACHEVSKY, 2005). 

Diante dessa situação, a CAPES reagiu reformulando o sistema de 

avaliação. Manteve-se o sistema tradicional por pares, mas agora com regras mais 

rígidas. Foram adotados os padrões de qualidade exigidos internacionalmente, 

assim como maior ênfase para a produção acadêmica dos professores. A avaliação 

que acontecia a cada dois anos mudou para três. Os mestrados e doutorados, 

quando ofertados por um mesmo programa, passam a ser avaliados juntos. A 

pontuação muda, sendo de um a sete, no lugar de um a cinco. Três se torna o 

mínimo necessário para um programa ser reconhecido, e seis e sete só podem ser 

pontuado por programas que possuem doutorado e alcancem um resultado de bom 

ou excelente, segundo padrão internacional de qualidade. Em 1998 essa nova 

avaliação foi implementada, e o resultado foi satisfatório para a agência (CAPES, 

apud. BALBACHEVSKY, 2005). 

Um movimento importante desse período para a educação nacional ocorreu 

em 20 de dezembro de 1996, quando o Presidente Fernando Henrique Cardozo 

sancionou a Lei n° 9.394, que reformulou a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional. Diferente de suas versões anteriores (1961 e 1971), essa se mostrou um 

documento mais completo em suas atribuições. No que condiz ao ensino superior a 

LDB/96 sistematizou: 
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Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 
I – cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino; 
II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 
atendam às exigências das instituições de ensino; 
IV – de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino (BRASIL, Lei n° 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, p. 15, grifo nosso). 

 

Portanto, a pós-graduação foi definida em programas de mestrado e 

doutorado, assim como cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 

exigindo o diploma como pré-requisito obrigatório. É pertinente salientar que essas 

atribuições foram construídas ao longo do século, e concretizadas nesse documento.  

Porém, a LDB/96 trouxe uma nova forma de realizar esses cursos, foi 

proposto o ensino a distância para todos os níveis de ensino, incluindo, por 

consequência, a pós-graduação, como mostra a lei: 

 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, e de educação continuada. (BRASIL, Lei n° 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, p. 25). 

 

Na verdade, o ensino à distância faz parte do projeto político desse período, 

que entre os seus objetivos, defendia a expansão do ensino superior (MAROSINI, 

2009). 

A regulamentação mais detalhada da educação a distância, no caso da pós-

graduação, foi explanada na Resolução CNE/CES n°1, de 03 de abril de 2001, que 

estabelece as normas para o funcionamento da pós-graduação, e entre essas 

normas se encontra o ensino a distância (BRASIL, 2001). Ou seja, a estruturação 

sistematizada no âmbito legal desse modo de ensino acabou ocorrendo no começo 

do século XXI. 

Já em 1998, nós tivemos uma nova proposta em relação aos cursos stricto 

sensu, o advento do mestrado profissional. Percebeu-se, nesse período, que muitos 

estudantes que terminavam o mestrado não seguiam carreira profissional 

acadêmica, o que diferia dos estudantes de doutorado. Nesse contexto foi pensado 
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criar uma modalidade de mestrado que ainda tivesse um foco na pesquisa, mas que 

o preparasse para o mercado de trabalho não acadêmico (CAPES, 2016). 

Assim, a CAPES regulamentou o mestrado profissional pela Portaria 

80/1998, que instituiu esse novo modelo de curso, as condições para que uma 

instituição adote esse programa foi definida da seguinte forma: 

 

Art. 2º - Será enquadrado como “Mestrado Profissionalizante” o curso que 
atenda aos seguintes requisitos e condições:  
a) estrutura curricular clara e consistentemente vinculada a sua 
especificidade, articulando o ensino com a aplicação profissional, de forma 
diferenciada e flexível, em termos coerentes com seus objetivos e 
compatível com um tempo de titulação mínimo de um ano;  
b) quadro docente integrado predominantemente por doutores, com 
produção intelectual divulgada em veículos reconhecidos e de ampla 
circulação em sua área de conhecimento, podendo uma parcela desse 
quadro ser constituída de profissionais de qualificação e experiência 
inquestionáveis em campo pertinente ao da proposta do curso;  
c) condições de trabalho e carga horária docentes compatíveis com as 
necessidades do curso, admitido o regime de dedicação parcial;  
d) exigência de apresentação de trabalho final que demonstre domínio do 
objeto de estudo, (sob a forma de dissertação, projeto, análise de casos, 
performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, 
equipamentos, protótipos, entre outras, de acordo com a natureza da área e 
os fins do curso) e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele 
(BRASIL, Portaria 080, de 16 de dezembro de 1998, p. 01-02). 
 

Além dessas condições, o mestrado profissional foi definido para ser 

avaliado periodicamente pela CAPES, assim como o mestrado e o doutorado, 

porém, considerando as especificidades próprias da sua formação (BRASIL, 1998). 

Uma diferença significativa desse novo programa se deu pela sua 

manutenção financeira, já que, foi definido pela Portaria 80/1998 que “Os cursos da 

modalidade tratada nesta portaria possuem vocação para o autofinanciamento” 

(BRASIL, 1998). Esse fator criou uma dificuldade para esses programas serem 

oferecidos pelas universidades públicas, pois isso seria contrário a Constituição de 

1988, que determinou a gratuidade no ensino superior, assim, teria que haver 

alguma forma de financiamento externo para essa modalidade, seja de fundações 

ou empresas, ou mesmo do próprio Estado, como exemplo, uma secretaria de saúde 

que tivesse interesse num curso desse tipo para a sua área (CAPES, 2016).  

Por fim, observa-se nesse capítulo, que a pós-graduação teve um relevante 

desenvolvimento a partir de 1965, e provavelmente foi o nível de ensino que melhor 

se desenvolveu durante o século XX no Brasil. 
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4 - O LEGADO PARA O SÉCULO XXI 

 

Nesse capítulo será analisado qual foi o panorama da pós-graduação no 

final do século XX, ou seja, quais foram os “resultados” obtidos com o seu 

desenvolvimento, como: número de programas, titulados, público atendido, etc.  

Os dados apresentados aqui sobre a pós-graduação são dos cursos stricto 

sensu, visto que, as fontes oficiais da referente pesquisa tratam exclusivamente 

dessa modalidade, não apresentando os números referentes ao lato sensu.  

A primeira análise, busca compreender a distribuição regional dos cursos de 

pós-graduação no país, considerando os diversos fatores que compõe esse objeto 

de estudo. Esses dados serão demonstrados nas primeiras seis tabelas, e os 

comentários entre elas, só ocorrerá quando for considerado algum elemento 

relevante. 

 

Tabela 1 - Distribuição de Programas de Pós-Graduação no Brasil por Região no 

Ano 2000 

 

Programas 
Centro 
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

Doutorado 1 4 1 16 6 28 
Mestrado 53 129 20 279 131 612 
Mestrado Profissional 0 0 0 8 1 9 
Mestrado/Doutorado 20 70 10 551 115 766 
Mestrado/Doutorado/Me
strado Profissional 3 1 0 9 6 19 
Mestrado/Mestrado 
Profissional 2 1 0 1 1 5 
Total 79 205 31 864 260 1.439 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016).  

 

Tabela 2 - Distribuição de Bolsas de Pós-Graduação no Brasil por Região no Ano 

2000 

 

 
Curso 

 
Centro Oeste 

 
Nordeste 

 
Norte 

 
Sudeste 

 
Sul 

Doutorado 193 667 55         6.554 1.332 
Mestrado 537 1.638 185 6.954 2.355 
Pós-Doutorado 1 4 0 15 0 
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Total 731 2.309 240 13.523 3.687 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016).  

 

Os dados da tabela 2 apontam para um fato curioso, nela contém a 

quantidade, mesmo que pequena, de bolsas de pós-doutorado no Brasil, todavia, ao 

se observar a tabela 1, não há nenhuma citação sobre algum programa que tenha 

esse tipo de curso, o que demonstra, aparentemente, que o pós-doutorado ainda era 

um projeto em desenvolvimento nesse segmento.  

 

Tabela 3 - Distribuição de Discentes Matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu 

no Brasil por Região no Ano 2000 

 

Curso Centro 
Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul 

Doutorado  784 1.807 210 25.820 4.279 
Mestrado  2.580 6.210 767 37.785 13.083 
Mestrado 
Profissional  

187 102 0 593 249 

Total 3.551 8.119 977 63.605 17.611 
Número Total 
de Habitantes 

11.638.658 47.782.487 12.911.170 72.430.193 25.110.348 

Percentagem 
de Discentes  

0,03% 0,017% 0,0075% 0,087% 0,07% 

Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016) e IBGE, (2016). 

 

Tabela 4 - Distribuição de Discentes Titulados na Pós-Graduação Stricto Sensu no 

Brasil por Região no Ano 2000 

 

Curso Centro 
Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul 

Doutorado  114 212 36 4.388 568 
Mestrado  729 1.985 267 10.863 3.767 
Mestrado 
Profissional  

41 27 0 138 4 

Total de 
Títulos 

884 2.224 303 15.389 4.339 

Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016). 

 

Nessa tabela é importante ter cuidado ao analisá-la, pois se sugere o total 

de discentes titulados, mas esse número não representa o total de habitantes 
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titulados, visto que para se obter o título de doutor é necessário, salvo raras 

exceções, ter o de mestre, por isso a última linha demonstra o total de títulos 

distribuídos, o que não corresponde ao total de habitantes titulados. 

 

Tabela 5 - Distribuição de Docentes Pós-Graduados no Brasil por Região no Ano 

2000 

 

Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 
3.288 8.128 1.196 45.108 11.945 

Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016). 

  

Ao analisar essas cinco é perceptível ver que no fim do século XX ainda 

havia uma grande desigualdade regional na distribuição de cursos de pós-graduação 

no Brasil, aspecto esse discutido desde o primeiro PNPG.  

Um ponto importante dessa questão é a existência de uma grande diferença 

na quantidade de habitantes entre as regiões, e seria comum ter mais cursos onde 

há mais pessoas. Para melhor certificação de uma real desigualdade regional, será 

proposto aqui demonstrar a percentagem da população, e comparar com a 

percentagem de distribuição desses índices. 

 

Tabela 6- Relação da População Total com os Índices de Distribuição Regional da 

Pós-Graduação Stricto Sensu no Ano 2000 

 

Índices 
Centro 
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

 
Total 

Proporção de Habitantes 
por Região no Brasil 6,85% 28,13% 7,6% 42,64% 14,78% 

 
100% 

Programas 5,49% 14,25% 2,15% 60,04% 18,07% 100% 

Bolsas 3,57% 11,27% 1,17% 66% 17,99% 100% 

Discentes Matriculados 3,78% 8,65% 1,04% 67,77% 18,76% 100% 

Títulos Distribuídos 3,83% 9,61% 1,3% 66,5% 18,76% 100% 

Docentes 4,72% 11,67% 1,72% 64,75% 17,14% 100% 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016) e IBGE, (2016). 

 

Como visto na tabela acima, todos os números apontam para uma 

desigualdade regional nos cursos de pós-graduação no país. O sul e o sudeste têm 
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um número maior em todos os índices em relação a proporção de habitantes na 

região, no centro oeste esse número está um pouco abaixo e nas regiões norte e 

nordeste essa dimensão é discrepante, em especial na região norte.  

Agora, será apresentada a distribuição de bolsas no exterior e no Brasil por 

área de avaliação.  

 

Tabela 7 - Distribuição de Bolsas de Pós-Graduação no Exterior no Ano 2000 

 

Doutorado 
Doutorado 
Sanduíche Mestrado 

Mestrado 
Sanduíche 

Pós-
Doutorado Total 

1.012 661 19 1 267 1.960 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016). 

 

Os dados acima servem apenas para se ter um parâmetro do processo de 

internacionalização do ensino superior no país, fator esse, que vem se 

desenvolvendo a longa data no ensino superior. 

 

Tabela 8 - Distribuição de Bolsas de Pós-Graduação no Brasil por Grande Área no 

Ano 2000 

 

Grande Área Doutorado Mestrado 
Pós-

Doutorado Total Linha 
Ciências Agrárias                                           986 1.657 1 2.644 
Ciências Biológicas                                          1.029 1.022 0 2.051 
Ciências da Saúde 1.481 1.647 0 3.128 
Ciências Exatas e da Terra 1.071 1.416 14 2.501 
Ciências Humanas 1.657 1.890 0 3.547 
Ciências Sociais Aplicadas 647 1.142 3 1.792 
Engenharias                                                 1.245 19.06 2 3.153 
Grande Área Não Informada                                   4 0 0 4 
Linguística, Letras e Artes 522 672 0 1.194 
Multidisciplinar 159 317 0 476 
Total 8.801 11.669 20 20.490 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados da Geo CAPES, (2016). 

 

Essa última tabela aponta para o número de distribuição de bolsas nas 

grandes áreas. Por mais que seja possível observar que existem algumas 

disparidades, torna-se difícil afirmar o grau de desigualdade, devido ao fato de não 
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demonstrar a quantidade de cursos que pertencem a cada área, portanto, esses 

dados, oferecem, apenas, uma noção dessa divisão.  

Agora será analisada, qual a relação de sexo e cor/raça com os cursos de 

pós-graduação, porém, cabe dizer, que não se encontram os números sobre 

docentes, bolsas de estudos, ou uma divisão detalhada sobre o discente de 

mestrado ou doutorado. Todavia, o número de estudantes que frequentavam a pós-

graduação nos anos 2000 foi contemplado, o que já proporciona uma dimensão das 

diferenças apresentadas.  

 

Tabela 9 - Perfil dos Estudantes que Frequentavam a Pós-Graduação em 2000 - 

Análise por Sexo  

 

Sexo 

Número de 
Habitantes na 

Pós-Graduação 
Distribuição 
Percentual 

Número de 
Habitantes 

Percentagem de 
Habitantes na Pós-

Graduação 
Homem 78.015 48% 83.602.317 0,093% 
Mulher 84.496 52% 86.270.527 0,097% 
Total 162.511 100% 169.872.844 0,095%* 

Fonte: O próprio autor a partir dos dados de ARTES; RICOLDI, (2015).  

*Esse número não corresponde a soma dos valores, mas sim a percentagem final da 

totalidade dos dados. 

 

A tabela acima trouxe uma grata surpresa, no qual a desigualdade entre os 

gêneros é pequena nos cursos de pós-graduação, e não somente, as mulheres 

estão em maior quantidade, tanto numericamente, como proporcionalmente, dado 

esse bastante expressivo para o final do século XX no Brasil. Agora a questão 

relacionada a cor/raça. 

 

Tabela 10 – Perfil dos Estudantes que Frequentavam a Pós-Graduação em 2000 - 

Análise por Cor/Raça I 

Cor/ Raça 
Número de Habitantes na Pós-

Graduação 
Distribuição Percentual na 

Pós-Graduação 

Amarela 2.838 1,7% 

Branca 137.003 84,3% 

Indígena 319 0,2% 

Negros* 21.567 13,3% 
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Parda 17.787 10,9% 

Preta 3.780 2,3% 
Sem 

Declaração 785 0,4% 

Total 162.512 100% 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados de ARTES; RICOLDI, (2015). 

*Soma de pretos e pardos. 

 

Essa análise foi dividida em duas partes para melhor compreensão desses 

índices. A tabela acima apresenta a distribuição numérica simples dos estudantes de 

cada cor/raça nos cursos de pós-graduação, o que mostra grande diferença de 

cifras, todavia, faz-se necessário compreender a relação proporcional dessa 

distribuição. 

 

Tabela 11 – Perfil dos Estudantes que Frequentavam a Pós-Graduação em 2000 - 

Análise por Cor/Raça II 

 

Cor/ Raça 
Número de 
Habitantes 

Distribuição Percentual de 
Habitantes 

Percentagem de 
Habitantes na Pós-

Graduação 

Amarela 761.583 0,4% 0,37% 

Branca 91.298.042 53,8% 0,15% 

Indígena 734.127 0,4% 0,04% 

Negros* 75.872.417 44,7% 0,03% 

Parda 65.318.092 38,5% 0,03% 

Preta 10.554.325 6,2% 0,03% 
Sem 

Declaração 1.206.675 0,7% 0,07% 

Total 169.872.844 100% 0,095%** 
Fonte: O próprio autor a partir dos dados de ARTES; RICOLDI, (2015). 

*Soma de pretos e pardos. 

** Esse número não corresponde a soma dos valores, mas sim a percentagem final 

da totalidade dos dados. 

 

Considerando o número de habitantes de cada cor/raça, e a sua distribuição 

percentual, e ao relacionar esse número com a quantidade de cada um nos cursos 

de pós-graduação, obtêm-se o seguinte resultado: a maior proporção de pessoas 
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com determinada cor/raça nos cursos é de amarelos (0,37%), seguido dos brancos 

(0,15%), indígena (0,043%), pretos (0,03%) e pardos (0,027%), ou a soma dos dois 

últimos que seria de negros (0,028%), e ainda existe uma pequena variável, pois 

0,7% das pessoas não declararam a sua cor/raça, e dessas pessoas 0,065% se 

encontravam nos cursos de pós-graduação, uma proporção maior que a dos 

indígenas e negros. 

Portanto, esses números demonstram claramente a existência de uma 

desigualdade na distribuição regional dos cursos de pós-graduação, como também 

uma grande disparidade relacionada a cor/raça no acesso a esse nível de ensino.  

Certamente, que esses índices são reflexos de uma série de fatores e 

circunstâncias, e caberia um estudo aprofundado para melhor analisá-los, porém, 

ainda sim, o conhecimento sobre esses dados já revelam um panorama da pós-

graduação no final do séc. XX, e os desafios para o século XXI. 
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CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, gostaríamos de falar sobre a construção desse trabalho, 

atividade essa imensamente satisfatória, pois o estudo um pouco mais aprofundado 

sobre o ensino superior proporcionou um grande respaldo sobre o universo 

acadêmico, a sua importância, como se desenvolveu e a sua projeção. Outra grande 

contribuição dessa pesquisa foi o contato com dados oficiais do nosso sistema 

educativo, assim como os índices sociais do país e os diversos estudos que tratam 

da história da educação brasileira, visto que, os conteúdos inseridos no corpo do 

texto representam apenas uma parte do que foi pesquisado.  

Em segundo, queríamos discorrer sobre algumas lacunas presentes no 

nosso trabalho. Sentimos a necessidade de compreender melhor sobre a trajetória 

dos professores e pesquisadores que fizeram parte dessa história, já que os 

mesmos são os principais atores de um sistema educativo, e acreditamos que esse 

objeto de estudo merece ser visto com especial atenção. Gostaríamos, também, de 

ter estudado com um pouco mais de profundidade os grupos sociais presentes no 

ensino superior e na sua história, em vista da representatividade que esses fatos 

têm no panorama geral do nosso país.   

E por fim, a nossa conclusão é que a pós-graduação no Brasil teve um 

desenvolvimento expressivo no século XX, ainda mais se compararmos com os 

outros níveis de ensino, que não tiveram o mesmo êxito durante esse período. 

Acreditamos que isso se deve, pelo menos, a dois fatores: primeiro, que o ensino 

superior não foi criado com a premissa de atender a toda a população, característica 

própria dele na maior parte do mundo, e em segundo porque desde que o Governo 

Federal assumiu a Educação como um projeto nacional, houve uma preocupação 

maior com o desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico, do que em 

atender as demandas educativas fundamentais para uma sociedade desenvolvida. 

É inegável o desempenho do Governo Militar na solidificação e 

desenvolvimento da pós-graduação, e talvez o seu maior mérito tenha sido de ouvir 

as reivindicações da sociedade da época, inclusive do movimento estudantil, que se 

opunha ideologicamente a ele. Mas o ideário defendido e executado pela ditadura, 

no qual “primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo”, frase dita por 

Delfin Neto, Ministro da Fazenda durante os anos 1967 a 1974 sobre o crescimento 

econômico, também se estende para o Ensino Superior, e assim como a economia, 
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o bolo cresceu, mas não foi dividido. Certamente que no âmbito educativo nós vimos 

que desde o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação já existia uma preocupação 

em relação às disparidades regionais, mas se torna difícil democratizar o ensino num 

sistema centralizador, visto que, a educação moderna depende das condições 

econômicas para a sua realização.  

 A educação apenas acompanhou um projeto nacional já estabelecido, ela 

só foi transformadora enquanto interessava ser para aquele ideário, mas ao mesmo 

tempo criou paradoxalmente uma estrutura universitária que permitiu o avanço da 

pesquisa, e do âmago de um projeto mercadológico, pode nascer na democracia o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 
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