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Introdução 

 
Neste texto estudamos a repercussão da desoficialização do ensino superior na 

República como resultado de um propósito de privatização deste segmento de ensino. Por 

meio de referenciais teóricos e autores que discorrem sobre o assunto, apontamos que do 

ponto de vista da existência de projetos de nação e país não foram estabelecidas grandes 

diferenças entre defensores da oficialização e da desoficialização. Tomamos como ponto de 

partida a compreensão marxista de que as categorias referidas são construções históricas que 

se explicam a partir da materialidade experimentada nas relações do modo de produção 

capitalista do contexto em questão.  

No contexto em questão, é possível identificar que, de um lado se posicionaram os que 

entendiam ser do Estado o controle do ensino como instrumento de garantia das liberdades 

civis, e de outro, os que concebiam ser essa solução ingerência na liberdade civil; portanto 

perniciosa a centralização no Estado, expressão de claro embate pela condição hegemônica 

entre uma aristocracia agrária mais conservadora e os novos agrupamentos de elites que se 

                                              
1
 Doutorando no Programa de Pós Graduação em Educação, na Universidade Estadual de Maringá (UEM); 

professor do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE), na Universidade Estadual do Norte do Paraná 

(UENP); vice-líder do Grupo de Pesquisas em Educação (GEPEDUC) 

 
2
 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Educação, na Universidade Estadual de Maringá (UEM) onde 

atua no laboratório em Pesquisas do Império Português. É membro do Grupo de Pesquisas em Educação 

(GEPEDUC/UENP), com ênfase em Historiografia da Educação. 

 
3 Acadêmico do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP), Campus de Rio Claro. É membro do Grupo de Pesquisas em Educação 

(GEPEDUC/UENP), com ênfase em Historiografia da Educação; bolsista da PROEX-UNESP, na modalidade 

BAEE-I. 



constituíam. Entretanto, ambos os posicionamentos vinculam-se a projetos do Capital, fosse 

ele de base agrário ou neo-urbano-industrial. O que nos permite considerar que o debate da 

oficialização – desoficialização das primeiras longas décadas republicanas do século XX 

solidificaram a compreensão da solução privatista do ensino superior, reincidente no Brasil, 

de forma que sempre reaparece na pauta quando das grandes discussões da educação nacional. 

Essa oficialização que colocamos em evidência, perpassou a história da educação 

brasileira de forma mais incisiva no II Reinado e nos primeiros longos anos da República. 

Assim, nosso interesse foi o de repor os cenários, sobretudo, no que tange aos debates de 

fortalecimento da dimensão pública da educação estatal e a evidência que o papel público 

deva ter no ensino oficial. Percorrer o caminho desse desenvolvimento educacional nos 

remete ainda, a discutir princípios liberais e positivistas, o que nos leva a exigir algumas 

considerações a respeito do Estado, bem como da corrente do positivismo, que por sua vez, 

ocupa lugar central e fundamental na Primeira República, notadamente no exército e nas 

proposições para a educação, embora não se constituía uma maioria de no parlamento. 

Para tanto, consideramos que o tema Universidade brasileira passa pela questão 

ideológica que marcou o contexto de seu surgimento na segunda metade do século XX. 

Anterior a isso, a presença do Ensino Superior se encontrou marcada desde os tempos 

Joaninos, pela constituição de uma burocracia estatal nos campos administrativos e da defesa 

nacional. Próximo ao advento da República a alteração do contexto fez emergir novas 

configurações entre as forças políticas que repercutem na proposição daquele ensino. 

 

 

Ensino Superior no Brasil: as influências do Positivismo na Primeira República 

 

Conforme Cunha (1999), a partir da transferência do governo português se promoveu 

a criação de instituições de ensino superior estatal, movimento que foi reforçado com a 

independência. Quando é proclamada a República, o ensino superior é por completo estatal, 

com centralização de manutenção e controle, porém, com sua influencia liberal e positivista, 

não pretendia manter essa condição. Entretanto, afirma o autor, a presença dos professores 

próximo ao governo republicano não indicava essa solução. Diante de tal constrangimento se 

optou por permissão estadual e privada com reconhecimento do governo central.  

O Estado é constituído nos fundamento do liberalismo clássico como instrumento de 

classe na compreensão marxista à ideologização que a burguesia promove do mesmo. Os 

princípios marxistas caracterizam o Estado a partir da constatação de que a vida material é 



que determina as consciências, uma vez que fato histórico primordial se impõe: para viver o 

homem produz os meios para sobreviver. Assim, na divisão do trabalho está a matriz da 

exploração do homem pelo próprio homem, dando origem à propriedade. Marx (1983) aponta 

que a explicação, mesma dos teóricos liberais, evidencia embates que escondem a lutas de 

classe (LOMBARDI, 2005). 

Sobre o positivismo, nascido no período de tal sociedade burguesa, como resposta ao 

contexto da necessidade de readequação da sociedade do Capital no século XVIII e XIX, 

 

A doutrina positivista foi uma versão ideológica da sociedade capitalista, 
nascida dela própria, com o empirismo inglês do século XVIII (Bacon, 
Locke e Hume), tendo assumido sua forma madura no pensamento de 

Comte. [...] O positivismo vinha atender, no plano ideológico, [...] atacando 
o catolicismo (e o cristianismo em geral) como uma expressão ultrapassada 
do estado metafísico, solapava a hegemonia da Igreja; defendendo o ensino 
livre de qualquer privilégio [qualquer um poderia ensinar qualquer coisa a 
quem quisesse] e o exercício das profissões independentemente dos 
privilégios corporativos remanescentes, diminuía o poder da universidade 
(controlada pela Igreja) e dos sindicatos operários; defendendo a „ditadura 

republicana‟, legitimava a organização de um aparelho de repressão nas 
manifestações populares (principalmente dos operários), apesar dos valores 
proclamados de solidariedade universal, veiculados pela „religião da 
humanidade‟ (CUNHA, 2007, p. 88). 
 

 

Assim, o positivismo foi promovido no Brasil na segunda metade do século XIX por 

militares instruídos por professores que haviam estudado na Escola Politécnica de Paris nos 

cursos livres de Augusto Comte, e pela Igreja Positivista [Miguel Lemos e Raimundo Teixeira 

Mendes], privilegiando posições absolutistas e republicanas. Dessa forma, o segmento 

ortodoxo do positivismo brasileiro, era contrário á criação da universidade, caracterizada 

como extravagância por Miguel Lemos por ser instituição retrógrada
4
 e ampliadora das 

pretensões pedantocráticas da elite, quando se impunha a urgência de investimento na 

instrução popular (CUNHA, 2007), uma vez que responderia melhor ao enfrentamento dos 

conflitos oriundos da organização da sociedade. 

No âmbito de Brasil, a aceitação das idéias positivistas em uma sociedade conduzida 

por uma elite bem diferente da burguesa da revolução política e econômica do século XIX nos 

países da Europa Central acomodou o positivismo ao peculiar contexto local. Assim, o debate 
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da Universidade na Primeira República envolveu confrontos teóricos e demandas de 

interesses econômico-politicos entre grupos de matrizes diversas de influências, que ora se 

aproximavam e ora se afastavam, identificados quando se tratava da acomodação das massas.  

E no que diz respeito à constituição de um povo, as inferências dos debates, nos parecem, se 

deram mais sobre o papel que eventualmente caberia à escola primária [OLIVEIRA, 2009], 

estando o ensino superior alijado de forma mais direta desta condição, dado até mesmo ao 

processo de constituição das relações entre os segmentos sociais que aqui se configurou. 

Segundo Tambara (2005), o positivismo esteve presente no pensamento dos filósofos 

ao longo dos tempos. Sua condição proeminente se deu com Augusto Comte (1798 – 1857), 

mas por categoria do contexto que o alçou a tal condição: a emergência do capitalismo. O 

mesmo autor considera que no Brasil a presença positivista se deu em cenário muito 

específico, o da influência da cultura francesa sobre parte de nossos intelectuais. Assim, de 

pensamento e ideologia exótica, sobretudo em relação ao liberalismo que aqui reinava, “o 

positivismo serviu como fator de aglutinação aos setores interessados em uma nova ordem 

social e crentes da necessidade de apressar o desenrolar da história”, (TAMBARA, 2005, p. 

167). Quadro que representou uma configuração bastante peculiar ao início da República.  

 
O paradigma político norte-americano era a referência constante para os 
liberais, que viam na livre competição pelo poder político, entre os diversos 
grupos sociais e regionais, a fonte de legitimidade do Estado. Também 
republicanos e federalistas, mas violentamente antiliberais, eram os 
positivistas, principalmente os militares, cuja influência no Estado vinha 
crescendo desde a Guerra do Paraguai. Os positivistas combatiam as teses 
liberais que definiam o poder como delegação, a função do governo como 
representação, defendendo a „ditadura republicana.‟ (CUNHA, 2007, p. 

137). 
 

 

O espaço de maior ressonância da presença positivista se deu nos campos da 

instrução, de um lado pela reação à tradição do modelo escolar em bases jesuíticas, e pela 

adesão das escolas particulares não confessionais, na esteira da defesa positivista da separação 

entre poder temporal e poder espiritual, expresso, sobretudo na liberdade de ensino. O embate 

promoveu a confirmação de uma educação bifurcada.  

 
Em termos ideológicos, no Brasil, nota-se claramente uma divisão 
educacional do trabalho. Enquanto os estabelecimentos de ensino vinculados 
à instituições religiosas dedicaram-se a uma educação mais humanística, os 

sob orientação positivista implementaram um ensino de caráter mais técnico. 
Neste sentido, em quase todos os estados, percebe-se que a criação de 
escolas técnicas esteve associada a pessoas direta ou indiretamente ligadas à 
ideologia positivista (TAMBARA, 2005, p. 170). 



 

 

O confronto permitiu relações de cooperação entre positivismo e catolicismo na luta 

contra a centralização e regalismo do ensino, expresso na defesa da liberdade de ensino e 

profissão. A perspectiva positivista de educação promoveu a defesa de uma estrutura 

educacional onde a formação estética e moral da infância estaria a cargo da família; a 

formação científica e cultural na responsabilidade do poder espiritual ou do sacerdócio 

positivista e o ensino profissional estaria sob a direção dos práticos no exercício da profissão, 

e não nas escolas. Desde então, decorre no Brasil a defesa positivista da superação do 

privilégio dos diplomas (reservas de profissões), a resistência à obrigatoriedade do ensino 

(entendido como obrigação e interesse dos pais). Cunha (2007) denomina como condição 

temporã da Universidade no Brasil ao tratar do Ensino Superior; e Morosini (2005) especifica 

 
A escassa demanda e a pouca importância que o ensino superior 
representava para o aumento da lucratividade da nação brasileira, aliadas ao 
seu caráter federal, acarretam a criação, até a República, de 12 a 15 cursos e 

faculdades superiores (Quadro 2). É importante registrar que, apesar da 
permissão para a criação das Escolas livres, poucos dentre elas vingaram 
devido ao reduzido número de alunos que se candidataram aos seus cursos: a 
prestação de „exames perante as escolas oficiais e essa condição 
atemorizadora – o exame de Estado – era mais que suficiente para esfriar o 
ânimo da juventude‟ (UFRGS/Faculdade de Medicina, 1995, p.6) 
(MOROSINI, 2005, p.308). 

 

 

O projeto positivista original de educação pensava na disseminação da ciência como 

umas das condições de elevação da população. Daí sua defesa do ensino escolar laico e livre 

compreendendo que a educação religiosa marcava a permanência num estágio primário de 

desenvolvimento. Cury (2007) relata que, num primeiro momento caberia à família a 

formação moral e estética, concebida propriamente como educação e no segundo momento 

bifurca-se em responsabilidade do Estado para com a educação primária laica, livre, e 

gratuita, o que se entende como instrução pública; e ensino das ciências e das técnicas nas 

escolas livres. 

Desta forma, se compreende porque a desoficialização assumira status nas primeiras 

décadas republicanas como expressa Moacyr (1917), o ideário educacional do Apostolado 

Positivista foi incorporado na proposta do governo provisório de desoficialização do diploma 

para exercício profissional e função pública, tendo sido na sequência recusado pela 

Constituinte. Lembra que desoficialização além da envolver o fim do privilégio acadêmico 



[de diplomação] e permissão para abertura de faculdades por iniciativa civil, envolvia 

permissão da estadualização e municipalização. 

A presente questão foi travada também no ensino secundário, até mesmo por sua 

relação histórica com o ensino superior, e no que se refere às escolas de primeiras letras, 

desde os tempos do Império. Moacyr (1941, p.8) lembra que a reforma Leôncio de Carvalho 

(1878-1879) do ensino primário estabelecia com princípios fundamentais a “liberdade de 

consciência, autonomia das faculdades”. O tema da desoficialização perpassa a história da 

educação no Brasil, de forma que os vocábulos oficialização e desoficialização adquiriram 

algumas especificidades, sobretudo na República quando se aproximam positivistas e 

católicos na defesa da desoficialização do ensino. Aproximação de interesses e não de ideário.  

 

 

A Primeira República e a (des) oficialização do Ensino Superior 

 

Os termos oficialização e desoficialização são complexos. A solução etimológica por 

si só não resolve, sobretudo se consideramos que as terminologias se encontram sempre 

grávidas de tempos e contextos. Assim, os termos da questão transitam desde a permissão 

para que as províncias e, depois na República, os estados ocupassem-se de determinados 

segmentos da educação que historicamente pela lei deveriam ser obrigações do Governo 

Central, como o Secundário e o Superior, até a presença das instituições oficiais locais 

(províncias, estados e municípios) pela educação das primeiras letras e a atuação do segmento 

social civil. 

O termo liberdade de ensino se confunde com desoficialização ao longo do império e 

da Primeira República. Na história da educação brasileira são termos usados para referir-se ao 

processo de liberalização do controle do ensino por parte do governo central, mesmo sobre 

instituições de ensino governamentais. Assim, expressa a liberdade de ensino tanto o 

dispositivo de permitir que a sociedade civil ofereça instrução, bem como delegação para os 

estados e municípios e maior autonomia para as próprias administrações das instituições 

oficiais por parte de suas congregações. Oficialização não abarca entendimento unívoco, mas 

tríplice que se aproxima e se afastam. 

Instituto muito comum na discussão educacional no Império, sobretudo na segunda 

metade do século XIX e nas primeiras décadas republicanas, a liberdade de ensino e ou 

desoficialização não expressam uma realidade única, além de repercutir relações dissonantes 

no interior dos próprios governos, bem como na sociedade civil. Na República nosso 



problema de estudo passa a ser considerado a partir das discussões da Constituinte 

republicana, reforma Benjamin Constant, e tem sua definição pelo controle do Estado 

definido na reforma João Luis-Rocha Vaz. 

Sobre o processo das discussões da Constituinte de 1890–1891, Cury (2009) identifica 

à presença positivista em boa parte dos parlamentares que entendiam ser de responsabilidade 

das forças intelectuais livres a circulação do conhecimento científico, para a qual deveria se 

garantir a liberdade cultural contra as limitações dos dogmas oficiais. Entretanto, no processo 

constituinte prevaleceu a vontade da maioria parlamentar pela oficialização mesclada de 

liberdade; fim do monopólio da oferta com permanência da tutela do diploma a partir do 

estabelecimento de condições para equiparação às instituições oficiais. Os positivistas 

tentaram influenciar no ordenamento jurídico (Constituição, leis, Decretos, etc.) do ensino. 

A política de educação adotada pela república presidencialista firmou-se em 

perspectiva da filosofia positivista. Assim, a reforma Reforma de Benjamin Constant (1890-

1891) tinha como centralidade os princípios da liberdade e laicidade do ensino, e gratuidade 

da escola primária, conforme orientava a Constituição brasileira de 1891. A preocupação 

maior estava em formar alunos para o ensino superior e a substituição das humanidades 

literárias pelo conhecimento cientifico. Recebeu crítica dos positivistas ortodoxos e dos que 

faziam a defesa do ensino literário.  

Sobre o ensino secundário, tivemos o Código Fernando Lobo (1892 – 1899), que 

tratou dos exames preparatórios com a permissão para que realizassem na capital dos estados, 

definindo formas, conteúdos e regras. Entretanto, os relatórios do mistério indicavam que 

queda preocupante no ensino superior se devia à autorização de freqüência, e também pela 

aceleração das séries nos exames extraordinários; fato esse que, levou Fernando Lobo para a 

defesa da necessidade de um sistema do serviço da estatística geral da instrução pública como 

condição estratégica para se promover o “progresso inteligente e firme em instrução pública 

sem uma boa estatística escolar” (apud. MOACYR, 1941, p.204). 

Nova investida positivista se deu no governo do presidente Hermes da Fonseca (1910–

1914), o que configurou outro momento pontual da discussão oficialização – desoficialização 

nas reformas Rivadávia Correa (1911) e Carlos Maximiliano (1914). A Reforma Rivadávia 

Corrêa tinha como principal foco a desregulamentação e flexibilização do Ensino Superior de 

forma a favorecer o incremento da atividade privada, pois “[...] era de considerar que a 

desoficialização integral, como muitos pretendem, não se coaduna, ao menos nesta época, 

com os interesses do país”, (OLIVEIRA, 2009, p. 120). 



Assim, a Emenda 118, de 12 de dezembro de 1910, autoriza a reforma do ensino 

superior e secundário pela União com fiscalização e com fim de privilégios conferidos aos 

que estudavam nas instituições oficiais do Governo Central. A Lei Orgânica do Ensino 

Superior e do Fundamental da República exarada no Decreto 8.659, de 5 de abril de 1911, de 

forte inspiração positivista, explicita o entendimento de desoficialização por parte de 

Rivadávia Correa que a estabelece como coroamento de um longo processo de discussão e 

construção da liberdade de ensino. 

O retorno do oficialização no governo Venceslau Brás com autorização do congresso 

para corrigir falhas da reforma Rivadávia, resultou, entre outras questões, no regramento das 

taxas e emolumentos, permanência de personalidade jurídica e autonomia didática, 

administrativa e disciplinar [lei 2924, de 5 de janeiro de 1915, que se expressou no Decreto 

11.530, de 18 de março de 1915], reforma Carlos Maximiliano.  É retomada a concessão e 

equiparação com fiscalização do Conselho Superior de Ensino. A reforma Carlos 

Maximiliano procurou recolocar o papel organizador do Estado diante dos abusos que foram 

atribuídos à reforma de 1911, sob acusação de ter contribuído para a acentuação da 

degradação do secundário, por improvisar escolas superiores, proliferar escolas privadas, 

permitir o comércio de títulos acadêmicos e dispersão formativa. 

Moacyr (1942d) exaltou a reforma Carlos Maximiliano por ter sido a primeira reforma 

republicana em que se ouviram “mestres gabaritados”. (MOACYR, 1942d, p. 83). Segundo o 

autor, isso lhe deu espírito de coerência pedagógica e técnica, sobretudo no cuidado da 

transposição de práticas e conceitos estrangeiros, respeitadas as diferenças culturais que 

interferiam sensivelmente na condução da instrução. O norte das preocupações pedagógicas 

dessa reforma foi o ensino de conteúdos que respondessem às necessidades dos indivíduos, da 

nação e do Estado. A proposta evidenciou a intencionalidade em situar o Brasil no contexto 

comercial e político internacional. 

 

Os critérios de uniformidade de ensino, presentes na proposta de 
equiparação, pensada pelo Ministério de Carlos Maximiliano, evidenciam 
princípios básicos para um sistema de ensino democrático e republicano: 

seriedade, eficiência, aprovações merecidas, liberdade na distribuição das 
matérias e honestidade nos processos (OLIVEIRA, 2009, p. 127). 
 

 

Neste sentido, a publicação no Diário Oficial de 13 de janeiro de 1925 (MOACYR, 

1944) apresenta os motivos de João Luiz da reforma (decreto n. 16.782, de 13 de janeiro de 

1925) que apresentara ao presidente Arthur Bernardes em novembro de 1924. Expôs os males 



da instrução após ouvir pessoas entendidas no assunto e constituição de dossiê de 

contribuições que não poderiam estar isentas de contradições por conta da diversidade de 

interesses e fundamentos teóricos. Vale ressaltar, que para o ministro, algumas soluções 

propostas exigiam condições constituídas em futuro mais oportuno. De forma geral, 

consolidou-se a proposta como solução a unificação de direção e orientação em busca de 

solução mais definitiva no debate da autonomia de ensino. Assim se expressou o ministro. 

Depreende-se que desoficializar tem como inerente em sua dinâmica a intenção da 

desobrigação, de passar a obrigação a outros por iniciativa própria e ou por provocação do 

outro, mas sempre por determinação de direcionamento que se assume em contextos 

específicos. Então, percebemos que não se explica só pela pressão do exterior do governo, 

mas também o exterior para o governo; desta forma, demarcou nossa história educativa desde 

os seus primórdios. 

Um segundo ponto sobre o qual precisamos estabelecer consideração é o fato da 

história estar imbuída da privatização de atividade estatal, que deveria consolidar-se como 

pública na perspectiva republicana democrática. Esta experiência ainda ausente da história da 

educação brasileira nos leva a considerar os apontamentos críticos postos por Sanfelice (2005) 

de que, para pensar a relação entre o público e o privado na história da educação no Brasil 

importa revisitar o conceito de Estado em Marx e Engels, pois ajudam na compreensão de que 

há confusão entre escola estatal e pública. 

As leituras apontam para um papel estratégico de formação dos quadros superiores na 

organização da estrutura do Estado Nacional em dois momentos distintos, primeiro na sua 

constituição inicial e depois em sua expressão reformada na Primeira Republica.  O Ensino 

Superior estava inserido em demandas sem a necessidade de maior preocupação com a 

ampliação de sua oferta, sobretudo porque só se aproveitava do ensino superior “[...] uma 

minoria da população”, como observara o deputado Arthur Orlando, quando do debate do 

Código Fernando (apud. MOACYR, 1941, p. 228). O tempo histórico não estaria a exigir 

maiores empreendimentos financeiros e políticos na questão enquanto as escolas criadas para 

responderem as demandas do estrutura de governo, bem como da elite agrária e proto-

nobreza, conseguiam dar conta das exigências, até mais doutorescas que demandas históricas.  

De certa forma, podemos analisar que não havia um contexto político-economico-

social mais complexo exigindo um papel de peso maior a ser jogado pelo ensino superior. O 

final do século XIX e inicio do XX, com a configuração da reorganização das forças 

capitalistas na Europa e América constituem um novo cenário mundial que repercute na 

realidade brasileira, demandando novos expedientes e instituições no país. Entre os quais, o 



incremento da atividade universitária (década de 20), permaneceu na expressão de escolas de 

Ensino Superior de cunho conservador da ordem vigente. O que bem expressam as diversas 

proposições de reforma, sobretudo no que tange ao instituto da oficialização e 

desoficialização do ensino secundário e superior. Aquilo que Cunha (2007) denomina de 

condição temporã da Universidade no Brasil ao tratar do Ensino Superior, Morosini (2005), 

especifica que: 

 
A escassa demanda e a pouca importância que o ensino superior 
representava para o aumento da lucratividade da nação brasileira, aliadas ao 
seu caráter federal, acarretam a criação, até a República, de 12 a 15 cursos e 
faculdades superiores (Quadro 2). É importante registrar que, apesar da 
permissão para a criação das Escolas livres, poucos dentre elas vingaram 
devido ao reduzido número de alunos que se candidataram aos seus cursos: a 
prestação de „exames perante as escolas oficiais e essa condição 

atemorizadora – o exame de Estado – era mais que suficiente para esfriar o 
ânimo da juventude‟ (UFRGS/Faculdade de Medicina, 1995, p.6) 
(MOROSINI, 2005, p.308). 
 

 

Ao fato de que os homens constroem a história em situações concretas e que estas 

gestam os ideários da ação humana, entendemos que as idas e vindas do ensino superior 

repercutiam formas de pensar a sociedade e o Brasil em bases econômicas, e 

consequentemente políticas, bem específicas, em função das quais se objetivava um modelo 

cultural. Assim, pensar o ensino, mais especificamente a história do ensino superior a partir de 

seu processo histórico, é pensá-los inseridos em bases materiais específicas, o que envolve 

pensar as relações das forças que estiveram presentes na constituição de seu processo 

histórico. No caso deste estudo, as categorias oficialização, liberdade de ensino devem ser 

focadas como construções históricas que se explicam pelas bases materiais que expressam 

projeto de privatização do ensino superior. 

Assim, em que pese toda a força do ideário positivista na constituição da Primeira 

República e no seu desenrolar até os anos de 1930, o ideário, por si, não explica as opções 

tomadas em relação ao ensino superior, melhor que tendiam serem tomadas. Elas repercutem 

as especificidades das relações de produção naquele contento, tanto na sua dimensão interna 

(o que ocorria no interior do país) e na repercussão da sua dimensão externa (aos arranjos do 

capitalismo europeu que produziu, por exemplo, o movimento migratório da mão-de-obra 

excedente). 

A desoficialização é a oficialização de um projeto de Ensino Superior, mais que isso, 

de uma proposta de nação que não passa pela universidade. Ou seja, as bases positivistas 

casavam com os interesses das elites conservadoras, de manutenção da ordem que a elas 



interessava, frente a um Estado que cada vez mais se veria pressionado pelas demandas das 

novas conjunturas que iam se apresentando. Assim, que sob o discurso da liberdade de ensino 

se assumia a dimensão mais conservadora do positivismo. É neste cenário que se deve situar a 

questão da oficialização – desoficialização do ensino superior.  

O rompimento do modelo que vinha do Império, de certa forma significaria ignorar os 

princípios liberais já sedimentados. Embora não nos pareça procedente afirmar continuidade, 

não se pode concluir também por alteração significativa com características de rompimento. O 

processo histórico relativo à escolarização básica no Brasil, embora em época diferentes, 

seguiu dinâmica específica, mas muito parecida com o que se deu em outros contextos no 

sentido do estabelecimento de contextos históricos propícios. O que, só em parte, explicaria 

um século de atraso no empreendimento escolar como resultado também de uma situação 

econômico-social na qual o controle da ordem se dava por outros mecanismos que não 

tornavam preponderantes a universalização da escola primária e menos ainda alteração nos 

rumos do ensino superior. 

Há que se pensar que as relações de compadrio que se solidificaram no longo período 

colonial foram fundamentais no processo de controle das discordâncias e na manutenção do 

equilíbrio consentido das relações político-sociais. Quando esse não deu conta, lançou mão de 

ações militares violentas, também essas justificadas pela tranqüilidade nacional.  Assim, as 

relações patrimoniais resolviam questões que não demandavam ainda ordenamento jurídico e 

político, o que aliado ao uso da força militar e religiosa, explica os séculos de submissão da 

massa trabalhadora na sua expressão história escravista e mesmo por ocasião da inserção do 

trabalho livre. 

Assim, o debate da oficialização – desoficialização não repercute só uma posição de 

governo, é resultado da luta de forças hegemônicas, no cenário nacional no final do Império e 

primeiras décadas republicanas. O discurso do impedimento dado no atraso econômico, 

político e social explicitam-se como força motriz reforçadora da cultura do "doutorismo" 

como condição de classe. 

 
Se tivéssemos de classificar a cultura do Brasil dessa época não pela raiz, 
mais pela flor, não pelas transformações econômicas e política que então se 
operaram, mas pela classe dirigente que fizer a República e vinha do 
Império, não se poderia separar em duas, correspondente aos dois regimes, 
as fases da evolução da cultura. No período republicano, ao menos até a 

guerra européia de 1914 -1918, projetou-se, de fato, com seus caracteres, o 
tipo de mentalidade e de cultura que se plasmou na fase colonial e em todo o 
Império. O mesmo espírito literário e livresco, a mesma falta de audácia 
construtiva e a mesma preocupação excessiva com formas jurídicas, o do 
formalismo e de „jurisdicismo‟ [...] (AZEVEDO, 1996, p. 606). 



 

 

Tratando do caso brasileiro, é histórica a vinculação do ensino secundário ao acesso ao 

ensino superior, o que o colocou na linha de oferta segundo os interesses, não se constituindo 

em preocupação governamental como dimensão pública de direito. Por muito tempo, foi rito 

de passagem para processo de seleção, com histórico de relações de forma fraudulenta e por 

intenções nem sempre nobres. Assim, o ensino superior firma-se como espaço para 

constituição de consensos fundamentais para a elite, sobretudo na acomodação diante das 

derrocadas econômicas, bem como com a estruturação de um grupo governamental e dirigente 

civil. Nesse sentido, o embate oficialização – desoficialização, não configura a propositora de 

projetos antagônicos e conflitantes em sua essência. O debate reverbera a relação do ensino 

com as condições do contexto; além de abrir caminho para o processo de privatização do 

ensino, a desoficialização demarca compromisso com a desqualificação do ensino como 

direito público. 

 

 

Considerações Finais 

 

A desoficialização cumpriu seu papel de forma que, hoje mais de setenta por cento do 

ensino superior está na iniciativa privada. Não são só políticas de "flexibilização" recentes 

que explicam esse quadro, mas é decorrente de um processo histórico oficializado e 

consentido de esvaziamento da presença do Estado. O que demonstra uma contradição 

histórica que permanece nos dias atuais – a tradição de governo central ocupar-se do ensino 

superior demonstra também sua ausência no setor.  Ao longo do tempo, na medida em que se 

justificou sua ausência do ensino primário construiu-se o afastamento do ensino superior. 

O debate da oficialização – desoficialização do ensino superior no Brasil é 

sobremaneira uma definição da República. Mesmo com a sua presença ao longo do Império, 

mais especificamente a partir dos anos setenta do século XIX, foi na República que se 

aprofundaram as discussões, os confrontos, sobretudo pela ação do positivismo que se 

consolidou a partir da proclamação da República. De um lado, a pressão dos segmentos 

interessados diretamente na questão, de outro se rendendo ao princípio da liberdade de ensino 

alegada fragilidade dos recursos. 

A expressão mais recente desse processo desenrolou-se nos anos dos noventa do 

século XX, notadamente no governo Fernando Henrique Cardoso e que não se estancou no 



governo Luis Inácio Lula da Silva, embora neste último se torne visível o investimento no 

ensino superior oficial de um lado, sem alteração das concessões de outro. Assim, foi 

acelerado o processo de privatização do ensino superior no interior do projeto de reforma do 

Estado em novo processo de readequação e re-acomodação da sociedade do capital, em mais 

de um de suas crises que fazem parte de uma crise maior de fundo estrutural (Mézáros, 2002). 

Os números do ensino superior apontam seu controle em mais de setenta por cento 

pela iniciativa privada, o que aponta o sucesso de desoficialização, agora capitaneada pelo 

critério de competência do mercado. Apontemos algumas questões que nos parecem merecer 

atenção quando tratamos do tema da oficialização e desoficialização do ensino, seja ele 

superior secundário ou primário. Embora tenham suas especificidades históricas, há aspectos 

em comum que os envolvem: 

a) enquanto na Europa e USA a instrução publica surge, eclode inserida no 

processo de urbanização e industrialização, e ainda, no interior destes países como uma das 

soluções para a re-acomodação por meio de um processo trabalhado de convencimento, no 

Brasil tal imperativo se adiava pelo histórico controle que se tinha da complexidade social por 

meio de outros expedientes e mecanismos que sedimentaram uma memória de dependência e 

submissão, com larga contribuição da igreja católica e da estrutura escravocrata; 

c) o Brasil entra para a República com o desafio de substituição da mão de obra, 

escravocrata até a véspera, por trabalho livre assalariado, o que tornaria aos poucos mais 

imperativa a educação das massas, ao menos no ideário republicano, mas não também não 

resolvida; 

d) a presença positivista aliada ao liberalismo de Estado assegurou a ampliação do 

debate da desoficialização, constitutivo do estado moderno em relação ao ensino superior 

antes de ser peculiaridade brasileira. Assim, na medida em que o Brasil era inserido no modo 

de produção capitalista urbano industrial, cada vez mais se impunha o ensino público 

identificado com o estatal, e este com interesses de grupos hegemônicos na perspectiva 

econômica, e seus representantes no Parlamento; 

e) não existem projetos antagônicos de ensino superior porque não estão postos 

projetos antagônicos de sociedade. Tanto os defensores da oficialização como os defensores 

da oficialização representam perspectivas congêneres. Identificam-se nos debates de atores 

sociais com propostas diacrônicas. Elas são sincrônicas apesar das eventuais diferenças que as 

embasam. De um lado temos os que entendiam ser dever do Estado o controle do ensino 

como instrumento de garantia das liberdades civis, e de outro, os que concebiam ser isso uma 

ingerência na liberdade civil, portanto perniciosa a centralização no Estado. Observa-se 



claramente o embate pela condição hegemônica entre uma aristocracia agrária mais 

conservadora e os novos agrupamentos de elites que se constituíam. Entretanto, ambos os 

posicionamentos vinculam-se a projetos do Capital, fosse ele de base agrário ou neo-urbano-

industrial. 

Assim, consideramos que o debate da oficialização – desoficialização das primeiras 

longas décadas republicanas do século XX solidificaram a compreensão da solução privatista 

do ensino superior, reincidente no Brasil, de forma que sempre reaparece na pauta quando das 

grandes discussões da educação nacional. 
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