
o longo dos primeiros quatro sé
culos após sua descoberta, o Bra
sil não viu surgir qualquer tipo de 
instituição universitária. O fato 
intriga e inquieta muita gente in
teressada no estudo da educação 

superior brasileira. Por que a universidade tar
dou tanto em aparecer nas terras descobertas por 
Cabral? Afinal, esse tipo de instituição surgiu há 
muito tempo atrás, possuindo uma história quase 
milenar. Mesmo no Novo Mundo, os nossos vi
zinhos da América Espanhola podem se orgulhar 
de ter criado entidades universitárias já no sécu
lo XVI. Com efeito, as primeiras universidades 
brasileiras foram fundadas somente a partir 
dos primórdios do século X X , apesar de várias 



iniciativas visando a sua criação nas cen
túrias anteriores. A primeira delas parece 
ter sido a Universidade do Brasil, instalada 
pelos padres jesuítas em 1592, na Bahia, 
mas que não recebeu autorização e reco
nhecimento para funcionar nem por parte 
da Igreja e nem do governo português. 

Na Europa, as primeiras universi
dades surgiram na Idade Média, sendo a 
Universidade de Bolonha (Itália) a mais 
antiga, fundada em 1088, seguida por 
Oxford, em 1096, e pela Universidade 

colonial, a América Espanhola chegou 
a formar cerca de 150 mil universitários 
(Trindade e Blanquer, 2002), enquanto 
que, no Brasil, durante o mesmo perío
do (1500-1822), somente o ensino mé
dio era oferecido, pelos jesuítas. Para 
os habitantes do país, o ensino supe
rior tinha de ser feito na Europa, em 
Portugal, na Universidade de Coim
bra (Teologia e Direito), fundada em 
1290, em Lisboa, — depois transferida 
para Coimbra — ou na França, na Uni-

de Paris, em 1170. Entretanto, nos anos 
1500, as universidades deixam de ser pri
vilégio do Velho Mundo, pois na Améri
ca Espanhola o sistema universitário de 
fundo religioso da Contra-Reforma ca
tólica começou a ser implantado ainda 
no século XVI . A Universidade de São 
Domingos, na República Dominicana, 
fundada no ano de 1538, é considerada 
a mais antiga da América Latina. Logo a 
seguir, em 1551, foram criadas universi
dades no Peru (Universidade Nacional 
de San Marcos) e no México (Universi
dade Autônoma do México). Por oca
sião da separação dessas colônias da 
Espanha, já existiam em funcionamen
to cerca de 20 universidades. Na época 

versidade de Montpellier (Medicina). 
Nesse período, somente 2.500 pessoas 
obtiveram o nível universitário. 

Por que tanta diferença entre dois 
complexos coloniais de metrópoles si
tuadas na mesma Península Ibérica? As 
questões têm várias origens: políticas de 
dominação, política interna das metró
poles, bem como suas realidades e de 
suas colônias. Por exemplo: nos domí
nios espanhóis, os nativos possuíam um 
grau de civilização elevado. Ninguém 
duvida da alta cultura engendrada pe
los maias, astecas e incas. A Coroa es
panhola tinha de se esmerar para poder 
se impor culturalmente. Dentro dessa 
perspectiva, a universidade — uma das 



expressões mais altas da cultura europeia 
— tinha de desempenhar o seu papel. No 
território dominado pelos portugueses, 
os nativos da terra não possuíam grande 
sofisticação cultural. 

A transferência da família real 
portuguesa para o Brasil, em 1808, vi
ria a contribuir decisivamente para a 
evolução do ensino superior no país. O 
fato gerou profundas modificações na 
educação superior brasileira, pois exigiu 
principalmente a formação de quadros 
para atender as demandas do governo 
e da sociedade. Porém, a implantação 
do ensino superior não se deu por meio 
de universidades, consideradas pelo go
verno português como centros reacio
nários, mas sim por meio de faculdades 
e escolas isoladas, seguindo o modelo 
francês napoleônico, focado na forma
ção de profissionais civis e militares. 
Logo em seguida à chegada do príncipe 
regente ao Brasil, em janeiro de 1808, 
em Salvador, Bahia, um Decreto Real 
criava a Escola de Cirurgia da Bahia, 
hoje Faculdade de Medicina da Univer
sidade Federal da Bahia. Em fevereiro, a 
Corte se transfere para o Rio de Janeiro, 
e neste mesmo ano é criada a Escola de 
Cirurgia e Anatomia, atual Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Merece destaque, ainda, 
a fundação, em 1808, da Academia dos 
Guardas-marinhas e, em 1810, da Aca
demia Real Militar, além de outras esco
las superiores, sempre com a marca do 
prático, como o Gabinete da Química 
(Rio de Janeiro) e o Curso de Agricultu
ra (Bahia, 1812). 

Somente quatro séculos após 
seu descobrimento o Brasil teria as 
suas primeiras universidades, e mes
mo assim não de forma permanente. 
Foi o caso da Escola Livre de Manaus, 
criada em 1909, depois denominada 
Universidade de Manaus, e da Univer
sidade do Paraná, impedida de funcio
nar, já que só se reconhecia a criação 

de instituições de ensino superior em 
cidades com mais de 100 mil habitan
tes. Uma história curiosa refere-se à fun
dação da Universidade do Rio de Janeiro, 
criada em 1920, reunindo a Escola Poli
técnica e as Faculdades de Direito e de 
Medicina, com o objetivo de conceder o 
título de "Doutor Honoris Causa" ao rei 
da Bélgica, em visita ao Brasil. 

A partir de 1929 o governo co
meçou a fomentar a criação de universi
dades, cujo modelo guardava pouca re
lação com o conceito atual, de associar 
ensino, pesquisa e extensão. Em 1923, 
em um artigo publicado em jornal do 
Rio de Janeiro, o matemático Amoroso 
Costa reclamava da mentalidade: "a ci
ência é útil porque dela precisam os en
genheiros, os médicos, os industriais e 
os militares; mas não vale a pena fazê-la 
no Brasil, porque é mais cômodo e mais 
barato importá-la da Europa". 

Em 1930, foi criado o Ministé
rio da Educação e Saúde, que promo
veu, já em 1931, uma grande reforma 
educacional em todo o ensino médio 
e criou o primeiro Estatuto da Uni
versidade Brasileira. A criação da Uni
versidade de São Paulo (USP) constituiu 
um marco, por iniciar uma nova fase no 
desenvolvimento científico e cultural do 
país. Criada sobre uma sólida base cien
tífica, obedecia a um ambicioso projeto 
político e cultural. 

Outras universidades foram cria
das logo depois, como a do Distrito Fe
deral (atual Rio de Janeiro), em 1935, e 
as várias instituições católicas de ensino 
superior (embriões das futuras Univer
sidades Católicas), apoiadas pelo poder 
público, como resultado da aliança entre 
a Igreja e o regime em vigor. Nos anos 
seguintes, refletindo a ascensão das clas
ses médias e o avanço do processo de 
industrialização, intensificou-se a deman
da pela educação superior, atendida pela 
criação de novas instituições e pela pro
gressiva absorção, pelo Governo Fede-



ral, da responsabilidade em manter uma 
larga parcela das faculdades. No final da 
década de 40, o país contava com 10 uni
versidades e um número bem maior de 
instituições isoladas de ensino superior. 

Os quase trinta anos que medeiam 
a ditadura do Estado Novo (1937) e 
aquela do Regime Militar (1964) mar
cam um tempo em que foram lançadas 
as bases do Brasil contemporâneo. Hou
ve mudanças no aparelho do estado, no 
seio da economia, da educação e, sobre
tudo, da Ciência e Tecnologia (C&T). 

A industrialização, por sua vez, 
avançava. A partir de 1955, a econo
mia brasileira entra em um novo pa
tamar. Deixando de lado a postura 
nacionalista do governo anterior, do 
presidente Café Filho (agosto de 1954 
- novembro de 1955) abriu as portas 
para o capital estrangeiro e permitiu-
se a importação de equipamentos sem 
a necessária cobertura cambial, provo
cando um desenvolvimento industrial 
acelerado. Em seguida, no governo 
de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 
deu-se a instalação da indústria au
tomobilística dentro do seu famoso 
"Programa de Metas". 

A educação sofreu, igualmente, 
grandes transformações. A atuação do 
governo foi essencial para essa expan
são, criando mecanismos para facilitar 
o acesso ao ensino superior. Em 1964, 
o Brasil possuía 37 universidades, sen
do 28 públicas e nove privadas. 

O regime ditatorial (1964-1985) 
teve papel relevante na definição dos 
padrões educacionais do país. A discu
tida e desejada modernização do ensino 

foi realizada segundo o modelo norte-
americano, simbolizado pelo acordo 
MEC-Usaid - Ministério da Educação e 
Cultura e United States Agency for In
ternational Development, abominado 
pela maioria de estudantes e professores. 

Como não era possível para o 
poder público atender toda a demanda, 
o Ministério da Educação facilitou os 
processos de credenciamento de insti
tuições privadas, embora nem sempre 
contemplando os preceitos de qualida
de. No final do período da ditadura mi
litar, o país contava com 859 instituições 
de ensino superior, sendo 68 universi
dades, 49 públicas, 20 privadas. Hoje o 
ensino superior no Brasil encontra-se 
consolidado dentro do mesmo modelo 
organizacional estabelecido no período 
ditatorial, com pequenas mudanças in
troduzidas pela constituição de 1988 e 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional, de 1996. 

Em 2007, o Brasil possuía 2.281 
instituições de ensino superior, sendo 
183 universidades, 120 centros univer
sitários e 1.978 instituições isoladas. Se 
entre as universidades existe certo equi
líbrio entre as públicas e as privadas, 
o mesmo não ocorre com os centros 
universitários e as instituições isoladas, 
onde o predomínio das privadas é qua
se total. O setor privado responde hoje 
por 80% das matrículas. Segundo da
dos no Ministério da Educação o nú
mero de alunos matriculados em 2008 
era de 4,8 milhões, número considera
do baixo para uma população de cerca 
de 23 milhões de jovens na faixa etária 
entre 18 e 24 anos. 



A Universidade Autônoma de Santo 
Domingo, pode ser considerada a mais 
antiga do Novo Mundo. Sua história 
teve início com o ensino de Estudo Ge
ral, ministrado por padres dominicanos, 
desde 1518, em São Domingo, na época 
sede do Vice-Reinado da colonização 
espanhola. O ensino seguia o modelo 
adotado na Universidade de Alcalá de 
Herrares, criada na Espanha em 1499. 
Após funcionar por 263 anos sem in
terrupção, ensinando Medicina, Direi
to, Teologia e Artes, ela fechou devido 
a ocupação da colônia pelos haitianos e 
a consequente saída dos dominicanos. 
Reabriu em 1815, como instituição laica, 
voltando a fechar em 1822 por falta de 
alunos, obrigados ao serviço militar por 
causa de uma nova ocupação dos haitia
nos. A independência, em 1844, levou 
São Domingo a pensar na sua reaber
tura, o que ocorreu somente em 1866, 
com o nome de Instituto Profissional, 
mas que fechou, de novo, de 1891 a 
1895. Em 1914, o presidente Ramón 
Báez, que também era reitor do Insti
tuto Profissional, assinou um decreto 
transformando o instituto em Universi
dade de Santo Domingo. 

A Universidade de São Marcos foi criada 
por um ato do rei da Espanha, Carlos V, 
em 1551, assinado em Valladolid, acolhen
do iniciativa dos dominicanos, de ensino 
de Teologia e Artes, nos conventos de 
Cuzco e Lima. Por muitos historiadores 
considerada a mais antiga do Continente, 
suas atividades começaram dois anos mais 
tarde com a solenidade de instalação rea
lizada na sala Capitular do Convento do 
Rosário da Ordem dos Dominicanos. 

Desde o início de 1536, havia entre os 
Franciscanos o desenho de que a Nova 
Espanha tivesse uma Universidade. O 
desejo foi acolhido, pouco mais tarde, 
em 1547, pelo Vice-Rei Antonio de Men
doza e pela Coroa espanhola. O México, 
entretanto, teria sua universidade somen
te em 1551 (alguns meses após a criação 
da Universidade de São Marcos), com 
a criação da Real Pontifícia Universida
de do México, que iniciou atividades em 
1553. Com a independência, passou a ser 
chamada de Universidade Nacional Pon
tifícia, para depois ficar com o nome de 
Universidade do México. 

Text Box
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