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O Introdução
Este estudo é parte de uma pesquisa que analisa a educação superior no Brasil e em Portugal, através de uma 
parceria interinstitucional com a participação da Universidade de Brasília, do Centro Universitário 
Metodista, do IPA ,  das universidades do Porto e do Minho, de Portugal.
Objetivo
Analisar o processo de desenvolvimento da educação superior brasileira considerando os dados do censo.
Metodologia
Análise documental se utilizando de informações oficiais das instituições governamentais responsáveis pela 
educação superior relacionando com referenciais teóricos sobre o desenvolvimento de políticas 
educacionais.
Discussão
A educação superior brasileira que tinha como contexto histórico, no inicio do século 19 uma predominância 
no ensino profissionalizante e em meados do século 20 a universidade como centro do ensino, no século 21 
surge com uma nova visão, a massificação do ensino superior.

Com o aumento no numero de instituições, há por parte do governo federal a criação de alguns mecanismos 
de acessibilidade no ensino superior que facilitam a entrada de camadas sociais que antes não o acessavam. 
Há também a criação de mecanismos de avaliação do sistema de educação brasileiro.
Não tem como negar a importância da expansão e massificação do sistema de educação superior brasileiro, 
mas há necessidade de medidas que sustentem a permanência dos estudantes nas universidades.
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