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RESUMO 
 

Este estudo objetivou compreender e analisar como ocorreu a interferência do regime militar 
brasileiro sobre o processo de formação de professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras Santo Tomás de Aquino, FAFI/FISTA em Uberaba/MG, no período de 1964 a 1980, 
quando foi encampada pela FIUBE/ UNIUBE. Durante sua existência, essa instituição 
confessional tornou-se referência regional na formação de professores, daí, o objeto dessa 
pesquisa se pautar na formação de professores da FISTA durante o regime militar. Diante dos 
vários reflexos que as políticas educacionais do regime militar tiveram sobre o panorama 
educacional brasileiro, definiu-se assim a problematização: como ocorreu a ingerência do 
regime militar no processo de formação de professores da FAFI/FISTA? A construção da 
hipótese desse estudo se pautou na análise realizada durante a fase repressiva do regime 
militar, em que professores e alunos da FISTA também sofreram pressões e retaliações 
políticas que se refletiram na formação de professores. Assim, definiu-se a hipótese: As 
reformas tecnicistas, impostas pelos acordos MEC/USAID influenciaram a formação de 
professores na FISTA, a ponto de afetar a qualidade do ensino de viés humanista cristão. 
Buscou-se, nesta pesquisa, de tipo histórico-documental, um referencial teórico com 
abordagem materialista. Para maior enriquecimento deste estudo, utilizou-se, além das buscas 
pelas documentações que se constituíram em toda sua metodologia, recursos como entrevistas 
semi-estruturadas, depoimentos oral e escrito de ex-professores e alunos. Chegou-se à 
conclusão de que o modelo imposto pelos organismos internacionais no Brasil, durante o 
regime militar, influenciou a formação de professores da FISTA. 
 

 

Palavras-chave: regime militar; formação de professores; FAFI/FISTA. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study is to research and analise the way the Brazilian military regime 
interfered with the Teaching Formation process in Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Santo Tomás de Aquino, FAFI/FISTA in Uberaba MG, within the period of 1964 to 1980, 
when FIUBE/UNIUBE took over its administration. At that time, this Institution became a 
reference in Teaching Formation in the region, and that’s why the formation of teachers at 
FISTA during the military regime is the object of this research. Considering the many ways 
the educational policies in the military regime influenced education in Brazil, the problem 
was defined as follows to which extent did the military regime influence the Teaching 
Formation Program at FAFI/FISTA? To build the hypothesis for this study, the repressive 
period of the military regime was taken into account in which professors and students at 
FISTA suffered political pressure which was this way defined: reforms based on technicalities 
due to MEC/USAID imposition, influenced the formation of teachers  at FISTA, affecting the 
college’s quality of program which was christian humanist driven. This historical-
documentary research was based on a theoretical reference under a materialist approach. For 
further enrichment of this study, a vast range of documents were researched – in which 
constitutes its methodology, as well as the use of other resources  such as interviews, written 
and oral reports from students and former teachers. The conclusion is that the model imposed 
by international organizations in Brazil, during the military regime, did influence teachers at 
FISTA.  
 

 

Keywords: military political system; formation of teachers; FAFI/FISTA. 
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INTRODUÇÃO 

 

O regime militar foi o período da política brasileira compreendido entre 1964-1985, 

caracterizado pela ausência de liberdade democrática, censura aos meios de comunicação, 

supressão dos direitos constitucionais, e repressão para silenciar os oposicionistas. O governo 

de João Goulart (1961-1964), deposto pelo golpe militar, foi marcado por uma constante crise 

econômica, instabilidade política e intensa mobilização das organizações sociais de 

estudantes, trabalhadores e intelectuais, causando a preocupação dos setores conservadores 

como, por exemplo, os empresários, a Igreja Católica, os militares e a classe média.  

Estes setores privilegiados temiam a transformação do Brasil em um País socialista. 

Ressaltamos que neste período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria e o estilo populista de 

Goulart, aproximando-se das massas, gerou apreensão nas classes conservadoras do País e nos 

Estados Unidos, atemorizados pela possibilidade de revolução comunista, a exemplo de Cuba.  

Apesar de enfocar o regime de exceção, o período em estudo, foi contraditoriamente o 

de maior politização da sociedade brasileira, principalmente a geração jovem e adulta dos 

anos de 1960, fato que a ditadura tentou de várias formas anular, através da repressão para 

silenciar seus críticos.  

Embora alguns fatos e instituições não pertençam mais ao cenário atual, não significa 

que estejam relegados ao esquecimento, a exemplo da própria FISTA. Ao contrário, estão 

presentes de alguma forma em cada um de nós, em nossa atuação e em nossa produção de 

conhecimento, pois estamos envolvidos e partimos exatamente do que anteriormente foi 

elaborado. Esse é o papel do historiador, pois segundo Vieira et al. (1989, p. 30): 
 

A investigação confere um valor histórico ao documento à medida que o 
pesquisador é capaz de superar os limites inerentes ao próprio material com 
que trabalha e, ao mesmo tempo, reconhece serem sua postura e experiência 
de vida compostas por uma bagagem que é histórica, “tornando-o um objeto, 
isto é, o historiador é também fruto de seu tempo”.  

 
A trajetória envolvendo este trabalho, desde a fase da definição da pesquisa e da 

elaboração do texto escrito incluiu diversos momentos importantes e que, entendemos, devem 

ser explicitados ao leitor. Na verdade, a ditadura militar e a efervescência cultural dos anos de 

1960, bem como a educação imposta pelo Estado ditatorial, foram marcantes em minha 

formação. Nasci em março de 1964, exatamente no momento de transição entre o governo de 

João Goulart e o início da ditadura militar. Sou egresso de escola pública e minha iniciação 



 

 

17  

escolar deu-se na vigência do governo Médici (1969-1974), por sinal o mais autoritário do 

período.  

Em 1994, graduei-me em História e, atualmente, sou professor dessa disciplina nos 

ensinos fundamental e médio, tanto na rede pública quanto na rede particular. Como professor 

de História, por diversas vezes, tive a oportunidade de trabalhar com professores e diretores 

egressos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino (FAFI), que, 

posteriormente, teve o seu nome alterado para Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino 

(FISTA). O diálogo com esses professores egressos da FISTA1 demonstra que aquela 

instituição deixou fortes marcas em suas personalidades e que tais influências ainda se 

refletem em suas ações pedagógicas cotidianas. A qualidade diferenciada desses professores e 

sua formação humanista sempre me chamaram a atenção, o que alimentou a minha 

curiosidade em relação àquela extinta instituição de ensino superior. 

Após ingressar no Programa de Mestrado em Educação da Universidade de Uberaba – 

UNIUBE, logo definimos a linha de pesquisa que iríamos seguir: História da Educação, já que 

ela se aproxima de nossa formação inicial e do trabalho docente. A partir daí, amadureceu a 

idéia de conduzir uma pesquisa que envolvesse a FISTA e o processo de formação de 

professores que ali ocorreu. Como boa parte do período de existência daquela instituição de 

ensino superior se passou durante o regime militar, surgiu a idéia de juntar os dois pontos de 

interesse. Assim decidimos encaminhar uma pesquisa que investigasse como ocorreu o 

processo de formação de professores na FISTA durante o período da ditadura militar. Como o 

regime militar iniciou-se em 1964 e a FISTA foi encampada por outra instituição de ensino 

em 1980, delimitamos o período de pesquisa entre 1964 e 1980.  

Nosso objeto de pesquisa ficou assim definido: a formação de professores na FISTA 

durante o regime militar. Para nós, o estudo que nos propusemos empreender tem significado, 

a fim de entendermos como ocorreu aquele processo formativo, no contexto político-

pedagógico que envolveu a instituição dominicana e seus professores em suas relações com o 

Estado ditatorial nos anos de 1960 e 1970, período áureo da instituição, coincidentemente 

também do regime militar no Brasil.  

Na verdade, o legado educacional do regime militar ainda persiste e as inúmeras 

dificuldades encontradas pelos professores, sejam eles da rede privada e, especialmente, da 

                                                 
1 Durante este trabalho, na maioria das ocasiões, optamos em utilizar a sigla FISTA (já que é assim que o 
referido estabelecimento de ensino é normalmente lembrado pela população em geral) para designar a 
instituição. Essa escolha teve por objetivo padronizar a nossa nomenclatura e facilitar a compreensão do leitor.  
Ressaltamos que, neste texto escrito, utilizamos a sigla FISTA mesmo antes de 1976, ano em que a instituição 
teve a sua denominação alterada. 
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rede pública estão associadas à exploração gerada pela sobrecarga exaustiva de trabalho e aos 

salários aviltantes e incompatíveis com a função e com as necessidades de sobrevivência 

desses profissionais. Educandos desmotivados, sistema pedagógico burocrático e centralizado, 

dentre vários outros problemas que fazem parte do cotidiano docente, são, direta ou 

indiretamente, heranças do modelo pedagógico do regime militar.  

Passadas duas décadas do término da vigência desse regime, mesmo com o avanço do 

processo democrático, a política educacional brasileira e os próprios cursos de formação de 

professores ainda trazem características do modelo tecnicista2, uma vez que essa concepção 

atende ao capital e sua influência ainda permanece. Além disso, ainda como herança do 

regime militar, as decisões governamentais sobre a educação são, quase sempre, impostas de 

forma centralizada, sem discussão com o coletivo de professores e distantes da realidade do 

País, pois os modelos geralmente são importados de países considerados mais desenvolvidos. 

A educação de qualidade continua sendo ofertada a poucos e, nesses últimos anos, quando o 

País buscou democratizar o acesso à escola, essa inclusão foi feita de maneira massificada e 

sem qualidade, visando à obtenção de índices quantitativos que atendessem às exigências do 

Banco Mundial.  

Apesar disso, entendemos que as condições e os recursos necessários para 

democratizar o acesso a uma educação de qualidade para todos e romper com o modelo 

herdado ainda não estão postos e, muito menos, consolidados, apesar dos discursos dos 

governantes. O professor, ao não construir seu conhecimento e aceitar passivamente a 

imposição de modelos geralmente ditados pelo Banco Mundial, torna-se apenas um 

instrumento, um executor de metas, de programas e currículos do Ministério da Educação 

(MEC) e das Secretarias e Superintendências de Educação, já que estes órgãos geralmente 

buscam apenas alcançar as estatísticas oficiais ditadas por organismos internacionais.  

Nesse contexto, para romper com a situação degradante, o coletivo de professores 

deve entender que a sua autonomia, que é relativa, é o resultado não só de seu potencial 

intelectual, mas principalmente de sua consciência e atuação política. É necessário retomar as 

mobilizações para a melhoria da educação e a defesa do professorado, a mesma militância que 

o regime militar procurou anular e silenciar, por intermédio de atos institucionais, decretos-

leis, perseguições políticas, exonerações, exílios etc.  

 

 

                                                 
2 Influência que se faz notar no modelo avaliativo baseado em questões objetivas, nos exames vestibulares, na 
ênfase dada à qualificação para o mercado de trabalho etc. 
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Corroborando essa idéia, Brzezinski (2000, p. 228) afirma: 
 

No âmbito da sociedade organizada, a classe de professores deve conquistar 
a participação do movimento estudantil e articular-se com os demais 
parceiros de outras associações e sindicatos para lutar pela valorização social 
e econômica do professor. [...] Cabe-lhe manter a vigilância sobre o Estado 
para que as políticas educacionais não sejam definidas nos gabinetes, à 
revelia da prática dos educadores que vivem a escola. 
 

Anuímos com Gramsci (1984) quando este afirma que a escola é dualista e não uma 

instituição plural e neutra. Seu comprometimento político e ideológico com as elites acaba 

reproduzindo as desigualdades sociais e estimulando o individualismo e a competição, 

características próprias do sistema capitalista. Entendemos que ela deveria ser o espaço para 

se desenvolver a cidadania ampla, para superar os limites impostos e questionar as estruturas 

do sistema. Os professores não são operários de uma linha de montagem e meros executores 

de tarefas, como pretende o grande capital.  

Com a precarização da profissão docente, o coletivo de professores não pode omitir-se 

do debate envolvendo as formulações das políticas públicas para a educação. Entendemos que 

sua participação contribui qualitativamente para o seu cotidiano, podendo ser capaz de atenuar 

a mais-valia e influenciar mudanças para a construção de um País verdadeiramente 

democrático. Consentimos com Giroux (1997) quando defende a teoria educacional radical ao 

aproximar teoria à prática, combinando a linguagem da crítica com a linguagem da 

possibilidade e analisar as escolas de forma a revelar como elas poderiam produzir novos 

indivíduos, novas subjetividades e a coragem necessária para reformas institucionais mais 

amplas.  

É preciso que os setores envolvidos com a educação realmente popular e democrática 

se reconheçam, não apenas como profissionais da educação, mas também como seres 

políticos, cuja mobilização é essencial para a melhoria das condições de trabalho e de vida, 

até mesmo para atingir a praxis e romper com esse modelo reducionista e fragmentário que 

está posto.  

Diante da constatação dos vários reflexos que as políticas educacionais do regime 

militar tiveram sobre o atual panorama da educação brasileira, retomamos o processo de 

direcionamento de nossa pesquisa e escolhemos a questão-problema, que ficou assim 

definida: Como ocorreu a ingerência do regime militar no processo de formação de 

professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino? 

Para responder a esta questão, partimos para a definição de nossa hipótese de pesquisa. 

Durante a fase repressiva do regime militar – quando intelectuais, educadores e religiosos de 
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esquerda foram duramente perseguidos no País –, professores e alunos da FISTA sofreram 

pressões e retaliações políticas que se refletiram na formação de professores, construímos a 

nossa hipótese básica: As reformas tecnicistas, impostas pelos acordos MEC-USAID, 

influenciaram a formação de professores na FISTA, a ponto de afetar a qualidade do ensino 

de viés humanista cristão. 

A confirmação, ou não, de nossa hipótese básica dependia de um direcionamento claro 

a ser dado ao nosso processo investigativo. Para isso, era preciso que fosse elaborado o 

objetivo de nossa pesquisa, a saber: compreender e analisar como ocorreu a interferência do 

governo militar brasileiro sobre o processo de formação de professores ocorrido na FISTA, 

em Uberaba, além de identificar os focos de resistência que surgiram para contrapor-se à essa 

ingerência.  

Após essa fase inicial, quando foram definidos o objeto de pesquisa, a delimitação 

temporal, a questão-problema, a hipótese básica e o objetivo geral, partimos para a escolha do 

referencial teórico que deveria direcionar o nosso trabalho. A escolha recaiu sobre o 

referencial materialista histórico, que acabou permeando todo o nosso processo de pesquisa e 

de análise.  

Segundo a concepção marxista, o capitalismo divide a sociedade em classes, entre 

aqueles que detêm os meios de produção (burguesia) e os que são obrigados a vender sua 

força de trabalho em troca de um salário (proletariado). O lucro do capitalista ocorre através 

da mais-valia que é a denominação dada por Karl Marx à diferença entre o valor produzido 

pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, que seria a base da exploração no sistema 

capitalista.  

 A infra-estrutura, que constitui a base econômica da sociedade, determina a 

superestrutura, que é dividida em ideológica (idéias políticas, religiosas, morais, filosóficas) e 

política (Estado, polícia, exército, leis, tribunais). Portanto o olhar que temos do mundo é 

reflexo da base econômica de nossa sociedade. A infra-estrutura dos meios de produção e a 

superestrutura são os instrumentos para manter a dominação capitalista burguesa (MARX, 

1996).  

O capitalismo é contraditório, porque quem produz não se apropria do fruto de seu 

trabalho, ou seja, torna o trabalhador alienado, isto é, separa-o de seus meios de produção 

(suas terras, ferramentas, máquinas etc.). Essa fragmentação da sociedade e a exclusão da 

riqueza dos que trabalham são responsáveis pela alienação do proletariado. Essa realidade a 

burguesia procura ocultar, pelo controle da superestrutura, para manter sua hegemonia e evitar 

a contestação ao seu predomínio. 
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Compreendemos que a superação da alienação exige a compreensão da praxis, do 

movimento dialético da produção da realidade para que o trabalhador possa ser um sujeito 

capaz de superar as desigualdades sociais. Pensamos também que o movimento dialético 

possibilita a compreensão dessa contradição que o excesso de trabalho aliena e não possibilita 

abranger a totalidade concreta. A educação como praxis política constitui uma análise capaz 

de tornar a ação prática emancipatória do professor, para compreender a realidade de 

exploração em que vive ao não se tornar o sujeito da educação. Assim é pela praxis que o 

homem se humaniza, conscientiza-se e se transforma, ou seja, dessa forma ocorrem a ação e a 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 

Para os intelectuais marxistas um objeto a ser estudado precisa ser compreendido em 

seu todo. Em cada momento, as contradições precisam ser apreendidas na totalidade. Afinal, a 

consciência do homem e sua visão do mundo são marcadas pelas condições materiais de sua 

existência, ou seja, para a sua sobrevivência. Nesse enfoque, os trabalhadores devem 

compreender as contradições existentes entre a base econômica e a superestrutura política e 

ideológica para não serem explorados, porque a pseudoconcreticidade mistifica o 

conhecimento em nossa época e a praxis seria a determinação da existência humana como 

elaboração da realidade. A realidade social dos homens cria-se com a união dialética sujeito e 

objeto (KOSIK, 1985). Este autor, ao trabalhar o conceito de praxis, estabelece que esta 

alcance a totalidade da prática humana, incluindo tanto a atividade objetiva do homem, 

transformadora da natureza e do mundo social, quanto a formação da subjetividade humana. 

Assim, todas as suas ações, reflexões e sentimentos, originam-se no trabalho, fazem parte da 

praxis. 

Nesse aspecto, a escolha do referencial teórico marxista foi fundamental na análise do 

contexto histórico que envolveu o regime militar. A partir dele, chegamos à compreensão de 

que o estabelecimento do golpe militar no País teve o objetivo de conservar as antigas 

estruturas sócio-econômicas brasileiras, marcadas pela desigualdade social. No caso da 

educação, o governo militar procurou neutralizar a ação dos intelectuais nas escolas, 

direcionando os currículos e transformando os professores em simples executores de planos 

de ensino (SILVA, 2004).  Além dessa condição deplorável, os professores mais politizados – 

pela sua capacidade de formar opinião e influenciar seus alunos de maneira a lhes abrir a 

consciência política –, foram duramente reprimidos e reduzidos ao exercício de uma educação 

escolar pautada na subserviência e desligada da praxis. 

Os fundamentos conceituais de Marx (1996), Gramsci (1984) e Kosik (1985) no que 

se refere ao processo investigativo, contribuíram, também, para que fizéssemos um diálogo 
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com os fatos e com os relatos dos entrevistados, o que nos levou à compreensão do contexto e 

ao estabelecimento de uma síntese.  

Gramsci (1984) colaborou para alargar a nossa compreensão sobre a hegemonia que é 

exercida pelos grupos no poder, expressa nas ações e no aparato jurídico do Estado em favor 

da burguesia. O intelectual italiano destacou a importância da escola como uma atividade 

política para a educação das classes populares, a fim de que estas possam inserir-se de modo 

ativo e consciente na vida política, rompendo com as relações sociais baseadas na exploração 

e formando a hegemonia da classe trabalhadora. Com base nessa linha teórica, entendemos 

que o legado educacional imposto pelo Estado autoritário comprometido com a sociedade de 

classes e que ainda é forte, permanece não só na educação, mas também na política, na 

economia e nas relações sociais. Vemos que a escola não só é a única responsável pela 

continuidade das desigualdades sociais, mas também, mais um instrumento burocrático que as 

classes privilegiadas utilizam para manter suas relações de poder e dominação.  

O modelo tecnicista implantado pelos militares procurou anular a consciência crítica, 

desvalorizar a escola pública e silenciar o professor compromissado politicamente com as 

classes populares. Com base nesse pressuposto, entendemos que essa pesquisa possibilita-nos 

a compreensão dos fatos históricos que levaram a educação brasileira à situação atual, em 

que, mesmo após mais de duas décadas do final do regime militar, a tendência pedagógica 

tecnicista ainda exerce grande influência nas práticas escolares.  

Temos, também, a consciência de que a simples constatação dessa realidade não 

superaria essas condições adversas. Uma das ações possíveis seria aquela que surge quando o 

professor pensa sobre a prática que está desenvolvendo, reflete sobre ela, faz a teorização ou 

cria saberes. Isto porque a reflexão, como produto de um processo de trabalho árduo, pode 

levar à teorização. E são essas teorias e práticas que possibilitarão ao professor perceber em 

que condições sociais flui o seu trabalho, levando-o a interferir nesse processo, para que, de 

forma autônoma e consciente, possa modificá-lo e, conseqüentemente, alterar a sua atuação 

(ZEICHNER, 1993). O professor em sua ação política e pedagógica deve estabelecer 

transformações de sua prática docente, para perceber e atuar como sujeito do processo ensino-

aprendizagem. 

Em contrapartida à concepção de educação herdada do regime militar e o próprio 

desânimo entre os professores diante da situação a que foram submetidos, surgiu no Brasil, 

nos anos de 1980, a Pedagogia Histórico-Crítica. Seus idealizadores alertavam que a educação 

não podia ser tratada como empresa e muito menos se subordinar às demandas empresariais. 

Estavam conscientes de que cabe à educação oferecer respostas à sociedade para 
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proporcionar, não só o acesso à escolarização para atender ao mercado, mas efetivamente, a 

democratização do conhecimento de qualidade para todos os brasileiros, independente de sua 

condição social. Ainda defendiam que a educação de qualidade propiciaria maior 

discernimento às pessoas, o que poderia contribuir para melhorar as suas condições de vida, 

principalmente nas classes menos favorecidas. Saviani (2001) afirma que a escola e o 

professor devem comprometer-se politicamente com as transformações da sociedade, 

mediando cultura erudita e popular, e que sejam capazes de produzir transformações em favor 

de uma sociedade igualitária e democrática.  

Através das obras de Saviani (2001) e Gasparin (2003) a Pedagogia Histórico-Crítica 

constitui-se uma referência importante para nosso estudo, quanto ao entendimento da atual 

situação da educação, que permanece descomprometida com as classes populares.  

Para Saviani (2001), os educadores e burocratas do regime militar foram ingênuos ao 

acreditarem que a tendência tecnicista imposta para substituir a Pedagogia Escolanovista – 

ambas importadas dos Estados Unidos – era a solução para resolver todos os problemas e 

deficiências educacionais do País, por meio do planejamento escolar rígido. Essa concepção 

educacional nivelou e massificou o ensino em detrimento da qualidade. A formação de 

professores de acordo com os burocratas do período autoritário deveria preparar educadores 

distanciados da praxis, o que levou o professor a ser meramente um instrumento executor de 

tarefas e reprodutor de conhecimentos.  

Em nossa concepção, os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica têm relevância 

porque anunciam aos educadores que o processo educativo detém os recursos mais 

apropriados para proporcionar às classes subjugadas o direito à cultura popular e erudita e é 

capaz de realizar a transformação social em um País marcado pelas desigualdades nesse setor. 

Esses e outros desafios enfrentados na perspectiva dessa teoria educacional possibilitam ao 

professor uma reflexão sobre suas práticas, levando-os, também, a desenvolverem a 

consciência de seu papel e a mobilizarem-se coletivamente para construir sua autonomia 

acadêmica, profissional e intelectual. Assim, o professor tende a modificar sua atuação nos 

diversos órgãos públicos, ou mesmo no cotidiano da sala de aula, ou seja, atua de forma 

crítica e consciente, sem a necessidade de submissão cultural com a importação de projetos 

acabados e que nunca são construídos pelo coletivo de profissionais da educação, envolvidos 

e comprometidos com as transformações sociais.  

As experiências no campo da pesquisa em História da Educação possibilitam 

descortinar a trajetória educacional e suas relações sociais, políticas, econômicas e culturais 

em suas especificidades na formação de professores alienados ou capazes de compreender a 
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realidade. Com o objetivo de compreendermos como se desenvolveu a estrutura educacional 

brasileira, principalmente no que se refere às políticas públicas relativas ao ensino superior – 

subsídio importante na compreensão do processo formativo ocorrido na FISTA –, foi 

necessário um resgate do contexto histórico nacional e local, especialmente daquele 

compreendido entre o golpe militar, em 1964, e sua consolidação nos anos de 1970.  

Este estudo analisou uma dada realidade, descrevendo-a criticamente. Essa discussão é 

elaborada com enfoque na concepção dialética, porque temos a consciência de que a educação 

também não é neutra, e historicamente esteve a serviço da manutenção das classes 

privilegiadas. Temos, ainda, clareza de que, quando as políticas públicas implementadas pelo 

regime militar massificaram a educação, objetivavam atender aos interesses do capital, que 

carecia de mão-de-obra qualificada diante do desenvolvimentismo econômico dos anos de 

1960 e 1970.  

Na construção teórico-metodológica da pesquisa, dialogamos com as obras de Fazenda 

(1991) e Triviños (1987), que nos possibilitaram uma maior compreensão sobre o processo de 

realização da investigação. Nessa direção, tais autores, também, anunciam as dificuldades 

comuns entre os que pesquisam sobre a educação e as questões sobre as abordagens de 

pesquisa com enfoque na dialética materialista histórica. Os autores supracitados 

contribuíram, ainda, para a realização da análise das fontes e dos depoimentos dos sujeitos 

entrevistados, referenciados no modelo marxista que, em nossa concepção, continua relevante 

para apreendermos a realidade social em que se insere a educação.  

Nesse momento, definimos o tipo de pesquisa histórico, documental e as entrevistas 

como instrumentos de coleta de dados principais para o desenvolvimento deste trabalho. As 

pesquisas foram essenciais para o contexto do trabalho, fundamentando a parte teórica. Para 

tal, foram realizadas investigações junto a algumas instituições: Biblioteca da Universidade de 

Uberaba, Arquivo Público Municipal de Uberaba, CEDSTA (Centro de Estudos e 

Documentação Santo Tomás de Aquino) e endereços eletrônicos.  Posteriormente, fizemos 

um levantamento na imprensa escrita da época, merecendo destaque o Jornal Lavoura e 

Comércio, de fundamental importância para compreendermos a conjuntura política de 

Uberaba nesse período, especialmente no ano de 1964, quando foi desencadeado o golpe 

militar.  

Além das pesquisas, procedemos às entrevistas com os professores da FISTA que 

vivenciaram o período estudado, relatando suas experiências. Foi elaborado um roteiro semi-

estruturado previamente estabelecido para a realização das referidas entrevistas. Para o 

melhor aproveitamento dos depoimentos, foram anotadas, gravadas e transcritas as 
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impressões do entrevistado e outras informações que se tornaram relevantes para a formação 

do referencial teórico.  

O processo de investigação que empreendemos teve o objetivo de dar sustentação à 

pesquisa. Consideramos relevante descrever os momentos iniciais desse difícil processo, pois 

nem todos se colocaram à disposição para colaborar com a nossa pesquisa. Mas, desde já, 

agradecemos aos que se dispuseram a conceder as entrevistas, cooperando de forma 

significativa para a elaboração desse estudo, com suas valiosas informações sobre a FISTA, 

que tanto marcou suas vidas.  

Para melhor compreender os caminhos percorridos para a construção desse trabalho, 

convém falarmos sobre como os professores colaboraram com a nossa pesquisa e tornaram 

possível a realização desta dissertação. Buscando encontrar respostas que possibilitassem 

satisfazer nossos anseios e curiosidades, procuramos elementos que nos dessem subsídios 

para fornecer respostas para a resolução do problema central da pesquisa. Nessa trajetória, 

entramos em contato com professores que trabalharam e estudaram na FISTA durante o 

período militar e que pudessem colaborar com a nossa pesquisa. A partir desses contatos, 

descobrimos que a secretária do Colégio Dr. José Ferreira foi aluna interna e bolsista daquela 

instituição; imediatamente ela se prontificou a nos levar até o CEDSTA, onde fomos 

recebidos pela Irmã Loreto que, gentilmente, nos forneceu algumas informações e nos 

emprestou alguns documentos, livros, revistas e filmes do arquivo da FISTA. A partir de 

alguns nomes sugeridos pela Dominicana, entramos em contato, via telefone, e 

posteriormente por e-mail, com os professores indicados, quando apresentamos os objetivos 

do nosso trabalho e os convidamos a participar de nossa pesquisa. Nas entrevistas, eles 

indicavam novos professores que pudessem colaborar com a pesquisa e, assim, foi 

configurando-se a nossa amostragem.  

No contato com as freiras Dominicanas, fomos informados sobre a existência de duas 

dissertações realizadas sobre a instituição. A primeira é uma Dissertação de Mestrado em 

Educação pela UNITRI, defendida em 2003, de autoria de Sebastião José de Oliveira, que 

versa sobre A criação e a consolidação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo 

Tomás de Aquino em Uberaba, Minas Gerais: uma experiência singular da Congregação 

dominicana no Brasil (1948 - 1961), e a segunda também é uma dissertação de Mestrado em 

Educação pela UFU, de 2006, de Maria de Lourdes Leal dos Santos em que a autora aborda a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino: um marco humanista na 

história da educação brasileira (1960 - 1980). Esses dois trabalhos muito contribuíram para a 

construção de nossa pesquisa. Ainda que a FISTA já tenha sido objeto de análise de trabalhos 
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de pós-graduação como esses citados, percebemos uma lacuna na memória da instituição. É 

importante que a história preserve e que, sobretudo, deixe registrado, por meio das falas dos 

atores da época, o período de maior efervescência intelectual e política da instituição que, 

coincidentemente, corresponde ao período ditatorial vivido pelo Brasil.   

A partir dos encontros, explicamos mais detalhadamente sobre a pesquisa e iniciamos 

a coleta das informações, a partir de um roteiro semi-estruturado que contempla os principais 

pontos a serem trabalhados e rememorados, mas deixando claro que não precisava se 

restringir apenas às perguntas do entrevistador.  

Em alguns momentos da entrevista, a presença do aparelho gravador constrangeu 

alguns entrevistados, enquanto, para outros, não causou nenhuma sensação de desconforto. 

Entretanto, esse fato não impediu a concessão das informações, que nos foram repassadas de 

uma forma bastante agradável, amena e tranqüila. A maioria das entrevistas foi realizada nas 

residências dos próprios entrevistados. Vale lembrar que, em todos os locais, fomos muito 

bem recebidos. Chamou-nos a atenção o prazer dos ex-professores e ex-alunos, ao falarem da 

instituição, além da alegria e a saudade que sentiram ao relembrar da faculdade que tanto 

marcou suas vidas. As entrevistas completas e o perfil dos entrevistados estão inseridos em 

apêndices deste trabalho. 

Quanto ao universo pesquisado, temos ciência de que a definição dos entrevistados foi 

relevante para a realização da pesquisa. Isto foi decisivo, pois os critérios de escolha podem 

interferir diretamente na qualidade das informações, a partir das quais se torna possível 

construir a análise para se chegar à compreensão mais ampla do problema. Definimos 

entrevistar treze professores da área de ciências humanas (História, Geografia, Filosofia, 

Sociologia e Pedagogia), com idade variando entre 50 e 80 anos, sendo sete do sexo feminino 

e seis do sexo masculino. A definição por esses professores deve-se à nossa convicção de que 

eles eram, possivelmente, mais politizados, pois sabemos que, para o grupo que se apropriou 

do poder, os professores dessas disciplinas representavam perigo ao sistema implantado3.  

Segundo Duarte (2002), na metodologia de base qualitativa, o número de sujeitos 

entrevistados dificilmente pode ser determinado anteriormente, pois depende da qualidade das 

informações obtidas. Enquanto surgirem dados que possam trazer novas perspectivas à 

investigação em curso, as entrevistas devem ser realizadas. Quando já é possível identificar 

padrões simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de análise e visões de 

mundo do universo em questão, e as recorrências atingirem o que se convencionou chamar de 

                                                 
3 Geralmente, ao abordar assuntos ligados à sociedade, política e poder, esses professores defendiam, sutilmente, 
idéias diferentes daquelas impostas pelo governo militar. 
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ponto de saturação, dá-se por finalizadas as entrevistas, sabendo que se pode (e deve) voltar 

para possíveis esclarecimentos. Com base nesse pensamento, após realizarmos certo número 

de entrevistas, percebemos que havíamos chegado ao ponto de saturação, isto é, as 

informações oferecidas começavam a se repetir persistentemente.   

As entrevistas, todas realizadas na cidade de Uberaba, foram concedidas no período 

compreendido entre dezembro de 2006 e junho de 2007. Do total de entrevistas, três foram 

redigidas pelos próprios colaboradores e as demais foram realizadas pessoalmente pelo autor. 

Os depoimentos não foram apresentados em sua totalidade, mas em quadros narrativos que 

buscam destacar as unidades de sentido e dimensão que justifiquem e dêem sustentação às 

idéias e conceitos por nós utilizados.  

Na análise das respostas, procuramos ainda articular o depoimento dos entrevistados, 

em virtude da riqueza dos depoimentos com a documentação e a bibliografia pesquisada, por 

entendermos serem relevantes para o processo investigativo. Compreendemos, ainda, que o 

mais importante não é a quantidade de depoimentos a serem utilizados na pesquisa, mas a 

qualidade, a profundidade e a essência dos mesmos para sua construção.  

Acreditamos que essa descrição do caminho percorrido e os acontecimentos que 

estiveram presentes na realização da pesquisa, desde o momento inicial até a elaboração do 

texto final, têm relevância. É significativo porque revela as dificuldades e limitações que 

envolveram todo o contexto para a construção do trabalho investigativo, bem como os 

momentos gratificantes, como o próprio aprendizado gerado e a oportunidade de termos 

conhecido muitos ex-professores daquela instituição.  

A partir da descrição e da análise, que nos propusemos realizar neste trabalho, 

procuramos levantar o impacto da ingerência política na formação de docentes da FISTA, 

buscando relacionar as publicações que abordam o tema e a opinião dos entrevistados.  Além 

disso, buscamos observar como os formadores de professores – geralmente graduados na 

própria instituição – faziam a leitura, reagiam e avaliavam as mudanças e ingerências 

ocorridas no processo de formação dos profissionais de educação, principalmente, após a 

Reforma Universitária de 1968. Além disto, procuramos identificar no discurso dos 

professores, quais os retrocessos e/ou avanços e, se eles perceberam as alterações na proposta 

de formação estabelecida a partir das reformas implantadas.  

Entendemos que essa pesquisa ofereceu aos professores entrevistados a oportunidade 

de voltar ao passado em que viveram e participaram, permitindo-lhes uma interpretação e 

significados daquela época, levando-se em consideração as condições do presente.  
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Mais uma vez afirmamos que, nessa dissertação descrevemos a política educacional 

imposta pelo regime militar, especialmente aquela marcada pelo tecnicismo e pelo 

autoritarismo dos anos de 1960 e 1970 e a influência desse modelo na formação de 

professores da FISTA, cuja concepção filosófica era eminentemente humanista que entrava 

em contradição com a educação de base tecnicista-empresarial que o Estado militar impunha. 

As Irmãs Dominicanas procuraram implantar uma concepção de formação de professores 

pautada no sólido embasamento teórico, capaz de imprimir, em suas ações, características 

diferenciais que a distinguia de outras instituições (SANTOS, 2006).  

A incorporação de professores laicos4 – independente de sua visão religiosa aos seus 

quadros – trouxe para a FISTA a pluralidade que coadunava com seu discurso e bem 

expressava a sintonia da direção com seus alunos (futuros docentes) e com os princípios 

éticos e humanistas em sua ação para a formação dos futuros professores. Essa postura de 

aceitar a diversidade, aliada ao esmero na formação de seus alunos e professores tornou a 

instituição dominicana referência regional.  

Nosso referencial sobre a formação de professores foi se construindo a partir das 

leituras das obras de Marques (2003), Contreras (2002) e Giroux (1997) quando esses autores 

afirmam que é necessário ser um intelectual crítico reflexivo para buscar a autonomia 

profissional, para manter não só a independência intelectual e financeira, mas também para 

transformar a sociedade. Já Contreras (2002) alerta para a necessidade de o docente procurar a 

autonomia profissional para obtenção de maior independência nas decisões e até para a 

sustentação da empregabilidade, diante das reduzidas ações das políticas públicas para a 

formação dos professores. Giroux (1997) nos estimula a sermos professores intelectuais 

transformadores para combinar a reflexão e a prática acadêmica na defesa de cidadãos 

reflexivos e ativos, servindo como contraponto diante das ameaças ao trabalho dos educadores 

com o desenvolvimento de ideologias tecnocráticas e alienantes. Prosseguindo, Giroux (1997) 

critica a formação de professores enfatizada apenas em fatores instrumentais e pragmáticos, 

porque, além de separar a concepção teórica da execução, ainda padroniza o conhecimento 

escolar e desvaloriza o trabalho crítico-reflexivo e intelectual de professores e estudantes. 

Quanto à História da Educação brasileira, as leituras das obras de Aranha (2006), 

Ghiraldelli Jr. (2000), Romanelli (1998) e Freitag (1986) foram significativas, possibilitando-

nos uma visão mais abrangente dos limites da educação vigente no País e permearam 

praticamente todo o trabalho, com realce para o período do regime militar. Aranha (2006) 

                                                 
4 Nesse caso utilizamos o termo laico para identificar o professor que não era sacerdote ou freira. 



 

 

29  

afirma que os tecnocratas do regime militar, identificados com os interesses norte-americanos, 

determinaram as mudanças nas políticas educacionais, que se comprometeram com o capital 

estrangeiro, assumindo um papel preponderante na condução dos rumos na economia do País, 

construindo um modelo econômico e educacional subserviente aos seus interesses. Como 

conseqüência desse modelo, extinguiu-se a criticidade através de cassações, exílios, 

perseguições e torturas, principalmente com a implantação do Ato Institucional nº. 5 (AI-5) e 

das legislações autoritárias. A violência do regime de exceção buscou aniquilar os ricos e 

democráticos movimentos de educação popular dos anos de 1960 e calar o movimento 

estudantil, os intelectuais, os sindicatos, as ligas camponesas, os partidos de esquerda e todos 

quantos se opusessem ao regime. 

Quanto ao desaparecimento da FISTA em 1980, procuramos abordar a difícil situação 

imposta para a sua sobrevivência. A instituição dominicana procurou adaptar-se às novas 

situações do período e não distanciar-se do perfil pedagógico de qualidade que a distinguiu 

durante a sua existência (1949-1980). Entretanto, diante da precarizada situação financeira, 

devido à forte concorrência da oferta de novos cursos ofertados pela UNIUBE e outras 

instituições congêneres, pressionadas por essa realidade e com problemas econômicos, as 

gestoras ainda tinham que obedecer aos limites postos pela Congregação de tal forma que elas 

não conseguiram romper essa difícil situação na medida de suas possibilidades, porque 

tiveram que se ajustar à nova postura de suas superioras que apontava para o trabalho na 

assistência social, nas comunidades de base, nas periferias das grandes cidades e no interior 

do País. Nesse contexto, a FISTA encerrou suas atividades em 1980, quando foi adquirida 

pelas Faculdades Integradas de Uberaba (FIUBE), hoje UNIUBE.  

Na organização desse trabalho, para se ter um desvendamento maior da realidade do 

contexto local apresentamos no Capítulo 1, a história de Uberaba para compreendermos a 

realidade mais próxima das relações que se estabeleceram na cidade que sediava a FISTA, 

bem como as reações frente ao regime militar. Entendemos que o local é o primeiro espaço de 

atuação do homem, por isso, refletimos sobre as ações dos que ali viveram. Nesse contexto, 

buscamos apreender as relações de poder de forma crítica da realidade social local. Para isso, 

pesquisamos sobre a história de Uberaba, desde suas origens, até os anos de 1960 e 1970, 

quando a cidade se consolidou como cidade pólo universitária e a FISTA – única instituição 

de ensino superior das Irmãs Dominicanas no País – tornou-se referência na cidade e região 

na formação de professores para atender à demanda diante do grande número de educadores 

sem qualificação específica para a docência.  
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Sobre a história de Uberaba, foram consultadas as obras de Mendonça (1974), Pontes 

(1970), Borges Sampaio (1971) e os periódicos Correio Católico e Lavoura e Comércio, 

ambos já extintos que relatam a história da cidade até o século XX. Ao pesquisarmos sobre a 

história da cidade desde seus primórdios, o objetivo foi o de conhecer o perfil da sociedade 

uberabense em seus aspectos políticos, econômicos e culturais, bem como identificar qual foi 

a reação ao golpe militar de 64, já que a cidade é rotulada de conservadora. Buscamos 

conhecer a fundação das primeiras instituições escolares de ensino básico e superior até 

tornar-se cidade-pólo universitária. Pesquisamos também sobre o embate entre os católicos e 

escolanovistas pela imprensa uberabense, a partir dos anos 1930, para sabermos qual foi o 

papel desempenhado pelo intelectual católico Amoroso Lima e a influência dessa contenda na 

fundação da FISTA.  

Abordamos, no Capítulo 2, a contextualização histórica do golpe militar, a legislação 

autoritária e os acordos MEC-USAID e seus reflexos na educação e na formação de 

professores. Procuramos apontar os principais pontos sobre o golpe e a tomada do poder pelos 

militares para compreender a atuação do Estado militar sobre a educação brasileira, 

principalmente por meio das intensas reformas que foram impostas pelos acordos com a 

instituição norte-americana, além da desvalorização das disciplinas de conteúdos mais críticos 

e a obrigatoriedade do ensino da Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política 

Brasileira, entre outros aspectos.  

Os autores Fausto (2003), Hobsbawm (1996), Germano (1993), Nadai (1996), 

Skidmore (1994) e Vieira (1995) foram relevantes para a contextualização da pesquisa, 

quando abordamos que a implantação da ditadura militar e a ingerência da legislação 

tecnicista na educação deram-se no contexto da Guerra Fria. Estes autores contribuíram para 

uma visão mais clara desse período, até mesmo para desvendar os mecanismos utilizados pelo 

Estado militar brasileiro e que conduziram à centralização tecnocrática. 

Apesar do momento ameaçador gerado pela Guerra Fria, o período de 1960 foi o ápice 

de uma juventude que exigia mudanças, que confiava no futuro e achava que podia mudar o 

mundo. Entretanto, no Brasil, conviviam ações e culturas político-reacionárias que buscavam 

barrar os anseios revolucionários da esquerda que exigia mudanças estruturais no País, para 

melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Foi o período em que o Estado militar 

impôs reformas tecnicistas, massificou a educação na sua acessibilidade, sem garantir a 

qualidade, e silenciou seus opositores. O aparelho repressivo, a propaganda exaltando as 

realizações do regime e o maior controle sobre a educação foram instrumentos ideológicos do 

Estado que compõem a superestrutura jurídica, política e ideológica para manter seu domínio.  
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No Capítulo 3, empreendemos um estudo sobre as conseqüências da ingerência e a 

repressão do Estado militar na formação dos professores da FISTA, uma instituição 

Dominicana de concepção humanista. Também, são apresentados e analisados os relatos de 

seus ex-professores, organizados à luz da fundamentação teórica empreendida no 

desenvolvimento do trabalho, que dá suporte a esta pesquisa. Quanto ao referencial teórico 

desse capítulo em que tratamos da formação de professores na FISTA, foram utilizadas a obra 

Dominicanas de Monteils (1996) e as dissertações de Oliveira (2003) e Santos (2006), por 

sinal, ex-alunos da instituição. Esses autores abordam a instalação e a consolidação dessa 

instituição que se tornou referência regional na formação de professores, bem como sua 

concepção fortemente embasada no humanismo-cristão.  

Fechando o trabalho, são apresentadas as considerações finais sobre o processo de 

pesquisa, seus limites, desafios e resultados. Ao concluir a dissertação, procuramos abranger 

os aspectos principais abordados na pesquisa.  Nessa perspectiva, alguns aspectos sugerem 

que o caminho percorrido buscou responder algumas questões propostas pela pesquisa, mas, 

ao mesmo tempo, outras indagações se fazem presentes, indicando que a História da 

Educação e, principalmente, a formação de professores são processos complexos, dinâmicos e 

em transformação.  

Esses foram os passos que realizamos para a construção da pesquisa junto ao 

Programa do Curso de Mestrado em Educação da Universidade de Uberaba, com a 

expectativa de que a nossa pesquisa sobre a formação de professores na FISTA seja relevante 

para a compreensão dos aspectos da História da Educação na cidade. Esperamos que este 

trabalho possa estimular novos estudos sobre a educação, de forma a colaborar com as 

políticas de formação de educadores comprometidos com a transformação social para a 

emancipação das classes populares nesse País.  
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1 UBERABA: DE ARRAIAL DO SERTÃO DA FARINHA PODRE À CIDADE-PÓLO 

UNIVERSITÁRIA 

 

Neste capítulo, nosso objetivo foi abordar a história do município de Uberaba, desde 

sua fundação como caminho dos bandeirantes paulistas em direção ao sertão de Goiás até 

transformar-se em cidade-pólo do Brasil Central, na área educacional. Nesse percurso, 

buscamos conhecer, também, a fundação das primeiras instituições escolares de ensino 

básico, seus anseios e limites. Destacamos, ainda, a hegemonia da cidade em relação ao 

ensino superior, na região do Triângulo Mineiro, entre os anos de 1940 e 1960. 

Uberaba é tida como uma cidade onde as lideranças políticas são classificadas como 

conservadoras, devido à forte influência política da classe ruralista. O estudo das 

características gerais da sociedade uberabense torna-se importante para a compreensão deste 

trabalho, pois nos permite entender melhor o contexto sócio-histórico local, no período 1964-

1980, que serve de referência para essa pesquisa; nessa época, alguns setores conservadores 

apoiaram claramente o golpe militar e outros grupos posicionaram-se contra o regime de 

exceção. Com esse propósito abordamos a história de Uberaba desde seus primórdios, nos 

tempos dos bandeirantes, para, posteriormente, conhecer como os latifundiários 

consolidaram-se no poder. 

 

 

1.1 A trajetória histórica de Uberaba: dos primórdios do Arraial do Sertão da Farinha 

Podre ao início da era republicana 

 

Atualmente, Uberaba conta com, aproximadamente, 287.000 habitantes5. É, hoje, um 

centro de desenvolvimento interestadual, exercendo a polarização dos municípios do Vale do 

Rio Grande. A cidade possui localização geográfica privilegiada, estrategicamente 

                                                 
5 Crescimento Populacional 
Ano                     n.ºde habitantes 
2000                    252.051  
2002                261.457 (*) 
2003               265.823 (*) 
2004                    274.988 (*) 
2005                    280.060 (*) 
2007                    287.760 (*) 
Fonte: Censo demográfico, 2007, IBGE (*) estimativa. 
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eqüidistante, num raio de 500 km, dos principais centros consumidores do Brasil, conforme a 

Figura 1.  

 

FIGURA 1 – Localização de Uberaba 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PMU, 2007) 

 

Uberaba destaca-se na economia, sobretudo, pelo desenvolvimento do pólo 

petroquímico e pela criação de gado, pois a cidade é referência na pecuária nacional como 

principal centro tecnológico de sêmen zebuíno do País. A cidade tornou-se também 

importante pólo agrícola, sendo, nas últimas duas décadas, uma das principais produtoras de 

grãos do Estado. Também, a atividade agroindustrial de produção de álcool e açúcar está em 

acelerado processo de crescimento. Fundamentada na sua condição de cidade de porte médio, 

a partir dos anos de 1970 e 1980, houve a ampliação do pólo petroquímico, com a instalação 

da Fosfértil e outras empresas de fertilizantes, que colocaram a cidade na condição de 

principal complexo químico de Minas Gerais. 

 O início da ocupação das terras que originaram a região do Triângulo Mineiro, em 

especial a cidade de Uberaba, reporta-se ao período colonial. Graças à sua posição geográfica 

privilegiada, próxima a São Paulo e porta de entrada para os sertões de garimpo de Goiás e 

Mato Grosso, o povoado que deu origem à cidade de Uberaba foi crescendo como um 

entreposto comercial para a região do Brasil Central. A sede de enriquecimento rápido, com a 

mineração, proporcionava o surgimento de arraiais e povoados, locais que eram habitados 
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anteriormente por grupos nativos ameríndios. Aos poucos, e não sem resistência, foi se 

introduzindo ordem nesse mundo caótico.  

 A gênese do Triângulo Mineiro foi a localidade de Desemboque, próxima a atual 

cidade de Sacramento, de onde foram desmembrados os municípios que hoje formam o 

Triângulo Mineiro (antigo Sertão da Farinha Podre), sendo seus primeiros habitantes 

originários das Minas Gerais. Em 1812, Major Eustáquio, o fundador da cidade, fixou-se em 

Uberaba, na margem esquerda do Córrego das Lages, onde construiu sua propriedade para a 

criação de gado (MENDONÇA, 1974).  

Com o crescimento do povoado, a presença da Igreja Católica foi se ampliando. O 

padre passava a residir permanentemente na comunidade e a presença à missa era obrigatória; 

a ausência dos moradores deveria ser justificada ao sacerdote. Isso ocorria, porque o 

catolicismo era a religião oficial do Estado português, e mesmo na colônia, todos os súditos 

do rei deveriam ser católicos e subservientes ao clero.  

A atividade social confundia-se com o cotidiano religioso, e ser católico, na época, 

significava prestígio e poder para os colonos. Apesar do controle da instituição religiosa, a 

elite colonial buscou conquistar sua autonomia, dirigindo as Câmaras Municipais, que na 

época, representavam a sede local do Poder Executivo. A presença da Igreja Católica se 

consolidou em todos os momentos cotidianos da população, desde o nascimento até a morte, 

sendo responsável pela emissão de certidões de nascimentos, casamentos e óbitos. Além das 

missas, a instituição proporcionava momentos de lazer, como as festas religiosas, quermesses, 

procissões e novenas. A Igreja foi fundamental para controlar não só as mentalidades dos 

colonos, mas também como sustentáculo do poder metropolitano; seu poder era atrelado ao 

Estado, através do Padroado6.  

Quanto à educação, a presença da Igreja Católica, também foi relevante. O ensino 

ofertado por essa instituição, além de ser conservador, ficou alheio à revolução cultural 

européia cartesiana e científica, enquanto a população pobre e rural de base escravista e 

agrária ficou excluída, formando uma massa iletrada (ARANHA, 2006).  

                                                 
6 A Igreja delegava aos reis a administração religiosa em seus domínios. O monarca tornou-se o patrono e 
protetor da Igreja, pois autorizava a construção de templos, nomeava os padres e os bispos para cada diocese, 
zelava pelas leis da Igreja, enviava missionários para a Colônia e sustentava a Igreja nestas terras, o que lhe 
conferia enorme poder. O Padroado foi uma instituição para estabelecer alianças entre a Santa Sé e as 
monarquias ibéricas. Através dele, a monarquia promovia, transferia ou afastava clérigos; decidia e arbitrava 
conflitos nas respectivas jurisdições das quais ela própria fixava os limites. Durante todo o período colonial e 
imperial, a Igreja brasileira sofreu interferências do poder político. O Padroado foi extinto com a Proclamação da 
República (AZEVEDO, 1999). 
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 Se, de um lado, Uberaba apresentava desenvolvimento econômico, por outro, a 

situação também não se diferenciava desse contexto de exclusão e analfabetismo do período. 

De acordo com a concepção conservadora da época, as autoridades locais reclamavam da falta 

de um lugar, por meio do qual se pudesse regulamentar a precariedade da situação social para 

resolver a mendicância, a marginalidade e o analfabetismo. Isso seria feito com a construção 

de asilos e hospícios para os mendigos, os quais, segundo essa visão conservadora, teria a 

função de “[...] impedir o triste exemplo de apresentar-se quase diariamente uma legião de 

pedintes, em que os aptos para o trabalho se confundiam com os inaptos” (BUARQUE, 1904, 

p. 57-58 apud SOUZA SILVA, 2007, p. l). Quanto à educação, acreditava-se que teria pouca 

influência e era pouco provável e até duvidosa sua função diante do caráter e instintos 

criminosos, por se tratarem de características hereditárias das populações carentes. Dessa 

forma, a luta  

 
[...] não seria pela educação convencional, mas, sim, pelo que chamou em 
seu artigo de educação moral; seguindo o pensamento jurídico da Nova 
Escola Penal, ele se queixa de que em Uberaba não havia uma instituição de 
instrução e educação onde as crianças da localidade pudessem aprender a 
“ler, escrever, praticar artes e ofícios, adquirindo, assim, amor pelo trabalho” 
(BUARQUE, 1904, parte II, p. 57). Apesar de estes tipos de atividades que 
Buarque propunha serem características de uma escola aparentemente 
convencional, o que ele chamava de educação moral teria como preceito 
básico fazer com que o indivíduo tivesse menos chances de se tornar 
criminoso, por meio de atividades que o tornassem mais aptos ao trabalho 
(SOUZA SILVA, 2007, p. l). 
 

Contudo, mesmo sustentando essa opinião determinista, o representante do Poder 

Judiciário acreditava que a existência desses problemas apontados era, em parte, um 

fenômeno social. A marginalidade no País, ao longo de seu desenvolvimento, geralmente era 

tratada como caso de polícia. A carência de recursos e a falta de interesse das elites nacionais, 

regionais e municipais impediram a organização de uma eficiente rede de escolas para a 

formação do povo brasileiro. O ensino foi assumido pela iniciativa particular, principalmente 

as escolas confessionais, acessíveis às classes sociais abastadas, ficando o povo numa situação 

deplorável e de abandono pelo poder público (ARANHA, 2006). 

Quanto ao desenvolvimento econômico, a cidade de Uberaba, aos poucos, tornou-se 

um importante centro comercial. Essa atividade foi beneficiada, também, pela Guerra do 

Paraguai7 (1864 – 1870). Com o bloqueio do Rio da Prata, grande trânsito de pessoas e 

                                                 
7 A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito latino-americano, envolvendo a Tríplice Aliança 
(Brasil, Argentina e Uruguai) financiada pelo imperialismo inglês contra o Paraguai de Solano Lopez. Esse 
conflito fortaleceu o movimento republicano e abalou a estabilidade da Monarquia brasileira (FAUSTO, 2003). 
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mercadorias destinadas à província do Mato Grosso desviou-se para Uberaba. Para Rezende 

(1991) o conflito foi o grande responsável pela intensificação do movimento urbano-

comercial que se iniciou em meados de 1850, transformando-se em ponto de passagem das 

tropas rumo ao Mato Grosso, chegando a aquartelar por 47 dias, a Expedição da Laguna com 

o objetivo de invadir o Paraguai pelo norte. 

Segundo Oliveira (2003, p. 43-44), Taunay, em seu romance Inocência, descreveu o 

cotidiano da região do Triângulo Mineiro, narrando a vida dos tropeiros conduzindo o gado 

para as fazendas do Mato Grosso, relatando também o cotidiano e os costumes de uma família 

patriarcal. Em carta para sua família no Rio de Janeiro, capital do Império, Taunay, homem da 

corte e acostumado ao conforto dos grandes centros urbanos, comentou sobre os aspectos 

pouco agradáveis da cidade interiorana: 
 

Quanto às ruas, seu nivelamento é péssimo e o seu calçamento, ainda dele 
não se encontra vestígio na cidade. Há uma curiosidade digna de nota em 
Uberaba: a abundância de fontes que de toda parte brotam de uma rocha 
branca e a que dão o nome de ‘bolha de sabão’. É impermeável e serve de 
condutor à água dos chapadões vizinhos. Uma coisa que incomoda muito 
aqui é a terrível poeira que o vento levanta e então a tudo cobre, sobretudo 
quando passa uma tropa de cargueiros (MENDONÇA, 1974, p. 30).  
 

Apesar da designação de Uberaba vir do tupi Y-beraba, que significa água 

resplandecente, reluzente ou clara, fato explicado pela existência de numerosos córregos e 

rios que banham a cidade, Taunay chocou-se com a ausência de certos hábitos higiênicos, no 

caso, a escassez de casas em Uberaba que possuíssem locais para banho (REZENDE, 1991). 

Percebemos, assim, que a cultura uberabense da época não considerava importante o hábito de 

se tomar banho freqüentemente. 

Ainda que Taunay fizesse referência negativa ao modo de vida da população, Uberaba 

continuou desenvolvendo-se, e no final do século XIX, a cidade recebeu um novo alento de 

progresso com os trilhos da ferrovia, consolidando-se como pólo regional do Brasil Central. A 

Revolução Industrial foi responsável pelo desenvolvimento do transporte ferroviário e das 

comunicações. No oeste paulista, a expansão da cafeicultura e a crise da mão-de-obra 

escravista geraram a necessidade de atração de trabalhadores livres europeus. Esses fatores 

conjugados gerados pela expansão capitalista, aliados ao crescimento do mercado interno 

criaram as bases para o desenvolvimento de regiões periféricas. Essa conjuntura econômica 

demonstrou que a escravidão e a própria Monarquia de D. Pedro II, em vias de superação, não 

coadunavam com os interesses dos barões do café de São Paulo e da própria expansão do 

capital.  
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A chegada dos trilhos da ferrovia até Uberaba, em 1889, consolidou seu domínio sobre 

todo o território triangulino, goiano e mato-grossense. Além de consolidar sua vocação de 

pólo regional, foi um acontecimento facilitador da imigração européia – principalmente de 

italianos – para a cidade e região e também para o desenvolvimento do comércio e da 

pecuária zebuína. A riqueza econômica se refletiu na estrutura urbana, sendo responsável pelo 

surgimento de requintadas construções no estilo eclético.  
 

Uberaba era neste contexto a cidade triangulina melhor aparelhada para 
receber o progresso e iniciar sua fase moderna, integrada ao centro 
econômico nacional. A primeira ferrovia que veio ao Triângulo foi a 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, com sede em Campinas, no 
Estado de São Paulo. Organizada em 1872 com capitais cafeeiros avançou 
pelo território mineiro, buscando garantir o direito de exploração de 
promissoras áreas. Portanto, em abril de 1889, inauguravam-se as estações 
de Sacramento, Conquista e Uberaba. A ferrovia veio reformular a 
organização sócio-econômica do Triângulo e, ao mesmo tempo, redefinir o 
papel de suas cidades na divisão inter-regional do trabalho (GUIMARÃES, 
2004, p. 9-10).  
 

O próprio Conde D’eu, esposo da Princesa Isabel e genro do imperador Dom Pedro II, 

esteve em Uberaba em 20 de março de 1889, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro 

da Mogiana. Porém, nesse mesmo dia, em repúdio à visita ilustre, jovens uberabenses 

fundaram o Clube Republicano 20 de março, em protesto contra o governo imperial 

(PONTES, 1970). Oito meses após a visita ilustre do representante da Monarquia, a República 

foi proclamada no Rio de Janeiro. 

No início do século XX, mais precisamente em 1905, foi instalada a energia elétrica, 

desaparecendo os velhos e românticos lampiões espalhados pelas ruas e ladeiras da cidade 

(PONTES, 1970). Assim, a cidade demonstrou sua pujança econômica, através da 

agropecuária e do comércio, atendendo às demandas regionais, formando as bases de 

sustentação da economia local.  

A fundação de indústrias, mesmo de pequeno porte, a instalação da ferrovia e a 

presença de imigrantes – italianos, espanhóis, portugueses e árabes – contribuíram para mudar 

os costumes e os hábitos dos uberabenses, com maior diversidade cultural da cidade 

interiorana e para o seu desenvolvimento em diversos setores. Nesse propósito, escolas, 

oficinas, indústrias, lojas e hotéis foram instalados no município. Esta modernização foi 

responsável por manifestações culturais e a fundação dos primeiros periódicos.  

Na virada do século XIX para o século XX, os trilhos da ferrovia chegaram a Araguari 

e o progresso avançou para o interior, em direção a Goiás. Uberaba perdeu a referência como 

pólo comercial que desenvolvera para abastecer o Brasil Central. Nesse contexto, para superar 
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a crise econômica, seus latifundiários partiram para a pecuária seletiva de corte. Os pioneiros 

pecuaristas iniciaram o aprimoramento da pecuária bovina trazendo da Índia as primeiras 

matrizes e reprodutores zebuínos (MENDONÇA, 1974).  

Essas alterações transformaram o perfil econômico da cidade, até então, pólo 

comercial de abastecimento de Goiás e Mato Grosso. Uberaba passou a destacar-se 

nacionalmente como centro pecuarista, realizando a tradicional exposição anual de gado zebu. 

Em nossa concepção, essa conjuntura trouxe em seu bojo um fato negativo, ou seja, o 

desenvolvimento da pecuária gerou uma sociedade bastante conservadora e uma atividade 

econômica que se destaca pela concentração de renda.  

 

 

1.1.1 A implantação das primeiras escolas laicas e confessionais de Uberaba 

 

Em Uberaba, o primeiro estabelecimento de instrução secundária foi o Colégio 

Cuiabá, fundado em 1854, localizado no Largo Cuiabá, atual Praça Dom Eduardo, no mesmo 

local onde hoje está instalado o Colégio Marista Diocesano.  Outro pioneiro da educação 

uberabense foi o médico francês Henrique Raimundo Des Genettes que em 1859, fundou o 

Colégio Des Genettes, localizado à Rua da Direita, atual Manoel Borges (MENDONÇA, 

1974). 

Em 1877, o Professor César Ribeiro, vindo de Franca instalou o primeiro Liceu 

Uberabense, localizado na Rua Imperador (Rua Governador Valadares), onde hoje está o 

Colégio Rubem Alves. Seja por problemas financeiros ou falta de apoio político, esses 

educandários particulares tiveram duração efêmera, entre dois a quatro anos de existência.  

Posteriormente, por determinação de Teófilo Otoni, Governador mineiro do Partido 

Liberal, instalou-se, na cidade, a primeira Escola Normal, de propriedade do Estado, para 

alunos e alunas. Determinava ainda a gratuidade da matrícula, a instalação de biblioteca, 

museu pedagógico e manutenção da escola (BORGES SAMPAIO, 1971). Esse foi um marco 

na formação de formadores na cidade e na região, onde havia uma grande carência de escolas 

para a formação de professores.  

A primeira Escola Normal foi criada pela lei mineira nº. 2.783, de 22 de setembro de 

1881 e instalada em julho de 1882, sob a direção do Major Joaquim de Oliveira Pena. A 

segunda Escola Normal funcionou no prédio do Liceu de Artes e Ofícios (atual SENAI), 

posteriormente foi transferida para um sobrado, localizado na Rua Coronel Manoel Borges, 

35, sob a direção do Professor Fernando de Magalhães. Por motivos de economia, o 
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Governador Benedito Valadares e o Secretário de Educação Cristiano Machado fecharam o 

educandário. Posteriormente, na gestão do Governador Milton Campos e do Prefeito 

Boulanger Pucci foi inaugurada a terceira Escola Normal, em 1948. Sua instalação foi 

marcada com a presença de Abgar Renault, Secretário de Educação de Minas Gerais 

(MENDONÇA, 1974).  

Com a demanda por educação e diante da necessidade de formação de normalistas, 

começou a ser construído o novo prédio localizado na Rua Padre Leandro, Bairro Estados 

Unidos. O jornal Correio Católico, na edição de 16/02/1959 criticou o atraso das obras da 

Escola Normal, por ficarem paralisadas por quase dois anos. Finalmente, em 10 de março de 

1959, a Escola Normal de Uberaba transferiu-se para o moderno prédio, projetado pelo 

renomado arquiteto Oscar Niemayer. No dia seguinte, as aulas iniciaram-se.  

Meses depois, a comunidade uberabense decidiu homenagear o seu diretor, 

denominando-a de Escola Normal Professor Leôncio Ferreira do Amaral. No final da década 

de 1960, o Professor Leôncio, que estava afastado, retornou novamente à direção, 

permanecendo até 1970.  

Nesse ano, em pleno regime militar, o Professor José Thomaz da Silva Sobrinho, 

nomeado pelo Diário Oficial de Minas Gerais, assumiu o cargo de diretor da Instituição e a 

Escola passou a se chamar Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

pelo Decreto Estadual nº. 12.866, de 1970 (ARQUIVO PÚBLICO DE UBERABA, 2007). E 

“[...] com o tempo, as escolas normais se tornaram reduto de classe média em busca da 

profissão feminina” (ARANHA, 2006, p. 307). Por várias décadas, essa instituição tornou-se 

referência regional na formação das normalistas de Uberaba e cidades vizinhas. 

As escolas, nesse período, tinham duração instável, fechando e retornando, de forma 

precária, porque segundo Aranha (2006) o descaso com a formação de docentes no País 

coadunava com uma sociedade descomprometida com a educação para o povo. Além de não 

haver método pedagógico específico para a realidade brasileira, nem material didático 

ofertado pelo Estado, a remuneração financeira dos professores era reduzida. Diante dessa 

situação, com o passar do tempo ocorreu a feminização8 da profissão. Outro agravante desse 

processo, era a contratação de professores, realizada através de relações de apadrinhamento, 

                                                 
8 Campos (2002), discutindo a gênese histórica dos cursos de formação de professores em São Paulo, no final do 
século XIX, pelo número de matriculados e diplomados nas Escolas Normais, demonstra a feminização da 
docência, relacionando-a ao desprestígio do magistério, devido à sua baixa remuneração e qualificação, e ao fato 
de acolher moças originárias de camadas pobres da população. Enquanto, Silva (2002, p. 96) considera que a 
feminização do magistério ocorreu como luta das mulheres para se estabelecerem profissionalmente, 
configurando um nicho no mercado de trabalho ocupado por mulheres (apud WERLE, 2005, p. 610). 
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clientelismos e nepotismo. Em nossa análise, a educação das classes populares não estava 

entre as prioridades da elite fundiária do País. 

No plano da educação nacional a situação herdada da Monarquia não era satisfatória. 

Fernando de Azevedo (1963, p. 568) alerta que “[...] a taxa de analfabetismo atingia, em 

1890, a cifra de 67,2%, nefasta herança do período imperial que a República não conseguiria 

reduzir senão a 60,1%, até 1920”. Percebemos por esse quadro de descaso, que a educação foi 

uma das formas de assegurar as relações de dominação, de reprodução da ideologia de 

exclusão, e até mesmo, de perpetuação dos interesses das classes dominantes. 

Mesmo com a laicização9 do Estado republicano e a fundação de escolas particulares, 

a Igreja ainda manteve suas escolas com a função de educar a elite e reproduzir a ideologia 

das classes dominantes. Os republicanos não desejavam romper com as estruturas sociais 

exploradoras, pois, além da educação precária herdada do Império, mantiveram a economia 

agro-exportadora e a riqueza permaneceu sob controle das oligarquias rurais dependentes da 

produção de matérias-primas para abastecer o mercado externo. 

Devido à falta de ensino público para a democratização da educação, comumente as 

moças filhas de fazendeiros e comerciantes abastados estudavam em escolas particulares 

confessionais católicas, onde também aprendiam regras de boas maneiras e prendas 

domésticas, como veremos a seguir, em escolas dominicanas de origem francesa, como o 

Colégio Nossa Senhora das Dores de Uberaba, fundado em 1885. E para os rapazes, a opção 

era o Colégio Marista Diocesano do Sagrado Coração de Jesus, instituído em 1903. Essas 

escolas confessionais centenárias representam um padrão de qualidade na educação 

uberabense, e também demonstram a relação entre a religião católica e as elites. Entendemos 

que, em toda análise que se pretenda realizar sobre a educação, deve-se ter como pressuposto 

as dimensões econômicas, políticas e sociais de um País.  

Pelos padrões conservadores da época, percebe-se que a educação mantinha a 

hierarquia entre os sexos para não romper com os bons costumes e a ordem existente, 

reproduzindo os mesmos valores tradicionais. O currículo da escola que atendia as meninas 

era diferenciado das escolas masculinas, levando às mulheres aulas de religião, canto, música, 

culinária, economia doméstica, costura, etiqueta e similares, que reforçavam as qualidades 

femininas, e produziam mulheres prendadas para um bom matrimônio, conferindo a 

reprodução das estruturas da sociedade conservadora. Além de preparar as moças para o 

                                                 
9 Com o advento da República, sob a influência do militar Benjamin Constant, líder republicano e ideólogo da 
filosofia positivista francesa de Comte, o catolicismo perdeu seu caráter de religião oficial do Estado, ocorrendo 
a separação das relações entre a Igreja e o Estado (NADAI, 1996). 
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casamento, “[...] o objetivo era dar um verniz para o convívio social, daí o empenho em lhes 

ensinar piano e línguas estrangeiras, sobretudo o francês” (ARANHA, 2006, p. 229).  

Em 1885, chegaram as Irmãs francesas da Congregação Dominicana a Uberaba e 

fundaram o Colégio Nossa Senhora das Dores, com algumas classes que pudessem atender 

crianças e jovens. Na Praça Tomás Ulhôa, antigo Largo da Misericórdia, iniciou-se a 

construção do novo prédio que foi inaugurado em 30 de setembro de 1895. Equiparado às 

Escolas Normais de segundo grau, em 1935, nas comemorações do cinqüentenário da 

instituição, o Colégio passou a ofertar o ensino primário, admissão ao ginásio, o ginasial e o 

normal (magistério). Posteriormente passou a oferecer também o curso científico. Desde a sua 

fundação, até 1966, a escola manteve os regimes de externato e internato, acolhendo 

anualmente centenas de jovens, sendo a maioria filhas de fazendeiros do Triângulo, do Alto 

Paranaíba e de Goiás (DOMINICANAS DE MONTEILS, 1996, p. 49-52). Segundo Moura e 

Inácio Filho (2007, p. 1-3): 
 

Ali se primava por uma educação refinada, permeada de valores religiosos, 
sensibilidades, imagens e gestos cuidadosamente construídos, que traçavam 
os contornos da “moça de família” bem preparada para assumir sua função 
social de esposa-mãe. É importante ressaltar que a sociedade daquela época 
atribuía à educação um papel fundamental, no sentido de que a escola era co-
responsável pela “boa formação” das moças. Nos relatos das ex-professoras 
observamos que havia, realmente, grande rigor no preparo das aulas e a 
preocupação em cumprir os programas pré-estabelecidos. Além disso, a 
vigilância constante proporcionava o controle das ações pedagógicas. Por 
exemplo, sempre que algum (a) professor (a) leigo (a) fosse ministrar aulas, 
havia a presença de uma religiosa dentro da sala. Todo esse complexo de 
precauções com relação à organização curricular e o cumprimento deste pelo 
corpo docente, configurou o Colégio Nossa Senhora das Dores como o que 
“ocupa a vanguarda dos nossos melhores estabelecimentos do Estado de 
Minas Gerais”. 

 
Por esse relato, concluímos que a sala de aula era muito fiscalizada pela equipe gestora 

do Colégio. Já, naquela época, o professor era controlado em seu lócus de trabalho. 

Diante das necessidades de se criar uma escola para a educação refinada dos meninos 

das classes privilegiadas economicamente, em 1903, os Irmãos Maristas fundaram o Colégio 

Marista Diocesano do Sagrado Coração de Jesus de Uberaba. Este Colégio confessional, 

fundado no início do século XX, foi uma das primeiras escolas construídas na região.  

No final do século XIX, em 1897, os Irmãos Maristas chegaram ao Brasil, dirigindo-se 

para Congonhas do Campo, cidade histórica mineira. Em 1902, os religiosos assumiram o 

Ginásio Diocesano de Uberaba, iniciando, as aulas em fevereiro de 1903. A concepção 

católica de educação, hegemônica até então, passou a sofrer a oposição dos positivistas e 

posteriormente dos liberais. (SILVA E GATTI JÚNIOR, 2007).  
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 Em Mendonça (1974, p. 107) encontramos essa confirmação: 
  

A mocidade do Triângulo Mineiro, de Goiás, do norte e do oeste de São 
Paulo e de Mato Grosso educava-se no Colégio Diocesano. Milhares de 
rapazes, muitos dos quais ocupam, hoje, as posições mais elevadas em todos 
os setores da atividade, da inteligência e do trabalho no Brasil Central, 
formaram, no querido colégio, sua cultura e seu caráter e [...] dignifica a 
civilização brasileira.          

  
Percebe-se claramente a questão de gênero. Preparavam-se os rapazes para ocuparem 

posições de prestígio na sociedade. O Colégio Diocesano constituía-se ponte para o curso 

superior na cidade grande. Aos homens de boas famílias, para serem doutores, políticos e 

homens de negócios, estavam reservados os cursos de Medicina, Direito e Engenharia no Rio 

de Janeiro, então a capital federal (LOPES, 2002), enquanto para as mulheres reservava-se o 

espaço do lar, aguardando o matrimônio.  

Mesmo as mulheres tendo acesso à educação, a hierarquia de gênero permanecia. Os 

colégios particulares católicos mantiveram sua hegemonia em Uberaba por vários anos. 

Somente após a reforma educacional mineira, realizada no final dos anos de 1920, durante o 

governo de Antonio Carlos de Andrada, do Partido Republicano Mineiro, é que cresceu o 

papel do Estado na oferta do ensino (LOPES, 2002).  

No contexto nacional, com a República, na concepção de Saviani (2004) a organização 

escolar passou por alterações, através do modelo de escolarização baseado na escola seriada, 

com normas, procedimentos, métodos, instalações adequadas para o estabelecimento dos 

grupos escolares. Nesse cenário, ocorre uma inversão de modelos, pois até então, a escola era 

uma instituição isolada que se organizava de acordo com a conveniência da professora e de 

seus alunos. Porém, essas escolas isoladas tinham duração efêmera. O projeto republicano era 

implantar o ensino para todos, pelo menos no discurso oficial.  

Entretanto, a realidade era bem diferente, o que se formou foi uma escola dualista: 

para a elite, a educação científica, tão ao gosto dos positivistas e, para as classes populares, o 

ensino elementar e profissional. De acordo com o projeto republicano, “[...] em Uberaba foi 

inaugurado em 1909, com mais de 600 alunos matriculados, o primeiro Grupo Escolar. O 

prédio foi edificado pelo governo estadual, na Praça Comendador Quintino, com um belo 

jardim e um coreto” (MENDONÇA, 1974, p. 121). O tradicional Grupo Escolar Brasil, hoje, 

Escola Estadual Brasil, ainda está em atividade, ofertando à comunidade as séries iniciais do 

ensino fundamental.  

Para Carvalho et al. (2006, p.5), “[...] em Minas Gerais, a lei 439, de 28 de setembro 

de 1906, autorizou o governo a reformar o ensino primário, normal e superior do Estado [...] 
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de modo que a escola fosse um instituto de educação intelectual, moral e física”. O objetivo 

do Governador João Pinheiro era efetivar a escolarização e a sistematização do ensino 

conforme o ideário republicano, liberal e positivista, de promoção do ensino, bem como da 

modernização do Estado de Minas Gerais e, conseqüentemente, do País. Na concepção de 

Vago (1999, p.1): 
 
Com essa reforma, o sistema público de educação primária de Minas Gerais 
experimenta então um processo de racionalização que visava dar conta de 
suas tarefas cada vez mais amplas e complexas, tendo como finalidade 
última racionalizar o conjunto do social. O advento desse novo molde 
escolar tem em vista responder à expectativa de formar aqueles que seriam 
os cidadãos republicanos – civilizados, de maneiras amaciadas, 
disciplinados, sadios e trabalhadores ordeiros –, que assim poderiam 
contribuir para o desejado progresso social.  

 
Racionalização, molde, disciplinados, trabalhadores ordeiros, progresso. Expressões 

positivistas que prenunciavam o modelo de educação pública. Com a República, as 

oligarquias adotaram uma estratégia de manutenção do poder que incluía o processo de 

escolarização da população. O Grupo Escolar Brasil foi fundado para iniciar a escolarização 

institucionalizada na cidade, com o discurso de superar a lamentável situação da educação 

pública, acompanhando uma tendência não só estadual, mas também nacional. Em Uberaba, 

os destaques eram os colégios confessionais católicos, Marista Diocesano e Nossa Senhora 

das Dores e as instituições públicas, a Escola Normal e o Grupo Brasil.  

Quanto ao ensino profissionalizante, este foi implantado em Uberaba ainda nos anos 

de 1940, inserindo-se no contexto nacional marcado pela industrialização e pelo aumento da 

demanda do mercado por mão-de-obra qualificada. O governo ditatorial de Vargas, com o 

discurso de afastar as classes populares da ociosidade, através da Reforma educacional do 

Ministro Capanema criou em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o 

SENAI.  

Novamente, notamos o dualismo da educação brasileira. Para as classes média e alta, a 

opção pelo curso colegial – dividido entre o clássico, com predominância de humanidades e o 

científico – para formar as lideranças do País, enquanto para as camadas populares, a opção 

que restava era o ensino profissionalizante (ROMANELLI, 1998).  

A cidade de Uberaba também foi contemplada com a instalação do SENAI. O 

Governador Milton Campos assinou a escritura de doação, pelo Estado, do patrimônio do 

antigo Liceu de Artes e Ofícios ao SENAI, para a instalação de sua unidade no município. No 

dia 3 de maio de 1948, com as presenças do Presidente da República, o marechal Eurico 

Gaspar Dutra, do Governador Milton Campos e do Prefeito Boulanger Pucci foi oficialmente 
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inaugurada a escola profissionalizante em Uberaba (SENAI, 2007). Possuindo ótimas 

instalações, formou sua primeira turma de torneiros, ajustadores, marceneiros e desenhistas 

em 1949 (MENDONÇA, 1974).  

Posteriormente, com o desenvolvimento industrial advindo da implantação do pólo de 

fertilizantes em Uberaba, elevou-se a demanda por profissionais especializados para atender a 

essas empresas, e o fato de receberem um salário para estudar, tornou essa rede de ensino 

mais atraente para as classes populares. A criação de bolsa-auxílio de um salário-mínimo nos 

cursos técnicos, para os alunos de baixa renda, medida adotada desde o segundo semestre de 

2003, complementado por vale-transporte e vale-refeição, assegurou as condições básicas 

para a inclusão e permanência dos estudantes na escola (SENAI, 2007).  

Na concepção de Gramsci (1984) contrapondo-se a esse modelo de educação dualista, 

o pensador italiano, destacou o vínculo entre pedagogia e política, afirmando que essa relação 

existe em toda a sociedade, no seu conjunto. Esse intelectual colocou a escola como uma 

atividade essencialmente política e vital para a tomada do poder pelas classes trabalhadoras.  

Para ele, é fundamental o processo de educação das massas para que estas possam 

inserir-se de modo ativo e consciente na vida política. Alertou, também, que as crianças de 

classes sociais diferentes possuem hábitos distintos e a escola deveria criar mecanismos para 

transpor essa barreira. Era desejo de Gramsci (1984) que todo ser humano se educasse 

científica e culturalmente até os níveis mais complexos, sofisticados e modernos, partindo de 

uma forte e vital ligação com sua base popular e com seu senso comum.  

Ainda, esse pensador apontava a solução para a educação: seria a implantação de uma 

escola única de cultura geral, formativa, que equilibrasse o desenvolvimento tanto da 

capacidade intelectual como da manual.  Essa escola, gratuita e financiada pelo Estado, 

embora dotada de autonomia pedagógica, forneceria orientação profissional e prepararia os 

indivíduos, fosse para o ingresso em escolas especializadas, fosse para o trabalho produtivo 

(NEVES, 2002). 

A escola deveria conduzir o jovem não somente para a escolha profissional, mas 

também para formar o cidadão, tornando-o um indivíduo capaz de pensar, de estudar, de 

dirigir ou de controlar quem dirige (GRAMSCI, 1984). Trata-se, portanto, de uma escola 

única de cultura geral e humanista, que preparasse as classes populares não só para o trabalho, 

mas que também fosse capaz de desenvolver intelectuais.  No Brasil, historicamente marcado 

pela forte influência das oligarquias rurais, a educação sempre foi dualista e excludente, até 

mesmo para que as classes populares não se conscientizassem de seus direitos, dentre eles, o 

acesso à educação, princípio básico da cidadania.  
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Em Uberaba, a luta da Igreja Católica pela hegemonia na educação, gerou um episódio 

marcante na história da cidade. A tentativa de implantação de um educandário no município, 

o Colégio Metodista Granbery, por se tratar de um estabelecimento protestante, gerou uma 

intensa campanha contra a instalação do referido estabelecimento de ensino, promovida por 

um grupo de católicos convocados pelo clero.  

Sobre esse embate entre católicos e protestantes na busca da hegemonia, Bilharinho 

(2006) argumenta que o agente executivo (antiga denominação de Prefeito) Leopoldino de 

Oliveira, atendendo a abaixo-assinado da população, encaminhou em 1924, ao Poder 

Legislativo a proposta do Colégio Granbery, para a instalação de um ginásio, de uma escola 

normal e um patronato agrícola, com capacidade para 300 alunos que estudariam 

gratuitamente.  

A aprovação da Lei Municipal nº. 492, de setembro de 1924, gerou tanta reação dos 

católicos, liderados pelo médico João Teixeira Álvares, pai de Pedro Ludovico, ex-

Governador de Goiás, que a lei foi revogada, e Uberaba perdeu mais essa escola. Esse médico 

monarquista e católico fervoroso foi o fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 

Uberaba e do Círculo Católico, em que promovia solenidades e conferências para divulgar e 

defender a doutrina católica, e refutar o comunismo e os outros credos: o protestantismo e o 

espiritismo.  

Sobre o episódio, Rezende (1991) comenta que foi o conservadorismo de uma 

sociedade que, nesse período, já se apoiava economicamente numa atividade pastoril que 

impediu o educandário protestante de se instalar na cidade. A ação da Igreja Católica, em 

nossa análise, não foi somente para evitar o desenvolvimento cultural da cidade. O que 

ocorreu, nesse episódio, foi a luta para manter a posição hegemônica no contexto educacional, 

que a Igreja Católica possuía até então, e não estava disposta a perder para os protestantes. 

Com o desenvolvimento sócio-econômico de Uberaba, a influência da Igreja se estendeu para 

o ensino superior com a fundação do Instituto Superior de Cultura, que posteriormente 

originou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino. 

 

 

1.2 Ensino Superior: condições e evolução em Uberaba  

 

Uberaba passou a contar com uma instituição de ensino superior, pela implantação do 

Instituto Zootécnico em agosto de 1896, com o objetivo de formar engenheiros-agrônomos. 

Tal fato constituiu-se em um indicador da vocação agropecuária da cidade. A escola foi 
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instalada na antiga chácara do Major Eustáquio. O Instituto foi o primeiro estabelecimento de 

ensino superior de Uberaba e teve como diretor o professor alemão radicado em Uberaba, 

Frederico Maurício Draenert. Sua fundação teve o apoio do Professor Alexandre Barbosa, 

então deputado estadual. Esse educandário só formou uma turma de alunos, dentre os quais se 

destacaram Fidélis Reis (grande incentivador do ensino técnico no Brasil) e Hildebrando 

Pontes, historiador da cidade (MENDONÇA, 1974).  

Apesar de ter prestado bons serviços a esta região, o Instituto Zootécnico foi fechado 

em 1898, para nunca mais reabrir (PONTES, 1970 e MENDONÇA, 1974). Por contenção de 

despesas do governo mineiro e por rivalidades políticas, seu fechamento causou grande 

prejuízo para esta região e para os estudantes vindos de várias partes do País.  

Essa situação ocasionou um retrocesso no campo da educação superior na cidade e 

região. Somente nos anos de 1940, consolidaram-se outras instituições de ensino superior na 

cidade. Outro curso de Zootecnia foi criado em Uberaba, apenas em 1975, com a fundação 

das Faculdades Associadas de Uberaba, a FAZU, instituição ligada à Associação Brasileira de 

Criadores de Zebu. 

Embora se considere que a atividade agropecuária produz uma sociedade mais 

conservadora e menos preocupada com as questões culturais, a educação continuou 

progredindo na cidade, com a instalação de novas escolas de ensino superior, até porque a 

elite precisava educar seus filhos; além disso, o próprio desenvolvimento da cidade também 

demandava a expansão do número de escolas. Por volta de meados do século XX, foi que 

surgiu uma instituição de ensino superior, para a formação de professores, pois havia a 

necessidade de implantação de uma escola para preparar seus educadores. Em 1944, os padres 

Juvenal Arduini e Armênio Cruz, apoiados pelo Arcebispo Dom Alexandre Gonçalves do 

Amaral, fundaram o Instituto Superior de Cultura. Essa instituição foi o embrião para a 

formação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino (FAFI), que 

em 1976, passou a denominar-se Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino (FISTA).  

Com o desenvolvimento de Uberaba e a carência de escolas na cidade, os problemas 

também se avolumaram no que concerne à abertura de novas escolas, pois a elite percebeu sua 

importância na formação da classe dirigente dos destinos do Município, como podemos 

observar neste fragmento da imprensa da época: 
 

Aos nossos representantes eleitos agora compete a continuação da obra 
democrática iniciada. Em nosso nome, eles levantarão as paredes, erguerão a 
cúpula, e o grande edifício irá se construindo. Nós do povo, lhes 
ofereceremos esse lema: encurtar as distâncias na terra e alargar os 
horizontes da inteligência. Estradas e Escolas. Eis, a nosso ver, as pedras 
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angulares, as colunas que sustentarão o edifício que ireis construir 
(CORREIO CATÓLICO, 10/05/1945, p. 2 apud OLIVEIRA, 2003). 
 

Fica evidente, pelo clamor do periódico, a necessidade que Uberaba – até então a 

maior cidade do Triângulo – tinha de construir novas escolas para fomentar o 

desenvolvimento da cidade. Rezende (1991) relata que os filhos de famílias abastadas 

estudavam em colégios do Rio e São Paulo, a exemplo do Sacre Coeur de Marie, Sion e 

Sagrado Coração, principalmente após a instalação dos trilhos da Ferrovia Mogiana em 

Uberaba. Nesse aspecto, o poder público passou a atender as demandas que a sociedade 

uberabense possuía, principalmente no ensino elementar, fato que geraria a procura pelo 

ensino superior, para atender às necessidades do mercado em ascensão. 

As transformações do capitalismo internacional resultaram no Brasil, a partir do final 

dos anos de 1940, a aceleração dos processos de industrialização e urbanização, provocando 

mudanças no País, entre as quais a valorização das atividades intelectuais. Essas 

transformações foram ampliadas a partir da Era Vargas e posteriormente, na gestão de 

Juscelino Kubitschek e na ditadura militar.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a expansão tecnológica desenvolvida durante 

o conflito se voltaria para a produção de bens de consumo, exigindo massas educadas por 

todo o mundo, dispostas a consumir os artigos fabricados pelo grande capital. Outra 

conseqüência dessa revolução tecnológica diz respeito à necessidade de formar o trabalhador 

que iria operar as máquinas. Ainda, segundo a nova organização empresarial instituída, o 

Toyotismo, seria imprescindível que o trabalhador conhecesse toda a linha de montagem. Para 

tanto, a escola seria fundamental e precisaria ser planejada conforme as expectativas da classe 

hegemônica, ou seja, a massificação da escola se tornaria condição essencial para o efetivo 

desenvolvimento das sociedades. Para Beisegel (1992, p.93):  
 

Num período de intenso crescimento populacional, assentado, sobretudo na 
atração de migrantes de áreas rústicas, o poder público, em poucas décadas, 
estendeu oportunidades de acesso à escola a praticamente toda a população 
escolarizável. Em contrapartida, não foram investidos na educação os 
recursos exigidos por essa expansão do atendimento. A ampliação da 
capacidade de matrícula, nessas condições, foi em parte obtida mediante 
soluções emergenciais, bem exemplificadas na multiplicação dos períodos 
diários de funcionamento das escolas. [...] Os indicadores da evolução do 
atendimento exprimem, ao mesmo tempo, o notável sucesso e o inaceitável 
fracasso da atuação educacional do Estado. Demonstram que se ampliou a 
rede de escolas e que as oportunidades educacionais aumentaram em 
números impressionantes. Mas revelam também que em sua maior parte as 
crianças que entram na primeira série do ensino de 1º grau não concluem os 
estudos básicos. Finalmente, aquelas minorias que alcançam a 8ª série do 
ensino público comum ou o diploma do ensino médio não vêm obtendo 
instrução e formação sequer razoáveis. 
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Se a necessidade do mercado gerou a ampliação do número de escolas no País, não 

significou, entretanto, a implantação de escolas de referência na qualidade de ensino. Os 

educandários de excelência eram privados, geralmente confessionais, mas inacessíveis às 

classes populares. 

No Brasil, diferentes setores sociais e políticos se mobilizaram pela expansão da 

escolarização da população, contando com o apoio de organismos internacionais. No entanto, 

no ano de 1958, de cada 100 crianças que concluíam o ensino primário, 32 freqüentavam o 

ensino médio e 3 conseguiam atingir o ensino superior, ou seja, um sistema de ensino bastante 

excludente. Ao longo dos anos de 1960, o discurso hegemônico foi bastante favorável para 

implementar medidas de escolarização da população do País (SOUZA, 2005).  

Porém, na formação cultural do povo brasileiro, através da escolarização em massa, 

algumas distorções eram perceptíveis. Se não bastasse a questão da qualidade, surgia outro 

agravante, o problema da evasão escolar. Compreendemos que, a persistência das condições 

sócio-econômicas excludentes, leva os filhos das classes populares a abandonar as escolas 

para trabalharem, até mesmo para a complementação da renda familiar.   

Sobre a implantação das instituições de ensino superior na região do Triângulo, Schulz 

(2007, p. 1) afirma:  
 

O caráter tardio da implantação dos processos de escolarização nesta região 
fez com que a educação superior se desenvolvesse somente na segunda 
metade do século XX, em meio ao boom educacional do final dos anos 
sessenta, com a implantação de diversas Instituições de Ensino Superior 
(IES). Seu sistema de Educação Superior integra sete cidades com 18 IES 
em uma área que as separa em no máximo 200 km, para onde convergem 
alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus conhecimentos 
culturais, científicos e profissionais. 

 
 A expansão do ensino superior reflete o desenvolvimento de Uberaba que se consolida 

como cidade-pólo universitária regional, nos anos 60 e 70, no século XX, principalmente 

graças ao grande crescimento das Faculdades criadas pela iniciativa privada, e em menor 

número as instituições públicas federais, oferecendo as condições para a atração de alunos 

vindos de Goiás, Mato Grosso, interior paulista e mineiro. 

 

 

1.3 A consolidação do ensino superior em Uberaba (1947-1980) 

 

A origem da maior instituição particular de ensino superior da cidade, a Universidade 

de Uberaba, pertencente à família Palmério remonta ao ano de 1940, quando Mário Palmério 



 

 

49  

fundou o Liceu do Triângulo Mineiro, com sede, inicialmente, na Rua Manoel Borges, com o 

propósito de implantar uma escola de ensino superior. Posteriormente, Palmério transferiu a 

sede do Colégio Triângulo para a Rua Padre Jerônimo, atual Campus I.  

Em 1947, o governo federal autorizou a abertura da Faculdade de Odontologia do 

Triângulo Mineiro. Posteriormente mais dois cursos foram implantados, de Direito, em 1951 e 

de Engenharia, em 1956. Em 1976, foi inaugurado o Campus II, na Avenida Nenê Sabino. 

Começa, assim, a estabelecer-se o embrião do complexo universitário, a partir da integração 

das faculdades antes isoladas. Assim, em 1972, surgiam as Faculdades Integradas de Uberaba, 

a FIUBE. Além da integração, nessa mesma década, foram implantados novos cursos: 

Educação Física, Psicologia, Pedagogia, Estudos Sociais e Comunicação Social.  

O início dos anos de 1980 foi marcado pela obtenção da FISTA pela FIUBE, 

incorporando os cursos até então oferecidos pelo Educandário dominicano. Com a medida, a 

FIUBE incorporou os cursos de Letras, Filosofia, História, Geografia, Estudos Sociais, 

Ciências (Química, Matemática e Biologia), Pedagogia (Supervisão Escolar, Orientação 

Educacional, Administração Escolar) e a habilitação em Jornalismo do curso de Comunicação 

Social.  

Em 1988, a FIUBE tornou-se Universidade de Uberaba. A UNIUBE desenvolve 

atividades de ensino superior no Triângulo Mineiro há mais de meio século e, atualmente, 

oferece cerca de quarenta cursos de ensino superior, agrupados em cinco áreas estratégicas, 

para cerca de 14.000 alunos. Complementarmente, outros cursos de pós-graduação, 

incorporam outros 1.000 alunos à sua comunidade acadêmica.  Até 2001, esteve estruturada 

em três campi em Uberaba: Campus I, no centro da cidade; Campus II no bairro universitário, 

e campus III, numa fazenda situada às margens da BR 050, entre Uberaba e Uberlândia. 

Durante o ano de 2002, a UNIUBE instalou-se em Uberlândia, onde implantou cursos nas 

áreas de tecnologia e gestão (UNIUBE, 2007).  

A rápida e crescente integração global valoriza o conhecimento, mudando o paradigma 

de educação. Diante da necessidade de formação contínua, e tendo em vista a possibilidade de 

ofertar novas opções aos alunos que acorrem aos cursos de pós-graduação, a UNIUBE 

ampliou as alternativas oferecidas à comunidade local e regional. Por exemplo, o curso de 

Mestrado em Educação, que tem o foco na formação de professores, com duas linhas de 

pesquisa: Formação docente e práticas educativas e Educação e Sociedade, reconhecido pela 

Portaria nº. 1652 do MEC, de 03/06/2004. Com a expansão, a UNIUBE ampliou o número de 

cursos com oferta na modalidade de Educação a Distância, consolidando a liderança da 

instituição privada na cidade e região (UNIUBE, 2007).  
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Após a fundação das faculdades de Mário Palmério e da FISTA, a principal conquista 

da cidade, no que se refere ao ensino superior, foi a criação da Faculdade Federal de 

Medicina. A origem da UFTM remonta aos anos de 1950, pois nessa época, umas das grandes 

aspirações da cidade era a implantação de uma Faculdade de Medicina. Havia 

descontentamentos na sociedade uberabense, em relação à política tributária do Estado de 

Minas Gerais, governado entre 1950 e 1954, por JK, então candidato à Presidência da 

República, na sucessão de Getúlio Vargas, morto tragicamente em 1954. O Governador, 

conhecido por sua habilidade política, sondou as associações de classe da cidade para 

conhecer os anseios de suas lideranças.  

O resultado revelou que um dos maiores sonhos dos uberabenses era ter uma 

Faculdade de Medicina, pois a cidade já era considerada como um centro médico avançado. 

Isto completaria o ideal de fazer de Uberaba uma cidade universitária. A proposta de JK feita 

através do deputado Mário Palmério e de seu correligionário político, Lauro Fontoura, foi 

clara: daria apoio para criar uma Faculdade de Medicina privada, mantida pela Sociedade de 

Medicina do Triângulo Mineiro, oficialmente fundada em reunião de 27 de abril de 1953 

(UFTM, 2006).  

Já como Presidente da República, JK em visita à cidade de Uberaba, por ocasião da 

abertura oficial da exposição de gado zebu, promovida pela ABCZ, assinou o protocolo para 

federalizar a Faculdade de Medicina. A articulação para a criação da instuição e a gratuidade 

do ensino universitário se estendeu para o movimento estudantil, principalmente nos anos de 

1960. Lacerda Filho (2006, p. 52) alerta que a luta dos estudantes uberabenses para terem sua 

Universidade Federal era realizada através de panfletagem:  
 

Universidade Federal é a Solução ─ Os universitários uberabenses estão 
empenhados na luta para dar a Uberaba uma Universidade federal. 
Queremos para nossa cidade maior e melhor nível cultural e possibilidade de 
cultura universitária a todo uberabense. Isto só é possível com uma 
Universidade federal que solucionará a deficiência do ensino universitário 
particular. Nossa luta é pelo ensino gratuito. 

 
Além dos panfletos, típicos do movimento estudantil, sua articulação também era 

abordada pela imprensa uberabense. Num artigo intitulado Estudantes Querem Federalização 

das Escolas, publicado pelo Correio Católico, em 27 de abril de 1967, seu redator-chefe, 

Padre Thomas Fialho10 argumentou:  
 

                                                 
10 Em função de sua posição política mais à esquerda em relação ao Lavoura e Comércio, o Correio Católico e 
seu redator-chefe sofreram diversas sanções por parte dos órgãos de repressão do governo militar. O Padre 
Thomas Fialho chegou mesmo a ter seu nome numa lista de subversivos a serem presos, como relata o Arcebispo 
Dom Alexandre Gonçalves do Amaral (BRAGANÇA SILVA, 1994). 
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Os estudantes universitários uberabenses iniciam campanha para federalização 
das Escolas Superiores de Uberaba. [...] O Diretório Central dos Estudantes, 
visando com isto, paralisar as atenções de toda Uberaba, principalmente nestes 
dias que antecedem ao início da Exposição Nacional de Gado Zebu e que a 
cidade vai contar com as presenças das mais altas figuras do mundo político-
administrativo nacional. [...] Um memorial está sendo elaborado para ser 
apresentado ao Ministro Tarso Dutra, do MEC, bem como ao Presidente Costa 
e Silva, quando da sua estada em Uberaba, solicitando a federalização de todas 
as Faculdades uberabenses, criando-se então, a Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (LACERDA FILHO, 2006, p. 53).  

 
Entretanto, o objetivo da sociedade uberabense concretizou-se apenas em 2005. A 

FMTM – Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro – foi transformada em UFTM – 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro através da Lei nº. 11.152, de 29 de julho de 2005, 

publicada no Diário Oficial da União de 1º de agosto de 2005. Os cursos atualmente 

ministrados pela Instituição federal são: Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Letras, 

Medicina, Nutrição e Terapia Ocupacional. Com a sua expansão, a UFTM deve ampliar-se, 

atraindo novos cursos e alunos, e em nossa concepção, a cidade tem a possibilidade de atração 

de  novos investimentos econômicos, sociais e culturais, podendo reconquistar a liderança 

regional, que havia perdido para a vizinha Uberlândia, ou pelo menos, ampliar sua área de 

influência para outras regiões do País, principalmente para o interior paulista e Centro Oeste 

(UFTM, 2006).  

Além das já citadas instituições de ensino superior, criadas nos anos de 1940 e 1950, 

as associações de classe empresarial também se movimentavam para expandir a rede 

particular de ensino. Em 1964, o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberaba 

(ACIU), Léo Derenusson, concebeu a idéia de criar a Faculdade de Ciências Econômicas do 

Triângulo Mineiro.  Pelo Decreto Presidencial de 01 de janeiro de 1966, criou-se a FCETM. 

Em 1968, pela sua experiência como gestora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Santo Tomás de Aquino, a dominicana Irmã Loretto foi convidada pelas lideranças classistas 

a assumir a direção da FCETM, com o objetivo de buscar a ampliação do número de cursos 

para o estabelecimento. Através do Decreto Federal de 29 de dezembro de 1969, o curso de 

Economia foi reconhecido pelo MEC. Nos anos de 1970, diante do crescimento econômico do 

País, a citada Instituição, percebendo a demanda por novos cursos e com a ampliação do 

número de alunos, mudou-se do prédio da ACIU para instalações mais amplas, no Colégio 

Nossa Senhora das Dores, das Dominicanas. Nesse momento, a entidade classista decidiu 

ampliar a Faculdade através da implantação dos cursos de Administração de Empresas e 

Ciências Contábeis. Em 1991, inaugurou a sede própria de seu educandário, no bairro 

Universitário (FCETM, 2007). 
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No setor educacional do ensino superior uberabense, quanto aos cursos ligados à 

vocação regional, ou seja, ao campo, quase um século depois da extinção do Instituto 

Zootécnico de Uberaba, a cidade voltava a possuir outra instituição de ensino superior ligada 

à área rural. Nesse sentido, foi instalada em 1975, a Faculdade de Zootecnia de Uberaba, 

vinculada à ABCZ. Tal fato deveu-se à relevância de uma escola de nível superior ligada às 

ciências agrárias de forma a atender à demanda profissional da cidade e região.  

A FAZU também atrai alunos originários de vários estados brasileiros, como ocorria 

com o extinto Instituto Zootécnico. Com a ampliação, a Faculdade de Zootecnia tornou-se 

Faculdades Associadas de Uberaba e passou a oferecer os cursos de Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Ambiental, Computação, Secretariado Bilíngüe, licenciaturas em Letras e 

Química (FAZU, 2007).  

Nesse contexto de cidade-pólo em agropecuária, ganhou relevância a implantação da 

Escola Agrotécnica Federal, instalada em duas unidades, localizada a 10 km do centro da 

cidade, em área rural ampla próxima à Univerdecidade, onde funciona o ensino médio e o 

curso Técnico Agrícola nas habilitações de Agricultura, Agroindústria, Agropecuária e 

Zootecnia. Na unidade II, são oferecidos os cursos de Desenvolvimento de Comunidades, 

Informática e Nutrição e Dietética. 

Sua fundação tem origem no ano de 1953, durante o governo Vargas, quando se 

estabeleceu como Centro de Treinamento de Economia Doméstica Rural. Em 1979, o Colégio 

de Economia Doméstica, tornou-se Escola Agrotécnica Federal, implantando o curso Técnico 

em Agropecuária, viabilizada por meio de doação da Prefeitura de Uberaba, de uma área de 

472 hectares, destinada à instalação e funcionamento da Escola-Fazenda. Em 2002, a Escola 

Agrotécnica Federal transformou-se em Centro Federal de Educação Tecnológica, 

implantando os primeiros cursos de ensino superior na modalidade de tecnologia: 

Desenvolvimento Social, Irrigação e Drenagem e Gestão Ambiental, Análises e 

Desenvolvimento de Sistemas e o de Processamentos de Alimentos (CEFET, 2002).  

Com a urbanização e a industrialização do País, a partir da segunda metade do século 

XX, ampliou-se o número de escolas pelo território brasileiro, principalmente na região 

centro-sul. Esse crescimento de educandários também ocorreu em Uberaba, principalmente 

nos anos de 1960, como conseqüência da transferência de massas rurais para a zona urbana. O 

VII censo demográfico oficial apontou o município de Uberaba com uma população de 

87.835 habitantes, sendo 72.053 na área urbana e 15.780 na área rural. Pelas estatísticas e 

diante da modernização capitalista carente de mão-de-obra qualificada, havia a necessidade de 

ampliar a oferta de ensino para alfabetizar a população. Nesse sentido, a pressão por acesso ao 
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sistema de ensino revelou o desejo de mobilidade social, representando a expectativa da 

população por melhores condições de vida, e via na educação a oportunidade para a sua 

ascensão social (SOUZA, 2005). Foi nesse contexto que Uberaba tornou-se uma cidade-pólo 

universitária, consolidando-se como urbe de influência regional também na educação. 

 Compreendemos que o acesso à educação, por si só, não é uma garantia de inclusão 

para uma sociedade mais igualitária e democrática. O sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar as relações de poder. Nesse sentido, cabe à formação de 

professores proporcionar situações que possibilitem a reflexão e a tomada de consciência das 

limitações da própria profissão docente. Para Saviani (2001), além da reflexão crítica 

libertadora para uma pedagogia democrática capaz de transformar as ações, a escola deve ser 

o espaço aberto para a participação da comunidade e dos movimentos populares na busca de 

uma ordem social mais justa, igualitária, plural e democrática. Mas, sem perder de vista, que a 

educação é um ato político e que sua ação deve primordialmente ser uma prática educativa e 

ao mesmo tempo política, pois, embora inseparáveis, são distintas entre si. 

Por esse discurso, o papel da FISTA ganhou relevância para formar professores para 

atender à demanda crescente por educação. Esse movimento realizado foi com o propósito de 

buscar articular de tal forma o contexto geral para o local que permita questionar e refletir 

sobre a ingerência do regime militar na formação de professores da FISTA, bem como 

conhecer qual foi a aceitação, a repercussão e a reação de alguns setores da sociedade diante 

da deposição do Presidente João Goulart. 
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2 REGIME MILITAR: REFLEXOS NA EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar o processo de militarização latino-americana 

diante do colapso de políticas populistas localizadas, a influência da ditadura militar na 

educação brasileira e seus reflexos na formação de professores. Essa contextualização 

histórica busca compreender como ocorreu a implantação do regime militar no período da 

Guerra Fria e a ingerência do tecnicismo na educação.  

 

 

2.1 Contexto histórico do golpe militar de 1964 

 

A bipolarização mundial entre a União Soviética (URSS) e os Estados Unidos (EUA) 

como grandes potências político-econômicas e militares acirrou a disputa por áreas de 

influências e mercados mundiais. É imprescindível mencionar, também, a política norte-

americana de contenção do socialismo, com importantes reflexos nos países latino-

americanos.  

Hobsbawn (1996, p. 231) ressalta que “[...] os EUA temiam o perigo de uma possível 

supremacia mundial soviética no futuro, e Moscou preocupava-se com a hegemonia de fato 

dos norte-americanos, então exercida sobre áreas não-ocupadas pelo Exército soviético”. Essa 

luta pelo poder hegemônico respingava nos países periféricos, ameaçados pelas grandes 

potências quanto à fidelidade ao grupo a que cada um pertencia. Entretanto, é essencial 

compreender que, especificamente, no Brasil, não foi somente o contexto internacional o 

único responsável pelo golpe militar.  

O governo João Goulart (1961-1964) foi marcado por intensa instabilidade política e 

mobilização social. Diante do colapso do populismo e da crise econômica, Jango não 

conseguiu controlar as reivindicações das camadas populares, ansiosas pela implantação de 

reformas estruturais e de distribuição de renda no País. Para Freitag (1986) o pacto populista 

fragmentou-se porque as pressões distributivas das massas tornaram-se irreconciliáveis com 

os interesses do capital.  Enquanto isso, a organização sindical e a efervescência democrática 

propiciaram a prática da criticidade nas camadas populares, gerando o antagonismo entre 

conservadores e progressistas.  
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Em 1964, essa polarização levou os reacionários brasileiros a terminarem com a curta 

experiência democrática que se construía no Brasil. As elites do País entendiam que a 

implantação do regime militar era necessária a fim de banir a ameaça comunista. Aliás, como 

aponta Skidmore (1994, p. 44), “[...] a relativa fraqueza das forças civis adversárias do 

Presidente foi o que levou oficiais de alto nível a concluírem que somente sua intervenção 

podia salvar o Brasil de uma prolongada guerra civil”. Em nome da democracia e da ordem, 

as forças conservadoras impuseram o regime de exceção para preservar seus interesses, 

enquanto os setores populares foram impedidos de se organizar livremente para exigir os 

direitos básicos de cidadania.  

No contexto externo, o avanço do socialismo, em Cuba, tornou os anos de 1960, 

especialmente significativos, impondo aos EUA – de acordo com sua Doutrina de Segurança 

Nacional – a necessidade de um controle maior sobre os países latino-americanos, com o 

objetivo de manter a subordinação e a dependência econômica, política, cultural e militar 

desses aliados ao capital. O início dos anos de 1960 foi problemático para as elites brasileiras, 

pois o modelo de desenvolvimento da indústria nacional do período populista, via-

substituição das importações, entrava em colapso. Estava, assim, posto o centro da crise no 

Brasil: como ajustar as reivindicações populares ao modelo econômico ditado pelas potências 

e ainda manter os privilégios da classe burguesa no País?  Importante se faz lembrar que o 

Presidente Goulart encontrava-se no centro dessa contradição, ao não conseguir superar a 

crise do populismo e conciliar interesses em conflito.  

Germano (1993, p. 52) explicita que “[...] o movimento de 1964 representa, portanto, 

uma reação a esse quadro de crise de hegemonia do Estado brasileiro”. O aumento da pressão 

dos grupos de esquerda – diante do inconformismo com a desigualdade social ditada pelo 

capitalismo dependente brasileiro e o desenvolvimento de uma grande mobilização dos 

setores nacionalistas de esquerda favoráveis às reformas – abalou as estruturas do governo 

populista de João Goulart. A burguesia brasileira, com o firme propósito de manter seus 

privilégios históricos, consolidou o golpe de 1964, com importantes reflexos em vários 

setores como a cultura, a educação, entre outros.  

 

 

2.2 Cenário político e econômico e repercussões na escola: concepções e funcionamento  

 

No campo da educação, especificamente, no período populista, através da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – nº. 4024/61, a burguesia nacional 
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permitiu algumas concessões às classes populares, com a extensão da rede escolar gratuita 

para cooptar o proletariado e capacitá-lo enquanto mão-de-obra para atender à demanda do 

processo de industrialização (BRZEZINSKI, 2000).  

A partir de 1964, os representantes do regime militar tutelados aos interesses norte-

americanos determinaram as mudanças nas políticas educacionais para atender aos interesses 

do mercado e o capital estrangeiro assumiu um papel preponderante na condução dos rumos 

na economia e na política do País, construindo, de fato, um modelo econômico subserviente 

aos seus interesses.  

Com a implantação do Ato Institucional nº. 5 (AI-5), a linha dura intensificou a 

repressão. Extinguiu-se o debate educacional através de cassações, exílios, perseguições e 

torturas. A violência do regime de exceção buscou aniquilar os ricos e os democráticos 

movimentos de educação popular dos anos de 1960, além de calar o movimento estudantil, os 

intelectuais, os sindicatos, as ligas camponesas, os partidos de esquerda e todos quantos se 

opusessem ao regime.  

Nesse sentido, o governo militar retirou as garantias individuais, públicas ou privadas 

e, pelo Decreto-Lei nº. 477, proibiu também os professores, alunos e funcionários de todas as 

escolas, de qualquer manifestação de caráter político, a fim de desmobilizar as ações de 

protesto da sociedade civil organizada (ROMANELLI, 1998). Dessa forma, engessava-se a 

sociedade e a lei que prevalecia era a da censura e da obediência ao comando militar.  

Com a implantação do Estado autoritário, surgiu também a necessidade de promover-

se uma reforma educacional, que auxiliaria na organização das escolas, segundo as 

orientações governamentais. Foi promulgada uma nova LDBEN nº. 5692/71, que estabelecia 

os novos pilares em que se sustentava: educação, desenvolvimento e segurança nacional. 

Porém, antes mesmo de determinar os rumos da educação brasileira, uma outra ação 

foi fundamental para a consolidação do regime: a publicação do Decreto-Lei nº. 869/69 que 

criou a obrigatoriedade do ensino da disciplina Educação Moral e Cívica em todos os 

currículos escolares do País. Os grêmios de estudantes foram transformados em centros 

cívicos, sob orientação dos professores de Educação Moral e Cívica (EMC) e Organização 

Social e Política Brasileira (OSPB), transparecendo o caráter ideológico e manipulador dessas 

disciplinas a serviço do regime autoritário. Segundo Arroyo (2001, p. 239): 
 

A repetida vinculação entre escolarização-progresso fez parte de um 
discurso, de uma ideologia que usou a escola como o caminho certo para o 
amanhã. Educação garantia de futuro, quem estuda vai em frente. Uma 
ideologia que as elites sempre alardeiam para justificar sua riqueza, seus 
bens e seu prestígio e poder frente às massas populares. O que na verdade 
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não passa de um mito, pois essa ideologia introjetou que a escola abre as 
portas para o futuro e o progresso [grifo no original]. 
 

A educação funcionou como suporte para a imposição da ideologia conservadora e a 

manutenção da segurança nacional para combater o comunismo. Seu conteúdo identificava-se 

com a teoria positivista, repleta de narrativas, culto aos governantes e conquistas nacionais, ou 

seja, o ufanismo do Brasil-potência.  

Com o golpe militar de 1964, o cenário político e econômico sofreu substanciais 

transformações. Diversos acordos foram assinados com os EUA, a exemplo do MEC-USAID, 

com o objetivo de implantar o modelo norte-americano nas universidades brasileiras, através 

da reforma universitária para que o ensino superior, de forma estratégica, qualificasse a mão-

de-obra técnica para o desenvolvimento econômico brasileiro, alinhado com a política norte-

americana.  

Além disso, visava a contratação de assessores norte-americanos para auxiliar nas 

reformas da educação pública, em todos os níveis de ensino, com reflexos marcantes na 

educação brasileira. O tecnicismo coadunava com os interesses das classes hegemônicas; seu 

objetivo principal passou a ser a eficiência do processo pedagógico, indispensável ao 

treinamento do capital humano do País, para acelerar o crescimento econômico e a própria 

lucratividade empresarial. Ainda, buscou dissolver e silenciar as críticas dos setores mais 

progressistas na educação, consideradas incompatíveis com as decisões do Estado militar.  

 O regime militar radicalizou a preocupação com os métodos pedagógicos da 

eficiência instrumental tecnicista, exatamente o modelo que convinha para reproduzir a força 

de trabalho qualificada para atender ao capital nacional e estrangeiro (SAVIANI, 2001). O 

tecnicismo, atendendo aos interesses da sociedade capitalista, inspirou-se especialmente na 

teoria behaviorista (comportamental). O trabalho do professor seria conduzir um adequado 

programa de estudo, de forma que o comportamento desejável do aluno fosse reforçado 

convenientemente, através de estímulos e recompensas, como, por exemplo, o elogio dos pais 

ou do professor ao aluno para cada resposta certa que este manifestasse (SKINNER, 1974).  

Sua teoria da instrução preocupava-se em estabelecer meios para controlar o 

comportamento humano e torná-lo previsível, garantindo uma ordem harmônica e pacífica, 

pelo menos no discurso. As maiores críticas a Skinner devem-se ao mecanicismo de seu 

método, à redução da educação a simples aquisição de conteúdos pré-estabelecidos e ao 

menosprezo pela capacidade crítica do aluno. 

No Brasil do Estado militar, os tecnocratas e especialistas da educação estabeleciam os 

objetivos, os métodos e os conteúdos pragmáticos para que os professores seguissem as 
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instruções de forma eficiente e sem questionamentos, cerceando qualquer tentativa de criar 

um modelo alternativo e crítico. Era a época da instrução programada. 

 De acordo com a teoria do capital humano, que se desenvolveu a partir dos estudos de 

alguns pensadores – com destaque para Theodore W. Schultz11, “[...] as escolas podem ser 

consideradas empresas especializadas em produzir instrução. E o plano pedagógico passou a 

se submeter ao administrativo” (ARANHA, 2006, p. 258). Essa teoria nega as 

individualidades de professores e alunos, ao desejar padronizar as ações dos envolvidos com a 

educação e estabelecer os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Assim, a 

educação tornou-se um instrumento empresarial objetivando produzir alunos em série, 

eficientes, bem treinados e disciplinados, pelo menos no discurso.  

Em nossa concepção, a educação deveria possibilitar a construção de relações mais 

solidárias entre as pessoas, e não apenas prepará-las, para disputarem uma posição no 

mercado de trabalho. Na verdade, a teoria do capital humano dissimula a exploração do 

trabalho pela alienação dos trabalhadores. Sua concepção é conservadora, porque ignora a luta 

de classes, tornando-se, assim, um poderoso instrumento ideológico de manutenção das 

condições vigentes. Ainda que a maior escolarização possibilite mais renda ao trabalhador 

especializado, ele continuará sendo assalariado e a mais-valia continuará existindo, ao se 

tornar mais produtivo e rentável ao capital. 

Nos anos de 1960 e 1970, o professor e a escola passaram a ter seu trabalho 

fragmentado para forjar alunos obedientes, acríticos, submissos, treinados e qualificados para 

a sociedade capitalista e industrial. A escola tinha como função principal a produção de 

indivíduos competentes, ou seja, a preparação de indivíduos especializados para o mercado de 

trabalho, em um País que crescia ao ritmo do milagre econômico do governo Médici (1969-

1974). Essa época marcou o apogeu do regime militar, tanto em termos de desenvolvimento 

industrial, quanto de repressão política. Saviani (2001, p. 15) critica essa limitada formação 

educacional identificada com o mercado de trabalho: “[...] do ponto de vista pedagógico, 

conclui-se que, se para a pedagogia tradicional a questão central é aprender, para a pedagogia 

tecnicista o que importa é aprender a fazer”. Aprender significa incorporar o conhecimento às 

práticas sociais; aprender a fazer só instrumentaliza e automatiza. 

Essa teoria, ao tratar a escola como uma empresa, afetou não só a qualidade do ensino, 

por não respeitar as particularidades da educação e das pessoas envolvidas no processo, mas 

agravou também o problema da exclusão, devido aos altos índices de repetência e evasão dos 

                                                 
11 As concepções de Schultz – professor de economia da Universidade de Chicago – sobre a educação tornaram-
se ainda mais conhecidas com a obra O valor econômico da educação (ARANHA, 2006). 
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alunos, que não se adaptavam a essa concepção tecnicista. Segundo Freitag (1986) os 

vestibulares e os altos índices de evasão e repetência foram mecanismos instituídos para 

impedir que as classes populares, ansiosas por ascensão social, tivessem acesso às vagas nas 

universidades públicas, restritas às classes privilegiadas. 

O modelo educacional do regime militar elitizou ainda mais o processo, em um País 

tão carente de recursos para investimento na educação para as classes populares. Resolvia-se 

o problema dos alunos excedentes por meio da seletividade e da expansão da privatização da 

educação. Outro agravante que permanece como um mito em vários discursos é que a 

educação é capaz de solucionar todos os males que afetam o País. Por outro lado, a realidade 

aponta que essa situação só será resolvida se forem alteradas as condições sociais do povo; 

torna-se premente que a educação contribua para que a sociedade busque a sua emancipação.  

 

 

2.2.1 A escola como instrumento de hegemonia burguesa: as escolas críticas  

 

Na concepção dos teóricos crítico-reprodutivistas12, só é possível entender a educação 

a partir dos seus condicionantes sociais. Foram três as teorias, que tiveram grande repercussão 

no mundo e têm sido fundamentais para a desmistificação da concepção ingênua e acrítica da 

escola: Teoria do sistema, enquanto violência simbólica, de Bourdieu e Passeron; Teoria da 

Escola, enquanto aparelho ideológico do Estado, de Althusser; e Teoria da Escola Dualista, 

de Baudelot e Establet.  

Todas elas, denominadas como crítico-reprodutivistas, tiveram grande repercussão, no 

Brasil, nos anos de 1970, porém não apresentaram, explicitamente, uma proposta pedagógica 

própria.  Limitaram-se apenas a explicar as razões do fracasso escolar e da marginalização 

das classes populares, além da necessidade de superação, tanto da “[...] ilusão da escola como 

redentora, como da impotência e o imobilismo da escola reprodutora” (SAVIANI, 2001, p. 

15-16).  

                                                 
12 Para Bourdieu e Passeron, existem, na sociedade, uma violência material, a dominação econômica e uma 
violência simbólica, a dominação cultural. Esses autores consideram que a ação pedagógica institucionalizada é 
uma forma de violência simbólica. De outro lado, Althusser proclama que a sociedade possui aparelhos 
coercitivos – o Exército, a polícia – e aparelhos ideológicos – a escola, a igreja e a família. O aparelho ideológico 
escolar inculca nas crianças de todas as classes sociais saberes da ideologia dominante e reproduz a dominação 
capitalista. Já Baudelot e Establet afirmam que a escola é dualista porque corresponde à divisão da sociedade 
capitalista entre burguesia e proletariado. Entretanto, a mesma ideologia é imposta a todos e ainda desqualifica o 
trabalho manual e qualifica o intelectual (SAVIANI, 2001). 
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Para este autor, a escola só tem sentido, se houver a catarse, ou seja, a apropriação do 

conhecimento para transformar a realidade do aluno, e não para reproduzir as relações sociais 

de exploração. De acordo com Marx (1996) as transformações são históricas e não dependem 

da vontade dos homens, e não é a consciência que determina a existência, mas, ao contrário, é 

a existência social que determina a autoconsciência. A escola deveria ser capaz de preparar o 

aluno para ser dirigente e ao mesmo tempo operário, mas a atual estrutura educacional 

continua dualista, educa poucos para se tornarem dirigentes e as classes populares a se 

qualificarem como trabalhadores eficientes e produtivos.  

 Na concepção de Reis Filho (1998) o processo histórico possibilita uma visão global 

do fenômeno educativo, permitindo ao professor compreender melhor sua função. Para que se 

torne uma dimensão significativa, a Educação inscrita na história precisa adquirir a forma 

literária de síntese histórica, não bastando, apenas, o conhecimento erudito do passado; 

sobretudo, é essencial acumular um conhecimento histórico capaz de fornecer à reflexão 

filosófica o conteúdo da realidade sobre a qual se pensa, objetivando a descoberta das 

diretrizes e coordenadas pedagógicas. 

O papel da escola e do processo ensino-aprendizagem está na dependência da 

compreensão das necessidades sociais, analisadas sempre de acordo com a situação histórica, 

ou seja, o saber sistematizado tem que ser socializado. Entretanto, não foi esse o modelo 

educacional imposto pelo Estado militar.  

 

 

2.3 Acordos MEC-USAID – reflexos na legislação e na formação de professores 

 

De acordo com Romanelli (1998, p.197), “[...] as políticas públicas para a educação 

dos tecnocratas e especialistas do regime militar se fizeram sentir, sob influência e 

financiamentos dos acordos MEC-USAID (Ministério da Educação e Cultura – United States 

Agency for International Development)”. Para fazer prosperar seu projeto educacional, o 

governo recebeu assistência técnica e cooperação financeira norte-americana para a 

implantação de uma reforma autoritária, que buscou o atrelamento do sistema educacional ao 

modelo econômico dependente, imposto pela política daquele País para a América Latina. 

Ghiraldelli Jr. (2000, p. 169) é enfático ao afirmar: 
 

Os acordos MEC-USAID visavam atrelar a escola ao mercado de trabalho. 
Com esse propósito, o Ministro do Planejamento Roberto Campos do 
governo Castelo Branco afirmou em 1968 que toda a agitação estudantil 
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daqueles anos era devida a um ensino desvinculado do mercado de trabalho, 
um ensino baseado em generalidades, não exigindo praticamente trabalhos 
de laboratório, o que deixava vácuos de lazer, que estariam sendo 
preenchidos com aventuras políticas. O ensino médio, segundo Campos, 
deveria atender à massa, enquanto o ensino universitário fatalmente deveria 
continuar reservado às elites. O ensino deveria perder sua educação 
humanista e ganhar conteúdos utilitários e práticos.   
 

Analisando o discurso do burocrata Roberto Campos, percebe-se que a educação 

profissionalizante do ensino médio era uma necessidade do sistema capitalista e, 

implicitamente, objetivava conter as aspirações das classes populares ao ensino superior, 

reservando as vagas nas Universidades para as elites.  

Esse alinhamento da educação com o mercado extraiu a mais-valia e aumentou o 

processo de concentração de renda e de lucros do capital (FREITAG,1986). Acrescentamos a 

essa visão que o regime militar, ao implantar na educação a organização empresarial, abriu 

espaço para que a mesma também fosse entendida como investimento econômico, passível de 

retornos financeiros e, portanto, sujeita às determinações da economia capitalista.  

Após a promulgação da Lei nº. 5540/68, – da Reforma Universitária – as Faculdades 

de Filosofia, Ciências e Letras foram substituídas pelas Faculdades de Educação. Estas se 

tornaram responsáveis pela formação de professores e de especialistas encarregados de 

planejar, organizar e administrar escolas e sistemas educacionais, utilizando o método 

científico na solução dos problemas educacionais. As disciplinas Metodologia Científica e 

Currículos e Programas eram, obrigatoriamente, ministradas para os futuros pedagogos e 

também nos cursos de pós-graduação (MOREIRA, 2004). Não seria essa uma maneira de 

isolar o cerne do conhecimento pedagógico? Caberia só aos especialistas e professores 

discutirem esses conteúdos? São questões que permanecem, provisoriamente, sem respostas.  

 Gadotti (1983) afirma que a faculdade de formação de educadores passou de uma 

Faculdade unificada pela Filosofia, baseada no modelo humanista, para uma Faculdade 

tecnicista, de acordo com os modelos americanos dos teachers colleges. Nesse contexto, a 

valorização dos métodos em detrimento dos conteúdos que propiciavam um debate com maior 

criticidade foi um dos responsáveis pela perda na qualidade dos cursos de formação de 

professores do País. Daí depreendemos que essa ênfase era na quantidade e não na qualidade 

dos conteúdos. Por isso, o importante era vencer os programas propostos. Para ilustrar, nessa 

época, nos planos de ensino, os objetivos iniciavam-se sempre com a expressão: “O aluno 

deverá ser capaz de...”. Não importava se, para ser capaz de..., o aluno tivesse que memorizar 

ou automatizar a operacionalização de uma situação-problema. 
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  Outra ênfase equivocada referia-se à adaptação às regras e não à conquista da 

autonomia. As orientações dos livros didáticos prescreviam passos para a realização de 

tarefas. Ainda, considerava-se importante a formação profissional; quanto à cultura geral, esta 

era preterida.  

Diante desse cenário, as modificações impostas pela Reforma Universitária 

identificadas com os interesses das minorias foram responsáveis, em grande parte, pela 

expansão das universidades privadas. Afinal, o discurso de Brasil-Potência mundial dos 

militares esbarrava nos altos índices de analfabetismo e os países desenvolvidos já haviam 

superado esse obstáculo.   

Se, antes de 1964, o que incentivava o povo era a persuasão de que a educação era um 

instrumento fundamental para a ascensão social, após o golpe militar, o objetivo passou a ser 

a necessidade de qualificar a mão-de-obra (Teoria do Capital Humano) para atender à 

exigência do grande capital. As reformas não só fragmentaram como também 

descaracterizaram o processo de formação de professores, resultando um retrocesso na 

educação brasileira. A reestruturação interna ocorrida nos 

  
[...] cursos universitários e sua fragmentação através da departamentalização 
e matrícula por disciplina, refletia a tendência tecnicista, que acabou por 
conduzir a uma grande diversificação de disciplinas, específicas de cada 
habilitação. Com o ingresso na Habilitação Específica para o Magistério 
(HEM), reduziu-se a carga horária destinada às disciplinas pedagógicas, 
esvaziando-se a habilitação em termos de conteúdo pedagógico consistente 
(MELLO, 1985; PIMENTA e GONÇALVES, 1990 apud TANURI, 2000, p. 
14). 
 

Esse esvaziamento, no currículo, favorece uma formação teórico-metodológica apenas 

razoável dos profissionais docentes. Como discutir conteúdo pedagógico com carga horária 

mínima? No máximo, o que se consegue, é anunciar a temática. Outro fator que leva à 

fragmentação é a matrícula feita por disciplinas. Assim, os alunos não criam vínculos para 

exercitar o diálogo e o debate, já que as turmas são numerosas e as aulas dadas, geralmente, 

em auditórios. 

Para Aranha (2006) essas alterações, acrescidas do sistema de créditos, desarticularam 

as disciplinas do núcleo comum e do técnico-profissional, fragmentando a unidade que havia, 

instaurando um processo de burocratização e de perda de autonomia da universidade. O 

objetivo velado dessas reformas era conter a politização dos estudantes e demais setores da 

sociedade – tão marcantes nos anos de 1960 –, envolvidos na busca por uma sociedade mais 

justa e igualitária.  
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  As conseqüências de todo esse processo afetaram drasticamente a formação de 

professores. Nesse contexto, a baixa remuneração dos professores refletiu na desvalorização 

social da profissão docente e na perda de seu status. Kullok (2004, p. 111) argumenta:  
 

A carreira de magistério secundário só é atrativa, em geral, para estudantes 
de origem social menos privilegiada, que não conseguem ingresso em 
universidades públicas de melhor qualidade e terminam obtendo suas 
habilitações em cursos noturnos oferecidos por estabelecimentos de 
qualidade duvidosa. 
 

Assim, os cursos de Licenciatura e Pedagogia atraíram mais os alunos que não tinham 

acesso aos cursos mais concorridos e valorizados no vestibular. Essa herança repercute até 

hoje, nos cursos de formação de professores. Já se foram quarenta anos e a realidade não é 

diferente: as instituições de ensino superior públicas têm privilegiado o funcionamento de 

seus cursos no diurno, período em que a classe trabalhadora não pode estudar. Por 

conseguinte, têm restado a esses estudantes os cursos noturnos de instituições privadas. 

  Retomando a questão sobre as esperanças atribuídas ao papel da educação e a 

posterior desilusão dos resultados alcançados pelo modelo pedagógico imposto pelos 

governos militares, surgiu a concepção de uma escola mais democrática a partir dos anos de 

1980, com o final da ditadura militar. Entretanto, reconhecendo os limites da escola para a 

solução de todos os problemas que afetam o País, consideramos que é fundamental valorizar a 

escola pública para democratizar o conhecimento e emancipar o povo brasileiro. Sobre essa 

situação, a professora Guiomar Namo de Mello, de forma comovente, apela pela valorização 

da escola pública e argumenta de forma inconteste: 
 
A escola não resolve sozinha as injustiças sociais, nem a passagem por ela 
pode mudar as condições de classe. Mesmo assim, ela é importante para as 
camadas subalternas, pois pode lhes transmitir elementos úteis às suas 
estratégias de melhoria de vida e de organização política. Na sociedade de 
classes, sob a hegemonia burguesa, a função possível da escola pública é 
democratizar o conhecimento que se acumula graças ao trabalho de todos. 
Uma nova escola para o povo só poderá ser construída com o próprio povo 
dentro desta escola que existe. A permanência na escola é indispensável para 
que as crianças e jovens do povo se apropriem de conhecimentos úteis às 
suas lutas e sobrevivência. Mesmo sob a hegemonia burguesa, essa escola 
pode ser melhorada e com isso aumentar a permanência desses jovens e 
crianças no sistema de ensino público. A condição indispensável para que a 
escola pública seja competente como democratizadora do conhecimento é o 
bom professor-educador (MELLO, 1998).  
 

A autora busca recuperar a função da escola pública que é contribuir para que o aluno 

aproprie-se do conhecimento sistematizado. Ela também ressalta a importância do profissional 

docente nesse espaço. 
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Mas não era esse o modelo de educação que o Estado ditatorial queria para as classes 

populares. Todo esse processo de marginalização social ocorreu ao mesmo tempo em que as 

multinacionais lucravam incessantemente absorvendo as riquezas que deveriam pertencer ao 

povo brasileiro. Esse crescimento econômico do governo ditatorial favoreceu o capital, em 

detrimento dos investimentos sociais. O milagre econômico foi resultado das condições 

externas favoráveis com empréstimos para financiar o desenvolvimento do País, entretanto os 

militares não se preocuparam com a melhoria das condições de vida do povo brasileiro.  

 

 

2.4 Ufanismo do milagre econômico e regime opressor  

 

No período do governo Médici (1969-1974), apesar da violência extremada imposta ao 

País, tal regime obteve o maior apoio aos seus projetos e ideais, principalmente das classes 

média e alta. A busca da legitimidade deu-se através da propaganda para se construir a idéia 

de Brasil-Potência gerada pela política econômica do Ministro Delfim Neto, responsável pelo 

crescimento acelerado do PIB. A economia impulsionada pela propaganda gerava um clima 

de euforia e popularidade do regime, ao mesmo tempo em que a guerrilha urbana e rural era 

exterminada pela repressão.  

Em 1970, no México, enquanto a seleção brasileira conquistava o tricampeonato 

mundial de futebol, o povo era embalado pelo ritmo da música Pra frente, Brasil e o aparelho 

repressor silenciava a oposição. Concomitantemente, o governo Médici construía a 

Transamazônica e a ponte Rio-Niterói. Esse ufanismo e a euforia exaltavam as realizações 

governamentais.  Para Skidmore (1994, p. 223) a equipe de relações públicas do governo foi 

eficiente para gerar essa euforia no povo brasileiro: 
 

Uma das técnicas mais eficientes da propaganda consistiu em associar 
futebol, música popular, Presidente Médici e progresso brasileiro. O 
Presidente era excelente material para tal campanha. Adorava posar de pai e 
era fanático por futebol. Ao retornar, a seleção brasileira encontrou o País 
em delírio.  

 
Nesse contexto de euforia e de alienação de parcela considerável da população 

brasileira – especialmente as classes sociais beneficiadas com o crescimento econômico –, o 

debate sobre a reforma educacional retrocedeu aos gabinetes dos tecnocratas. Assim, o 

Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, oficial do Exército, impôs a LDBEN nº. 5692/71 e 

criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, com o enorme desafio de 

erradicar o analfabetismo histórico do País, em apenas cinco anos. Seu discurso era 
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influenciado pela ideologia da neutralidade científica e pela eficiência da racionalidade 

técnica (GHIRALDELLI JR, 2000). Atualmente, temos convicção de que tanto a Lei nº 

5692/71 como o MOBRAL foram mecanismos de controle do setor educacional no Brasil. A 

primeira já chegou ultrapassada; o segundo não cumpriu seu objetivo.  

Para a implantação das reformas, o MEC não proporcionou um debate nacional com a 

ampla participação dos setores envolvidos com a educação no País. Nessas condições, a Lei 

nº. 5692/71, que reformava o ensino básico e profissionalizava o ensino médio, acabou sendo 

uma falácia, ao prometer eliminar, na escola, as diferenças sociais que a própria sociedade 

capitalista reproduzia e ao pretender ofertar ao aluno a educação para qualificá-lo para o 

mercado de trabalho em expansão.  

O governo sobrecarregou a educação como solução para a péssima distribuição de 

renda. Conforme sabemos, a educação sozinha não foi capaz de resolver o problema da 

desigualdade social no País e não aconteceu a pretendida profissionalização do ensino médio 

por causa da insuficiência de laboratórios, oficinas e salas-ambiente para as práticas 

profissionais. 

Com o avanço e o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a necessidade de mão-

de-obra qualificada ampliou-se juntamente com a necessidade de expansão da educação 

escolar. Para atender a essa demanda, o ensino superior expandiu-se enormemente, 

principalmente as faculdades privadas, que receberam incentivos do Estado, inclusive por 

meio de verbas federais. O Presidente Castelo Branco acreditava no que chamava de “valiosa 

contribuição da iniciativa privada para a educação nacional” (VIEIRA, 1995, p. 212). Assim, 

as faculdades particulares tornaram-se fundamentais para a formação de profissionais 

geralmente mal qualificados para o mercado em ampliação. 

Conforme dissemos, o governo militar considerava a educação como fator 

fundamental na formação de recursos humanos para o aumento da produção industrial. Com a 

imposição do modelo tecnicista e a própria reação dos intelectuais brasileiros a essa limitada 

concepção educacional, o regime militar considerou relevante silenciar e controlar 

ideologicamente os professores com maior criticidade, principalmente aqueles das 

universidades públicas, pois era nelas que se graduavam as classes dirigentes e os formadores 

de opinião do País.  

Sob o pretexto de averiguar atividades subversivas, instalou-se o terrorismo de Estado, 

com intervenção militar e afastamento de seus professores, considerados perigosos para o 

sistema (GERMANO, 1993). Ações como essas desarticulavam os grupos de resistência ao 

poder. A escalada repressiva atingiu os Centros Populares de Cultura da UNE e os 
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Movimentos Eclesiais de Base da Igreja Católica mais progressista. Esses órgãos foram 

fechados e muitos de seus participantes presos e cassados pelo regime.  

Em setembro de 1964, foi baixada a Lei nº. 4464, conhecida como Lei Suplicy de 

Lacerda: 
  

Seu objetivo era acabar com o movimento estudantil, ao transformar as 
entidades dos estudantes em órgãos dependentes de verbas e orientação do 
MEC. A UNE foi substituída pelo Diretório Nacional dos Estudantes. A 
classe estudantil não podia mais se reunir, discutir seus problemas, ou 
mesmo reivindicar mais vagas e melhores condições de ensino. Entretanto, 
mesmo ilegal e com sua sede no Rio de Janeiro tomada pela polícia e 
interditada, a UNE continuou a atuar clandestinamente. Assim foi que, em 
março de 1968, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, durante uma 
manifestação estudantil, Edson Luís de Lima e Souto foi morto pela 
repressão policial, provocando uma passeata de protesto, a Marcha dos 100 
mil. E em outubro de 1968, realizou-se em Ibiúna, em São Paulo, o XXX 
Congresso da UNE, quando aproximadamente novecentos estudantes foram 
presos, interrogados, fotografados e fichados pelos órgãos de repressão 
(PILETTI, 2003, p. 116). 

 
Além da tentativa de desarticular o movimento estudantil, as instituições de ensino 

superior no Brasil também sofreram profundas fragmentações em sua organização interna, 

pois os professores universitários, principalmente, passaram a ser um problema constante para 

o governo militar, ao tecer críticas à ingerência do Estado autoritário e se opor ao tecnicismo. 

Assim, os militares partiram para a ação direta de intervenção, a exemplo da 

Universidade de Brasília, que foi ocupada por tropas do Exército, o que resultou na renúncia 

do reitor Anísio Teixeira e a exoneração de muitos professores (PILETTI, 2003). Onde 

houvesse indícios de mobilização, a ordem era a intervenção. Apesar de ter sido repressor e 

concentrador de renda e identificado ideologicamente com o capital, o Estado militar investiu 

em reformas e políticas de educação de massas e ainda ampliou a escolaridade obrigatória de 

quatro para oito anos. 

Entretanto, tudo isso não foi para emancipar as classes populares; pelo contrário, foi 

para atender às exigências das empresas, pois, à medida que as relações de trabalho 

capitalistas avançavam, junto com a tecnologia, elevava-se a demanda por mão-de-obra mais 

especializada para atender ao mercado em expansão. Assim, o Estado militar procurou, em 

suas campanhas, destacar o papel da educação no crescimento do País. Os tecnocratas do 

governo sabiam que, na sala de aula, em busca de uma legitimação do regime vigente, seria 

preciso neutralizar a crítica. Com o apoio da censura prévia, estabeleceu-se um projeto 



 

 

67  

daquilo que Gramsci (1984) denominou de legitimação de sua hegemonia13. Esta expressa o 

consentimento das classes subalternas (que não conseguem compreender a realidade concreta) 

diante da dominação burguesa, apresentando-se como a outra face do poder: a do domínio das 

consciências e da reprodução da ideologia14.  

O Estado é um agente a serviço da burguesia que pune ou premia, de acordo com as 

suas necessidades. Essas ações levam a uma constante reorganização do poder do Estado, no 

sentido de preservar seus interesses. Para Chauí (1994) a educação, a religião, os costumes os 

meios de comunicação também servem de instrumentos para naturalizar a dominação e a 

hegemonia burguesa. São as estruturas de poder para afastar as classes populares de sua 

emancipação social. 

Na concepção de Aranha (2006, p. 268) a educação proposta por Gramsci: 
 

Está centrada no valor do trabalho e na tarefa de superar as dicotomias 
existentes entre o fazer e o pensar, entre cultura erudita e cultura popular. 
Para tanto, a escola classista burguesa precisaria ser substituída pela escola 
unitária, oferecendo a mesma educação para todas as crianças, a fim de 
desenvolver nelas a capacidade de trabalhar manual e intelectualmente. 
Nesse caso, entrar em contato com a técnica e com a cultura humanista, só 
assim os dominados teriam seus próprios intelectuais orgânicos. 
 

Gramsci (1984) diferencia o intelectual tradicional, identificado com os interesses das 

elites, do intelectual orgânico forjado nas classes populares, ainda dominada pelo sistema 

capitalista. Para romper com essa situação, o intelectual orgânico procura dar coesão e 

consciência a essa classe, no contexto econômico, político e social. Daí a necessidade das 

classes populares formarem seus próprios intelectuais para romperem com a dominação 

burguesa.  

A função da escola não poderia consistir apenas em tornar o operário um técnico 

qualificado, mas em prepará-lo para que pudesse se tornar governante e cidadão pleno. 

Somente assim os setores populares transformariam suas condições de existência. Porém, 

“[...] em essência, as escolas desempenham papel importante na legitimação da desigualdade, 

na socialização dos estudantes para que aceitem as características de desigualdade da 

sociedade mais ampla” (GIROUX, 1997, p. 226).  

                                                 
13 Uma classe social só exerce hegemonia, se possuir os seus intelectuais, elaboradores de ideologias. Os 
intelectuais são fundamentais na construção da hegemonia de uma classe, pois estabelecem validade psicológica, 
organizam as massas na convicção dos interesses da classe dirigente como interesses sociais gerais, tornando-se 
aspiração coletiva de uma sociedade (GRAMSCI, 1984). 
14
 Ideologia no pensamento marxista (materialismo-dialético) é um conjunto de proposições elaborado, na 

sociedade burguesa, com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante com o interesse 
coletivo, construindo uma hegemonia daquela classe. A manutenção da ordem social requer, dessa maneira, 
menor uso da violência através de força explícita. Assim a ideologia torna-se um dos instrumentos da reprodução 
do status quo e da própria sociedade (CHAUÍ, 1994).  



 

 

68  

Entendemos que as políticas públicas para a educação foram fundamentais para o 

projeto legitimador de um governo altamente autoritário e repressivo na história do Brasil, o 

governo Médici. O sistema capitalista manobrava a educação como instrumento para 

transmitir ao trabalhador somente o conhecimento considerado necessário para a continuação 

do processo de reprodução do sistema. Em outra direção, a educação, mesmo que reproduza o 

modelo de exclusão, também influencia a sociedade, podendo tornar-se um instrumento 

importante e decisivo no processo de transformação da sociedade capitalista. Acreditamos que 

é pela busca da totalidade concreta, isto é, quanto mais consciente de sua realidade 

econômica, histórica e sócio-cultural em que está inserido, o indivíduo será capaz de fazer a 

leitura do todo e intervir em seu cotidiano. Essa conscientização provoca mudanças e 

contribui na definição de identidades, no respeito à pluralidade e, sobretudo, na coesão dos 

grupos humanos para transformar a sociedade de classes.  

Baseado em Kosik (1985) e Marx (1996) afirmamos que a desarticulação entre o 

trabalho e a conscientização política leva ao conhecimento fragmentado, desconexo e, 

portanto, incoerente com anseios próprios do professor como sujeito da educação.  Daí quanto 

mais consciente de sua realidade econômica, histórica e sócio-cultural, mais coeso e em 

condições de fazer a leitura das mudanças estará o sujeito, o que sem dúvida contribui para a 

pluralidade de idéias e para a sua conscientização. Educar não é ser omisso diante da 

realidade social, mas, sobretudo, intervir, posicionar-se e mostrar o caminho. 

Na sociedade capitalista, segundo Saviani (2001) o conhecimento sistematizado e as 

ciências transformam-se em força produtiva, isto é, em meio de produção. É aí que surge uma 

contradição do capitalismo: se o conhecimento é um meio de produção, ele deveria ser uma 

propriedade privada exclusiva da classe dominante. No entanto, o trabalhador não pode ficar 

totalmente desprovido do conhecimento, porque, sem ele, não terá como produzir, trabalhar e 

acrescentar valor ao capital. Nesse sentido, seria necessário qualificar os trabalhadores para 

reproduzir o sistema e a mais-valia. Os tecnocratas do MEC induziram o povo a pensar que é 

possível educar o cidadão para a redenção da nação, mas, evidentemente, sem corrigir a 

injusta situação social e econômica, que era e continua ocultada pelo sistema capitalista.  

 

 

2.5 O colapso do regime militar e a crise da educação brasileira 

 

Enquanto durou o milagre econômico do governo Médici, a falta de democracia era 

tolerada pelos que se beneficiaram com o crescimento econômico. Até meados dos anos de 
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1970, o regime já não conseguia manter a base de credibilidade e sustentação, pois a crise 

econômica deixou uma parcela considerável da sociedade, principalmente as classes 

populares, numa situação de miséria. Essa situação deveu-se à concentração de renda: um 

número cada vez menor de pessoas acumulou uma quantidade cada vez maior de riquezas 

(FERREIRA, 2003). O aumento da inflação e da dívida externa e a queda das taxas de 

crescimento econômico, aliada à deterioração dos indicadores sociais, abalaram as bases de 

sustentação do regime militar.  

Houve um crescimento exponencial da dívida externa de 3 para 105 bilhões de 

dólares, acrescentados de índices inflacionários elevados, enquanto os recursos destinados à 

educação reduziram de 12% para 4% ao ano, entre os anos de 1964 a 1985 (CORDEIRO, 

2006). Os dados de 1970 mostram que os 5% mais ricos da população aumentaram sua 

participação na renda nacional em 9% (em relação a 1960) e passaram a controlar 36,3% da 

renda nacional. Já a faixa dos 80% mais pobres diminuíra sua participação em 8,7% no 

período, e ficara com 36,8% da renda (SINGER, 1972). Com certeza, esses indicadores 

sociais eram contestados em forma de protestos e revoltas da população trabalhadora. 

Vale ainda ressaltar que o Estado autoritário, ao marcar a história brasileira, a partir da 

montagem de um Estado policialesco, reafirmou a existência de uma sociedade dual, desigual 

e excludente.  

 A crise tirava do governo um dos seus maiores trunfos, que eram alardeados pela 

propaganda ufanista: o sucesso na área econômica e o apoio político daqueles que se 

beneficiaram do modelo econômico. O regime perdeu a base de sustentação. A classe média 

via desaparecer suas possibilidades de ascensão social, consumo e conforto.  

E de uma forma simplista, a crise econômica foi atribuída ao aumento do preço do 

petróleo, quando ocorreu uma súbita elevação do preço do barril, que passou de 3 para 12 

dólares no mercado internacional (GERMANO, 1993). Na verdade, esgotou-se o modelo de 

crescimento baseado no alto endividamento externo e o Estado perdeu sua capacidade de 

investimento devido à falta de financiadores. Dentre as conseqüências desse processo 

podemos citar a descapitalização das empresas estatais, a degradação dos serviços públicos e 

dos investimentos sociais e a diminuição dos salários, corroídos pela inflação. Esses fatores 

conjugados contribuíram para que o governo não conseguisse manter sua hegemonia e 

legitimidade, entrando, assim, em colapso.  

 No contexto da crise estrutural do regime e de abertura política conservadora e 

controlada pelo governo militar, os silenciados encontraram situação apropriada para se 

fortalecer e organizar a oposição política numa resposta clara ao achatamento salarial e à 
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ameaça às suas condições mínimas de subsistência, imposta pela política econômica 

governamental. Os trabalhadores, principalmente os professores, os bancários e os 

metalúrgicos, organizados em sindicatos, realizaram as históricas greves de 1978. Assim, os 

intelectuais mobilizaram-se, clamando por maior liberdade de expressão e pela 

democratização da sociedade (FERREIRA, 2003). Também os trabalhadores da educação se 

organizaram, criando federações e sindicatos, enriquecendo o debate educacional. Envolvidos 

nos protestos e defensores da democracia, aqueles  
  

[...] intelectuais progressistas, ferrenhos opositores à ditadura militar, foram 
repentinamente guindados da sociedade civil para a sociedade política. Os 
partidos políticos, PMDB, PT, PDT, PCB e PC do B conseguiram penetrar 
no meio educacional de maneira mais eficaz, o que realmente constituiu um 
fato novo na história do Brasil (GHIRALDELLI JR, 2000, p. 213). 

 
Essa forma legítima de representação começou a ser usada para se fazer ouvir no meio 

político, da época. Mesmo sendo minoria, já havia se consolidado um movimento de 

articulação entre os intelectuais. Nesse ambiente de efervescência do período, o debate 

político reassumiu o seu espaço.  

Toda essa ampla mobilização da sociedade civil forçou os donos do poder a realizarem 

gradualmente a redemocratização do País, pois o modelo econômico havia-se esgotado e não 

mais convinha, aos interesses dos EUA, a manutenção das ditaduras na América Latina. O 

próprio Presidente norte-americano, Jimmy Carter, na segunda metade dos anos de 1970, 

defendendo os direitos humanos, criticou a violência e os crimes de tortura cometidos pelos 

regimes militares.  Sob forte pressão interna e externa, o governo militar perdeu sustentação e 

decretou o início da abertura política, de forma lenta e gradual, que se efetivou por meio de 

medidas, como o fim da censura, a revogação do AI-5 e a concessão da anistia aos presos e 

exilados políticos. Tal processo de crise e superação do autoritarismo coincidia, porém, com a 

derrocada do socialismo no leste europeu, cujos momentos marcantes foram a queda do muro 

de Berlim (1989) e o fim da União Soviética (1991).  

Diante da crise econômica, diversos setores da sociedade reivindicaram uma mudança 

de rumo para o País. O crescente descontentamento com o Estado militar foi canalizado pelas 

lideranças de oposição, para a campanha das eleições diretas para Presidente da República. O 

objetivo era conseguir que o Congresso Nacional aprovasse a emenda do deputado Dante de 

Oliveira do PMDB do Mato Grosso, que restabelecia eleições diretas para Presidente e 

acabava com o Colégio Eleitoral, pelo qual se faziam as eleições durante a ditadura militar. A 

campanha pelas Diretas-Já, como ficou conhecida a emenda, foi um dos maiores movimentos 

populares de nossa história. No entanto, ainda não foi dessa vez que a democracia venceu. 
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Diante da derrota da emenda das Diretas-Já e do impacto da pressão popular, a 

oposição lançou o nome de Tancredo Neves, homem de bastidores e dos corredores da 

política, como candidato a presidente da república. Tancredo era uma figura simpática, depois 

de tantos anos de governos militares. Acabou sendo eleito de forma indireta, através do 

Colégio Eleitoral com o compromisso de realizar a transição para o regime democrático 

(FAUSTO, 2003).  

O tradicional político mineiro seria o responsável pela transição para a 

redemocratização do País, com o desafio ainda, de buscar soluções para melhorar os 

indicadores sociais. Reafirmamos também que, a classe trabalhadora mobilizou-se para 

conquistar melhor qualidade de vida.  

A categoria de professores adquiriu maior consciência enquanto classe social, por sinal 

cada vez mais proletarizada. Assim, os silenciados não desistiram. Tanto que, logo mais, 

voltaram a se manifestar e a se organizar, cada vez mais fortemente, por meio dos 

movimentos sociais de classe. Nos anos de 1980, com a transição democrática, renasceram as 

esperanças do povo brasileiro por dias melhores, em busca de uma cidadania plena. Isso 

exigiu das classes populares mais organização, mobilização e maior participação em 

sindicatos, partidos políticos progressistas, organizações não-governamentais, e movimentos 

populares rurais e urbanos (FERREIRA, 2003).   

Essa luta refletiu na elaboração da Constituição Federal de 1988 (cognominada 

Constituição Cidadã, sob a coordenação de Ulisses Guimarães) e na organização de diversos 

fóruns de debates sobre a educação pública brasileira. Processou-se uma infinidade de 

iniciativas de reformas educacionais municipais e estaduais, que procuraram romper com a 

cultura tecnicista difundida durante os vinte anos de ditadura militar. Ghiraldelli Jr. (2000, p. 

214) afirma que experiências nesse sentido foram implantadas pelo País:  
 

Na gestão do Governador Tancredo Neves, em Minas Gerais, Neidson 
Rodrigues, superintendente da Secretaria de Educação, promoveu a 
organização e participação da sociedade civil em torno da defesa da escola 
pública e da institucionalização de canais legais de participação popular no 
interior das escolas, através da formação dos Colegiados, eleitos pelas 
assembléias de pais, alunos, funcionários e professores, com a tarefa de 
acompanhar o plano curricular da escola, organização do calendário escolar, 
organização da biblioteca, controle da caixa escolar etc. 
 

Entretanto, passadas duas décadas do final do regime militar, a redemocratização não 

foi capaz de solucionar a crise econômica e política herdada do Estado militar, sendo 

acompanhada de uma crise social de iguais proporções que perpassa a educação. Com a 

implantação do modelo neoliberal, as relações de trabalho foram precarizadas, as empresas 
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estatais foram privatizadas e os investimentos sociais em educação, saúde e saneamento 

urbano sofreram cortes em benefício dos superávits primários para pagar os credores internos 

e externos.  

Em especial, na educação, os pensadores ocuparam espaços importantes. Se, 

clandestinamente, eles mobilizavam-se e agiam, em nome da democracia e de uma escola 

mais crítica e criativa, com a abertura política, tornou-se legítima a luta pelo resgate da escola 

como espaço hegemônico de difusão, construção, produção e reelaboração do conhecimento.  

 

 

2.6 A Pedagogia Histórico-Crítica no contexto de redemocratização do País 

 

O golpe militar de 1964, responsável pelo rompimento do diálogo com as classes 

populares comprometidas com a transformação social, impediu o processo democrático e 

adotou um modelo de desenvolvimento econômico concentrador de renda. Singer (1972) 

afirma que o Brasil obteve o 9º PIB do mundo, mas em desnutrição perdia apenas para Índia, 

Indonésia, Bangladesh, Paquistão e Filipinas. Um estudo do Banco Mundial, feito em 1976, 

mostrava que 70 milhões de brasileiros eram desnutridos ou subnutridos, aproximadamente, 

64,5% da população da época.  

Aliado a esses indicadores sociais, o modelo autoritário de educação, além de tentar 

eliminar os contestadores, considerados subversivos e inconvenientes ao sistema, rompeu 

também com o pensamento pedagógico que até então se preocupava em promover a 

emancipação popular, estimulada pelos movimentos sociais de base.  

Nos anos de 1980, a partir da redemocratização em curso no Brasil, com o processo de 

anistia e o retorno de diversos intelectuais à vida acadêmica, educadores cada vez mais 

engajados, iniciaram as discussões, debates, estudos e pesquisas sobre a reformulação dos 

cursos que formavam professores (KULLOCK, 2004). Essa mobilização coletiva visava 

conscientizar os professores e a própria sociedade acerca da relevância das políticas 

educacionais e da valorização social dos profissionais da educação. 

 Tais discussões, no contexto da redemocratização, buscavam desmistificar a utopia 

dos anos de 1960, que considerava a educação como propulsora da transformação social. 

Também objetivavam superar o pessimismo dos anos de 1970, quando, então, se defendia a 

escola como Aparelho Ideológico do Estado e pela própria proletarização dos profissionais da 

educação imposta pelo regime militar. Com o fim da ditadura, fortaleceu-se em todo o País, o 

debate pedagógico para solucionar a degradação social e superar os entraves na educação.  
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A crítica reprodutivista, isto é, a interpretação sobre o caráter reprodutor da escola 

exerceu grande influência na educação brasileira, uma vez que se dirigia ao próprio regime 

militar que, por sua vez, era negado (BITTAR, 2007). Por conseqüência, a escola pública, 

entendida como aparelho ideológico de Estado, não despertava interesse como objeto de 

estudo nas pesquisas sobre a educação no País.  
 

Ocorreu, porém, que os segmentos estudantil e docente da escola pública 
brasileira acabaram exercendo papel relevante na luta contra a ditadura 
militar e na defesa de políticas educacionais democráticas. Numa 
interpretação gramsciniana, podemos dizer que o campo educacional 
contribuiu para a socialização da política nos últimos anos da ditadura 
militar, pois, ao mesmo tempo em que participava dessa luta mais geral, 
exigia participação nos processos decisórios da escola (BITTAR, 2007, p. 2). 
 

Era urgente que os educadores retomassem uma dimensão da realidade que estava 

praticamente ausente das preocupações acadêmicas: a vida cotidiana das escolas. Também era 

fundamental refletir sobre a inclusão dos profissionais docentes no debate e o papel da escola 

nesse momento histórico. Que função caberia a ela? 
 

A entidade a ser objeto de atuação de uma política de melhoria do ensino é a 
escola. Nem se alegue que uma política de aperfeiçoamento que alcançasse 
todos os docentes teria êxito na melhoria da qualidade do ensino. Uma 
escola não é apenas um conjunto de professores. Uma escola é uma entidade 
social que não é mera reunião de indivíduos com diferentes papéis. [...] O 
aperfeiçoamento isolado docente não garante que essa eventual melhoria do 
professor encontre na prática as condições propícias para uma melhoria do 
ensino (AZANHA, 1992, p. 52).  

 
Com esse objetivo, novas reflexões pedagógicas progressistas e críticas, a partir da 

análise dialética da realidade, procuraram romper com as limitações otimistas das pedagogias 

não-críticas e o pessimismo das teorias crítico-reprodutivistas, que não eram compatíveis com 

a dinâmica das lutas sociais no País.  

Alguns educadores que defendiam uma nova tendência pedagógica – a Pedagogia 

Histórico-Crítica – denunciavam o caráter imobilista das teorias que pleiteavam a 

desescolarização da sociedade, ao considerar a escola mero instrumento de reprodução da 

ideologia dominante. Tal consideração levava ao rebaixamento do valor educacional da escola 

na transmissão do patrimônio cultural da humanidade. 

 De acordo com a Pedagogia Histórico-Crítica, a escola não é um mero instrumento de 

reprodução da ideologia das classes dominantes. Embora seja um espaço de incoerências e 

contradições, ela possui potencial relevante que pode ser utilizado por aqueles que desejam a 

transformação da sociedade, em busca da emancipação efetiva do povo brasileiro (SAVIANI, 

2001). Esse potencial traduz-se em conhecimento técnico, leitura crítica de mundo, 
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argumentação, entre outros componentes que subsidiam as discussões e propostas de 

mudanças. 

A tarefa da Pedagogia Histórico-Crítica, influenciada pelo materialismo dialético de 

Marx, Makarenko e Gramsci é “[...] reverter o quadro de desorganização que gera uma escola 

excludente, com altos índices de analfabetismo, evasão, repetência e, portanto de 

seletividade” (ARANHA, 2006, p. 342). Realmente, é importante denunciar esse mecanismo 

de seletividade e conseqüente exclusão de uma parcela que representa a maioria da população. 

De forma dissimulada, produz-se a desescolarização do País, que ainda nem foi 

completamente escolarizado. Nessa perspectiva, cabe à escola pública brasileira cumprir seu 

objetivo, que é atender às classes populares e não se reduzir somente à condição de servir 

apenas aos interesses dos setores privilegiados da sociedade.  

Para Gasparin (2003, p. 2-3): 
 

Muitas críticas foram feitas à escola tradicional, considerada mera 
transmissora de conteúdos, de produtos educacionais ou instrucionais 
prontos, desconectados de suas finalidades sociais. [...] Essa nova postura 
implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas 
do conhecimento humano. Isso possibilita evidenciar aos alunos que os 
conteúdos são sempre uma produção histórica de como os homens 
conduzem sua vida nas relações sociais de trabalho em cada modo de 
produção. Conseqüentemente, os conteúdos reúnem dimensões conceituais, 
científicas, históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, 
educacionais que devem ser explicitadas e apreendidas no processo ensino-
aprendizagem. [...] O ponto de partida do novo método não será a escola, 
nem a sala de aula, mas a realidade social mais ampla. A leitura crítica dessa 
realidade torna possível apontar um novo pensar e agir pedagógicos.  

 
Compreendemos que essa concepção valoriza o trabalho cotidiano do professor ao 

atentar para a necessidade de rever sua atuação, pensar criticamente para transformar suas 

condições de trabalho. Outra questão de relevância dessa tendência pedagógica é o papel 

significativo da escola pública na transmissão do conhecimento sistematizado capaz de 

emancipar as classes populares ao levar em conta a sabedoria que vem do povo. Entretanto, 

sabemos que é fundamental a transmissão do saber erudito para as classes populares, e a 

escola apesar de ser uma instituição contraditória, pode ser empregada pelos setores 

comprometidos com as lutas sociais, para melhorar as condições de vida do povo brasileiro, 

tão carente de educação de qualidade.  Para Marques (2003, p. 63-65): 
 

Trata-se, com efeito, da construção de uma vontade política acerca de que 
sociedade se quer e de quais as dimensões de cidadania por que há de pautar-
se a educação. [...] Os cursos de formação de educadores devem manter 
ligações orgânicas e sistemáticas com os lugares sociais do exercício da 
profissão: as escolas e os sistemas de ensino, numa prática articulada, de que 
participem educadores e educandos em continuidade de reflexão, de 
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sistematização e de teorização, capaz de oferecer, em cada estágio, subsídios 
para os demais uma presença ativa de transformação em todas as áreas para 
que se qualifiquem os profissionais que nela se formam. 
 

O referido autor chama a atenção para o fato de que, para ocorrerem transformações 

significativas na sociedade, seria fundamental estreitar o diálogo entre os cursos de formação 

de professores e o lócus de atuação desses profissionais, a escola. Essa interlocução 

possibilitaria aproximar a teoria e a prática necessárias à fundamentação teórico-metodológica 

do professor na consecução do processo ensino-aprendizagem.  

Acreditamos que o ato de aprender requer o desenvolvimento da capacidade de 

processar informações, mas para que ocorra precisa de estímulos, ou seja, deve ter 

significado. Caso contrário, o aluno vai se desinteressar pelo processo de aprendizagem e não 

chegará ao momento da síntese, isto é, quando supera a visão parcial do senso comum e 

adquire o senso crítico, o saber erudito. Afinal, a principal função do processo de ensino é 

dirigir a aprendizagem para assegurar uma efetiva apropriação do saber escolar ao aluno. 

A formação do professor deve ir além da necessidade de dominar conhecimentos e 

teorias, de forma que seja capaz de fornecer instrumental para superar os problemas 

enfrentados no seu cotidiano para ultrapassar os obstáculos do processo de aprendizagem. 

Para que a catarse se realize é essencial que os conhecimentos, as habilidades e os valores dos 

quais ele se apropriou sejam trabalhados de forma consciente e reflexiva. Temos a convicção 

do significado da ação do professor, como fator insubstituível na relação ensino-

aprendizagem, mas a participação do aluno também é fundamental.  

Para tanto, há a necessidade de abertura do espaço escolar à comunidade, da ação 

pedagógica efetiva e da gestão democrática e participativa, a partir do ponto de vista não só da 

direção, mas do próprio educador, da família e dos alunos. Assim, é possível modificar a 

situação, pois transformar a escola é um processo que requer envolvimento com a 

comunidade escolar e participação em movimentos sociais e políticos. Essa integração pode 

fazer a diferença no espaço mais próximo – as comunidades locais – como forma de projetar a 

sua vontade política e avançar rumo a uma sociedade mais igualitária.  

É possível mudar a escola? E os cursos de formação de professores, estão se 

organizando para atender a essa demanda?  Ou, retomando nossa questão, seria possível, nas 

comunidades locais, os alunos e professores desses cursos atuarem, em um movimento de 

contra-hegemonia, tendo a repressão militar como cenário e protagonista do enredo? Como se 

fazer ouvir naquelas circunstâncias? No próximo capítulo, discutiremos estas questões.   
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3 FAFI/FISTA – UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

CENÁRIO DO REGIME MILITAR 

 

Neste capítulo, retomamos, inicialmente, o embate sobre a concepção de escola para o 

País, estabelecido entre liberais e católicos, por meio da imprensa uberabense. Afinal, a 

fundação da FISTA ocorreu nesse contexto.   

Em seguida, discutimos em que extensão a interferência e/ou intervenção do regime 

militar e sua legislação autoritária afetaram a formação de professores da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino, em Uberaba, MG. Procuramos entender 

também como as relações de poder do regime de exceção atuaram para silenciar uma 

instituição confessional e qual foi a reação da intelectualidade da Igreja que, a princípio, 

apoiou o regime militar.  

Ao analisarmos os elementos autoritários decorrentes do golpe de 1964, procuramos 

compreender como essas relações de poder atuaram sobre a educação, utilizando-a como 

instrumento para a obtenção de seus propósitos ideológicos.  

 

 

3.1 Relações entre o governo Vargas, a Igreja e a educação 

 

Para entendermos o processo de fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Santo Tomás de Aquino, em 1949, é importante nos remetermos ao contexto da época, às 

reformas educacionais empreendidas e as conseqüências advindas para a educação. É 

importante, ainda, avaliarmos o debate acirrado entre liberais e católicos sobre a concepção do 

modelo de educação ideal à sociedade, a partir das referidas reformas. Assim, podemos 

estabelecer uma relação entre a política educacional nacional e a instituição, ora em estudo.  

Após a Revolução de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas, a emergente burguesia 

industrial tomou o poder da conservadora aristocracia rural. Esta tinha perdido a condição de 

classe hegemônica por não satisfazer aos interesses das oligarquias dissidentes e classes 

sociais emergentes, burguesia industrial e proletariado, com interesses distintos aos seus. 

Nesse contexto de crises e mudanças políticas no País, a educação também necessitava 

de alterações e, na concepção do governo Vargas, identificado com a burguesia industrial, era 

necessário alterar o modelo educacional da República Velha que, até então, atendia apenas à 

sociedade rural, cuja cultura elitizada excluía as classes populares, ao não qualificá-las para o 
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mercado de trabalho, modelo que não atendia aos interesses da, então, nova gestão do Estado 

centralizador. Nosella (2003, p. 13-14) ao criticar a educação oferecida pelo Estado 

oligárquico corrobora esse pensamento:  
 

De um lado, a República Velha universalizou a idéia de uma rede de ensino 
primário, universal, público, gratuito e laico. De outro lado, porém, a maioria 
das crianças brasileiras ficou ainda longe dos grupos escolares, pois o 
sistema criado foi insuficiente e muitos alunos e alunas procuraram as 
escolas normais apenas para receber uma formação cultural elitista e 
distintiva, alheia ao mundo do trabalho. A antiga escola normal republicana 
representou a forma didática e historicamente possível para preparar os 
profissionais da educação elementar, obrigatória, gratuita e universal. [...] Na 
verdade, estabelecera-se uma íntima e orgânica ligação entre os 
protagonistas políticos da República (os mesmos do Império, fazendeiros e 
ricos comerciantes, sobretudo) e as freiras francesas (também as mesmas do 
Antigo Regime) cujos bons colégios preparavam as moças de bem para 
ingressarem nas escolas normais sediadas em lindos prédios públicos, onde 
recebiam conteúdos marcados pela cultura socialmente distintiva. 

 
O Estado varguista, diante do modelo herdado, estimulou a educação com a finalidade 

de suprir as deficiências na formação de professores e demais profissionais para atender à 

nova conjuntura estabelecida. Em linhas gerais, a sociedade brasileira passou por um processo 

gradual de mudanças, representado pela crescente hegemonia do setor urbano sobre o rural, 

em termos políticos, econômicos e culturais. 

Para atender a esses propósitos, o Estado sob o comando do gaúcho Getúlio Vargas 

implantou reformas educacionais, sob o comando dos Ministros da Educação: Francisco 

Campos e Gustavo Capanema. Coincidentemente, estes eram representantes das tradicionais 

oligarquias mineiras, as mesmas que governaram o País durante a República Velha, no 

período da política do café-com-leite, só que, agora, em um outro contexto de reordenação 

política e de reorganização do modelo de Estado.  

Francisco Campos antes de assumir o Ministério da Educação, em 1930, foi o 

responsável junto com Mário Casassanta pela reforma educacional mineira, que visava à 

formação e capacitação de professores. Nos anos de 1920, também, foram realizadas outras 

reformas educacionais de abrangência estadual, como a de Lourenço Filho, no Ceará, de 

Anísio Teixeira, na Bahia, e de Fernando de Azevedo, no Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal. Esses educadores acreditavam de forma entusiasta que a educação poderia modificar 

a sociedade, além disso, consideravam possível tornar a escola acessível a toda a população, a 

fim de se erradicar o analfabetismo (PILETTI, 2003). Essas idéias sempre foram defendidas, 

com veemência, por esses educadores. 
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A própria Igreja Católica, procurando ampliar seu espaço, estabeleceu sua presença na 

concepção do modelo educacional, até mesmo para defender-se da secularização do ensino, 

iniciado com a Proclamação da República, em 1889.  

O Ministério da Educação, sob a direção de Francisco Campos e influenciado pelos 

escolanovistas, buscou reorganizar a educação através da abertura de universidades públicas, 

gratuitas e laicas para a formação de professores no País. Os pioneiros da Escola Nova eram 

contrários à utilização dos recursos públicos para a manutenção de instituições privadas, como 

as do ensino confessional/particular.  

Exprimindo pontos de vista divergentes, os católicos se defendiam, recorrendo a 

argumentos dos direitos da família e da Igreja e acusavam os escolanovistas de desejarem 

implantar o ateísmo e o socialismo no Brasil. Além de defenderem os subsídios estatais, os 

católicos defensores dos interesses das escolas particulares ainda queriam impor o ensino 

religioso nas escolas oficiais (ARANHA, 2006).  

Os novos donos do poder perceberam a importância estratégica da educação para 

assegurar as mudanças ocorridas no País, tanto na infra-estrutura como na superestrutura. 

Gradualmente, a Igreja perdeu poderes e a hegemonia sobre a estrutura educacional brasileira; 

mas não sem resistência. 

Na cidade de Uberaba, essa situação gerou uma reação forte dos católicos, expressa 

em manifestações publicadas no Jornal Correio Católico, sendo uma arma poderosa da 

diocese na tentativa de barrar o avanço do ensino laico nas escolas brasileiras. Seus 

articulistas ligados ao clero local faziam críticas ao avanço dos liberais escolanovistas e ao 

protestantismo. Salomão Ferraz afirmava: 
 

A religião brasileira reclama a sua oficialização nos cursos de estudo de 
nossa Pátria. Há necessidade do ensino religioso em todas as escolas 
brasileiras, desde a mais humilde, localizadas numa aldeia até a mais 
portentosa Universidade do Brasil. O governo não errará se assim proceder, 
e daqui alguns anos, veremos os bons resultados dessa política educacional 
(CORREIO CATÓLICO, 27/12/1930). 

 
A imprensa forma opinião; nessa direção, a fala de um membro ativo da Igreja tem 

peso diferenciado para uma grande parcela da população. Para ratificar essa idéia, em 

correspondência ao Bispo de Uberaba, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, o Ministro da 

Educação, Francisco Campos pressionado pelos católicos, afirmou: “quero reafirmar-lhe os 

meus propósitos, de continuar pugnando projeção, no plano da realidade brasileira, claros e 

elevados imperativos à Igreja Católica, cujas linhas estruturais devem indicar as direções da 

civilização” (CORREIO CATÓLICO, 16/05/1931). 
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Para defender suas proposições, a Igreja contou com laicos engajados como Alceu 

Amoroso Lima, escritor convertido ao catolicismo, que usava o pseudônimo de Tristão de 

Athayde. Pela mobilização política desse intelectual, a Igreja Católica procurou influenciar o 

regime varguista, tornando-se uma das principais fontes ideológicas de sustentação desse 

regime de exceção. Amoroso Lima ainda participou da formação da Ação Católica, resposta 

da Igreja em âmbito mundial ao desafio de convencer a juventude a aderir ao projeto católico 

de sociedade sem o extremismo marxista (COSTA, 2000). Em várias instâncias, esse 

articulista teve papel decisivo quanto aos rumos da educação. 

Tristão de Athayde foi membro do Conselho Federal de Educação do MEC, 

comandado por Gustavo Capanema. Nessa função, sua atuação foi relevante no processo de 

aprovação para a instalação da FAFI/FISTA. Anteriormente, ao participar do Estado 

varguista, Amoroso Lima não foi exceção entre os intelectuais brasileiros cooptados pelo 

regime, como Sérgio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade e Mário de 

Andrade.  

Na defesa dos ideais das escolas confessionais contra os escolanovistas, o intelectual 

articulou a Liga Eleitoral Católica para influenciar os deputados constituintes na elaboração 

da Constituição de 1934 e ainda, participou da fundação, em Montevidéu, do Movimento 

Democrata Cristão na América Latina em 1957 (ARDUINI, 2007). Nas escolas confessionais 

católicas, influenciadas pela Filosofia Tomista15 e Neotomista, baseada nos preceitos de Santo 

Tomás de Aquino, sua atuação foi relevante, como veremos a seguir.  

 

 

3.2 O Instituto Superior de Cultura e a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras Santo Tomás de Aquino 

 

Com a ascensão de Capanema ao cargo de Ministro da Educação de Vargas por 

indicação de Amoroso Lima, a Igreja Católica, desde a criação do Instituto Católico de 

Estudos Superiores, em 1932, disseminou seu modelo de organização universitária no Brasil.  

                                                 
15 A Filosofia Tomista foi influenciada pelo pensamento aristotélico, que o utilizou como instrumento do 
catolicismo. A obra de Santo Tomás de Aquino pertence à Escolástica que buscou harmonizar a fé cristã e a 
razão. O Neotomismo surgiu no final do século XIX, sob a influência da encíclica Rerum Novarum do Papa 
Leão XIII, que afirmava que a religião é a saída para a transformação da sociedade em busca da justiça social. 
Essa concepção ao defender a conciliação entre o capital e o trabalho e o fim da luta de classes, clamou aos 
patrões que atendessem as necessidades dos trabalhadores, desde que estes aceitassem a propriedade privada. 
Seus idealizadores criticavam tanto o capitalismo liberal, quanto o marxismo, mas ao mesmo tempo, defendiam 
o direito ao emprego, à moradia, à educação e à saúde para todo cidadão (RUSSELL, 1977).  
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Sob a influência desse órgão, em Uberaba, foi fundado o Instituto Superior de Cultura, 

gênese da FISTA. Na concepção de Salem (1982) a Igreja pretendia que o ensino superior se 

libertasse da tutela governamental, alegando que somente a Universidade Católica realizaria a 

síntese orgânica do saber. Amoroso Lima compreendeu que era relevante a criação das 

Faculdades Católicas com orientação humanista e filosófica na formação de docentes para o 

ensino secundário. A escolha do curso de Filosofia, como um dos núcleos iniciais da futura 

Pontifícia Universidade Católica, fundada em 1946, encontrou perfeita proximidade com o 

ideário pedagógico católico. Nesse período, a Universidade Católica era planejada pelas 

lideranças eclesiáticas,  
 

[...] como tendo duplo sentido político, fortemente relacionados entre si: de 
um lado, ela se constituiria em uma instituição de combate ao ensino e à 
mentalidade laicistas, garantindo a resolução das crises nacionais e barrando 
a penetração da ideologia comunista no País; de outro, na medida em que se 
responsabilizasse pelo adestramento das futuras elites dirigentes, a Igreja, 
por suposto, concretizaria sua meta de recristianizar a sociedade e a própria 
instituição do Estado (SALEM, 1982, p. 29). 

 
Pensava-se que a recristianização da sociedade, a crise nacional e a disseminação da 

ideologia comunista seriam resolvidas por meio da criação da Universidade Católica, o que 

nos parece uma premissa simplista.  

Em Uberaba, nesse contexto de reação para a contenção da laicização da educação, a 

Congregação das Irmãs Dominicanas fundou a FAFI, até mesmo para manter a hegemonia 

católica no setor educacional da cidade e região, não só no ensino fundamental e médio, com 

o Colégio Nossa Senhora das Dores, como também no ensino superior, através da fundação 

de uma Faculdade de Filosofia, sugestão do próprio escritor Alceu Amoroso Lima. Como 

atesta Oliveira (2003, p. 81) em depoimento de Erwin Pühler, ex-aluno do curso de Filosofia: 
 
A Madre Maria Ângela da Eucaristia, diretora da Faculdade relatou que era 
necessário formar um grupo de alunos que mantivesse um espírito cultural 
em Uberaba, e que a Faculdade faria frente ao espírito tecnicista que 
ameaçava dominar a sociedade, tendo em vista a criação da Faculdade de 
Odontologia, pelo professor Mário Palmério.  
 

O Instituto Superior de Cultura foi fundado em 1944, na cidade de Uberaba, pelos 

sacerdotes católicos Monsenhor Juvenal Arduini e Armênio Cruz. A instituição buscou 

congregar professores, historiadores, jornalistas, escritores e intelectuais para ofertar aulas de 

Filosofia e Literatura. Monsenhor Arduini, um dos idealizadores da instituição relata: 
 

Em 1944, participei da fundação do Instituto Superior de Cultura, 
juntamente com o Padre Armênio e com o apoio de Dom Alexandre. Este 
Instituto foi o germe da Faculdade de Filosofia. Nós o fundamos para ter um 
trabalho mais cultural. [...] Uberaba não tinha uma Faculdade na época, e 
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então nós tínhamos vontade de ampliar a cultura, a reflexão cultural de 
Uberaba. A cidade sempre teve uma verdadeira estirpe cultural (ARQUIVO 
PÚBLICO DE UBERABA, 20/06/1991).  
 

Pelos relatos dos professores entrevistados, Uberaba possuía grupos de teatros 

amadores, com engajamento e conscientização política, que se apresentavam principalmente 

no Teatro Experimental de Uberaba. Em 1945, o Instituto recebeu a visita de Alceu Amoroso 

Lima, então membro do Conselho Federal de Educação. O intelectual sugeriu a fundação de 

uma Faculdade de Filosofia em Uberaba. A idéia que não era nova se consolidou e ganhou 

consistência entre os educadores católicos.  

Posteriormente, os religiosos, sob a coordenação do Arcebispo Dom Alexandre, 

uniram seus esforços para concretizar o sonho de implantação da Faculdade de Filosofia. O 

educandário propiciaria a continuidade dos estudos das alunas do Colégio Nossa Senhora das 

Dores e dos jovens que estudavam no Colégio Marista Diocesano, e contou com o incentivo 

do Prefeito Boulanger Pucci e do Cardeal Dom Carlos Vasconcelos Mota (OLIVEIRA, 2003). 

Todos eles nomes de referência para a consolidação do fato. 

Havia a necessidade e demanda da comunidade uberabense e região, que clamava por 

instituições de ensino superior. Nesse propósito, em 1948, Madre Ângela da Eucaristia propôs 

a fundação de uma Faculdade de Filosofia, à Superiora Geral, Madre Marie-Agnés de Jesus, 

que se entusiasmou com a proposta. As religiosas se prepararam e Irmã Maria Virginita do 

Rosário foi encarregada de estabelecer contatos com o MEC, organizando a documentação 

para o andamento do processo burocrático.  

Em novembro de 1948, algumas Irmãs ouviram o programa jornalístico Repórter 

Esso, transmitido pela Rádio Nacional, anunciar a aprovação do processo e a licença de 

funcionamento para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino. O 

Decreto governamental de aprovação foi assinado pelo Presidente da República, Eurico 

Gaspar Dutra, no dia 17 de dezembro de 1948. O Colégio Nossa Senhora das Dores cedeu 

algumas salas de aulas, biblioteca, secretaria e local para hospedagem de possíveis alunas de 

outras cidades (DOMINICANAS DE MONTEILS, 1996). Esse acontecimento foi um 

importante passo em prol da formação de professores para a cidade e região. 

Em novembro de 1948, foi aprovado pelo MEC o Regimento da Faculdade e 

autorizado seu funcionamento. As finalidades da Instituição eram: 
 

a) Formar professores para o curso Secundário e Normal; b) Dar aos 
estudantes ensejo de se especializarem, conforme suas aptidões individuais; 
c) Colaborar com institutos oficiais congêneres para a difusão da educação 
nacional e generalização da alta cultura intelectual no Brasil; d) Realizar 
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pesquisas nos vários domínios da cultura que constituam objeto de seu 
ensino (OLIVEIRA, 2003, p. 80). 
 

Pela leitura do regimento da instituição, a FISTA, já nasceu com a ousadia de se tornar 

uma faculdade de relevância na difusão da cultura e na formação de docentes. Embora o 

regimento de 1948, não abordasse a formação de professores para a docência no ensino 

superior, a instituição formou muitos professores para a função. Sobre a necessidade de se 

implantar escolas de ensino superior em Uberaba, em seu depoimento, Maria Antonieta 

Borges Lopes (2007) afirmou:  

 
Realmente nossas lideranças não se formavam na capital mineira. Não era 
em Belo Horizonte que iam estudar aqueles que pretendiam seguir estudos 
de nível superior, na época em que a região do Triângulo não os oferecia. 
Geralmente dirigiam-se ao Rio de Janeiro e a São Paulo. [...] A FISTA foi 
fundada pelas Irmãs Dominicanas em 1949, com a finalidade de formar 
professores capacitados, não só para o seu Colégio – Nossa Senhora das 
Dores – como também para inúmeros outros, fundados por elas mesmas, no 
Triângulo Mineiro (Araxá), em Goiás, São Paulo, assim como para os 
demais que foram surgindo na cidade. Daí a sua influência ter sido exercida 
em regiões bem distantes. Sua filosofia humanista-cristã, seu projeto 
pedagógico claro formou professores determinados a levar avante como 
uma verdadeira missão, os valores ali aprendidos e praticados. 
 

Percebemos por esse relato que havia a necessidade de se criarem instituições de 

ensino superior para suprir a falta de faculdades na cidade e região para proporcionar à 

juventude uberabense a continuidade dos estudos, sem a necessidade de deslocar-se para os 

grandes centros do País.  

Na segunda metade do século XX, após a grande crise econômica gerada pelo declínio 

dos negócios do zebu, iniciada em 1945, a cidade diversificou a sua economia. Consciente da 

vulnerabilidade de ter a pecuária como a única fonte de riquezas, procurou recuperar a 

tradição de centro educacional que tivera no século XIX, instalando novas alternativas para o 

ensino médio, batalhando pela oferta do ensino público, implantando faculdades, o que atraiu 

um número cada vez maior de estudantes para a região, fazendo conseqüentemente crescer a 

oferta de bens e serviços (LOPES, 2002). Essa análise foi significativa para entendermos o 

contexto sócio-econômico uberabense na época da criação do educandário dominicano de 

Ensino Superior. 

A fundação da FISTA representou para Uberaba a complementação de uma lacuna 

para a formação inicial e continuada de professores. Havia a necessidade de formarem-se 

educadores com licenciatura para atuação nas escolas de 1º e 2º graus, atualmente ensino 

fundamental e médio, respectivamente, porque os professores eram advogados, médicos e 
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engenheiros sem formação em licenciatura. Com o crescimento da população, a demanda por 

vagas nas escolas se ampliou e a falta de profissionais docentes se fazia sentir.  

O edital para os exames de seleção para ingresso nos cursos da instituição foi 

publicado no periódico Correio Católico (18/12/1948): 
 

Pelo Decreto nº. 26.044 de 17/12/48, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras ‘Santo Tomás de Aquino’ de Uberaba – Minas, teve sua autorização 
concedida para funcionar com o limite de vagas de 35 alunos. Seção 
Masculina – no Colégio Diocesano; seção Feminina – no Colégio Nossa 
Senhora das Dores. Na seção masculina recebem-se alunos para: Filosofia, 
Línguas Neolatinas; Letras Clássicas; Línguas Anglo-Germânicas; Geografia 
e História. Na seção feminina, só se recebe alunas para Geografia – História. 
Condições para matrícula – satisfazer a um dos seguintes requisitos: A) 
Certificado de curso Clássico ou Científico. B) Diploma de normalista (curso 
secundário de 6 anos pelo menos. Exemplo: 4 das séries ginasiais e 2 
normais). C) Registro de professor com atestado de Magistério. 

  
 Ressaltamos que, não só os espaços são diferentes para homens e mulheres, como 

ainda as opções são em número muito maior para a Seção Masculina. Uma exigência 

importante diz respeito à necessidade de o candidato apresentar Registro de Professor com 

Atestado de Magistério. Pressupunha-se o exercício do magistério para se prosseguirem os 

estudos em nível superior. 

 

 

3.3 FAFI/FISTA – a mais importante instituição de ensino superior para a formação de 

professores de Uberaba no período 1949/1980 

 

No início, sem prédio próprio para abrigar a Faculdade, as aulas eram ministradas 

todos os dias úteis, separadamente pela manhã, das 7 horas às 10 horas, para os estudantes 

masculinos, no Colégio Diocesano. E no período vespertino, das 17 horas às 20 horas, no 

Colégio Nossa Senhora das Dores, para as alunas.  

Por ocasião da fundação, foi proposto que os Irmãos Maristas assumissem a direção, 

mas eles não aceitaram, embora prometessem colaborar com as Irmãs Dominicanas que 

dirigiram a instituição por muitos anos, prestando grande benefício para a cidade e região. 

Com a criação da Faculdade de Filosofia aumentou o número de universitários da Ordem dos 

Irmãos Maristas que vinham estudar na Faculdade (COUTINHO 2000, p. 132). Ao longo de 

sua caminhada, o educandário de ensino superior dominicano consolidou-se como referência 

na formação de professores para atender à demanda dos colégios particulares e públicos da 

região. 
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Em 07 de março de 1949, dia de Santo Tomás de Aquino, houve a primeira aula 

inaugural, proferida por Dom Alexandre Gonçalves do Amaral e Alceu Amoroso Lima para 

os 23 alunos matriculados, amigos e Irmãs. E no dia seguinte as aulas regulares tiveram início 

para os cursos de Filosofia, Geografia, História e Letras. O jornal Correio Católico 

(12/03/1949) publicou: “Festivamente inaugurada a Faculdade de Filosofia com o objetivo de 

formar e aperfeiçoar a inteligência humana, dentro das normas sadias dos princípios cristãos 

sob a inspiração da Igreja Católica”. Nesse sentido, o embasamento teórico com expressiva 

visão humanista era fundamental para o processo de formação de professores, de acordo com 

os ideais dominicanos.  

A FISTA funcionou dessa forma até 1954.  Nesse ano, passou a abrigar os alunos e 

alunas, bem como seus departamentos em um só local, situado à Rua Governador Valadares, 

onde se encontra, hoje, o Colégio Rubem Alves, no centro da cidade. Diante das limitações 

deste prédio, definiu-se pela construção da sede própria, com instalações mais amplas. Em 15 

de novembro de 1956, foi lançada a pedra fundamental e as obras iniciaram-se em 1957. 

 

FIGURA 2 – Sede própria da FISTA 
 

  Fonte: Museu das Irmãs Dominicanas – Uberaba (2007). 

 

Sem contar com subvenção oficial, o prédio localizado na Vila São Cristóvão (alto do 

Bairro São Benedito) foi inaugurado em 7 de março de 1961 (SANTOS, 2006). Com 

instalações mais amplas, ou seja, com uma área de 22.500 m², com salas de aula, laboratórios, 

biblioteca, dependências administrativas, dentre outras, para abrigar os diversos cursos de 

Letras, Pedagogia, Ciências, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia, 
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Comunicação e Jornalismo, os quais a instituição ainda ofertava à comunidade uberabense e 

região, ao final dos anos de 1960, em seu período de apogeu. 

 

QUADRO 1 – Cursos de graduação após a reforma universitária nº. 5540/68 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Santos (2006, p. 47) 

 

APÊNDICE 2 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS (AS) PROFESSORES (AS) 
 
 

Identificação 
 
 
* Fale sobre a sua trajetória e atuação, seja como estudante, professor ou militante político nas 

décadas de 60 e 70 na FISTA. Descreva como foi a repercussão da implantação do Estado 

militar em Uberaba em 1964. 

* Foi militante do movimento estudantil ou pertenceu a alguma organização política de 

esquerda contrária ao regime militar? Comente sobre sua atuação nesse contexto de 

resistência ao regime militar? 

* Comente sobre o objetivo da fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo 

Tomás de Aquino, sua influência e representatividade no cenário local e regional, entre as 

décadas de 1960 e de 1970. 

* Comente sobre a formação de professores da FAFI/FISTA e que ações eram realizadas para 

a qualidade do ensino ofertada pela Instituição? 

* Recorda-se de alguma intervenção externa que tenha ocorrido na FAFI/FISTA por motivos 

políticos a ponto de afetar o trabalho dos professores? Estabeleça a relação da comunidade 

acadêmica fistiana com o regime militar em Uberaba. 
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Além da sólida formação cultural, outra característica marcante das escolas 

dominicanas são as suas instalações arquitetônicas, com ampla estrutura física, compostas por 

laboratórios, salas espaçosas e bibliotecas com bom acervo.  

A Faculdade de Filosofia foi crescendo e firmando seus objetivos e princípios 

humanistas, buscando responder às exigências da comunidade, criando formas de participação 

consciente através do diálogo, oferecendo aos universitários elementos para uma interpretação 

amadurecida do mundo, adotando flexibilidade de ensino, através da matrícula por disciplina, 

dentro do sistema de crédito e dos turnos matutino, vespertino e noturno. A Faculdade buscou 

ultrapassar os limites do Triângulo, trazendo alunos de São Paulo, Goiás, Paraná, Rio Grande 

do Sul e levando cultura através de seus licenciados oferecendo cursos de: Pedagogia; Letras 

(Língua Portuguesa, Francês e Inglês); História; Geografia; História Natural; Ciências; 

Biologia; Matemática e Comunicação Social, com habilitação para Jornalismo. A Instituição 

possuía também o reconhecimento e autorização para funcionamento do curso de 

Enfermagem, localizado em prédio anexo ao Hospital São Domingos, também de propriedade 

das Dominicanas (DOMINICANAS DE MONTEILS, 1996).  

Os cursos de formação de professores, na FISTA, funcionavam em regime de semi-

internato e externato, para ambos os sexos e tinham como objetivo principal a ampliação da 

área de atuação dos alunos/docentes, com dedicação e eficiência, preparando professores e 

religiosos para se integrarem às escolas e atuarem na cidade e em diversas regiões do País.  

Em 1949, o número de alunos matriculados foi 23; em 1973, subiu para 1.175.  O 

Arcebispo da cidade Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, homenageado pelos estudantes 

através do Diretório Acadêmico, o qual recebeu o seu nome, relatou de forma entusiasta em 

1949: “Quem sabe, no futuro, bem poderemos ter a Universidade Católica do Brasil Central, 

com sede em Uberaba” (OLIVEIRA, 2003, p. 86). Era um sonho; esse ideal não se 

concretizou, porém o crescimento do número de alunos matriculados na instituição 

demonstrou o bom trabalho realizado pelo Educandário.  

Pelos relatos dos entrevistados, a formação sólida e diferenciada, pautada na ética, no 

compromisso e na consistência, era proporcionada com muita cobrança de conteúdos, provas 

discursivas, inclusive com argüições orais, trabalhos de pesquisa, apresentação de seminários 

e os estágios. A Irmã Loreto chegava a dar visto nos cadernos de seus alunos.  

Além dessa formação consistente em sala de aula, como atividades complementares, 

os alunos participavam de monitorias, e junto com os professores também realizavam eventos 

científicos, palestras organizadas pelos Diretórios Acadêmicos e pela própria direção, 

excursões de cunho científico, com cobrança de relatórios pormenorizados, organização de 
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teatros, inclusive com apresentações no Teatro Experimental de Uberaba (TEU), dentre outros 

eventos culturais.  

O Regimento da instituição em seu Artigo n°. 57, do Título IV estabeleceu a 

competência dos órgãos administrativos, Direção, Congregação e Conselho Técnico-

Administrativo, tendo o mandato da Diretoria a duração de três anos. A primeira Diretora foi 

a Irmã Virginita e o Bispo Dom Alexandre Gonçalves do Amaral seu Presidente de Honra. A 

organização didática da Faculdade foi dividida em quatro departamentos: Filosofia, Ciências, 

Letras e Pedagogia. Havia ainda o departamento especial de Didática, visando à boa formação 

de professores. Como era uma escola confessional católica, no Artigo 9º, inciso 23 de seu 

Regimento havia a cadeira de Doutrina e Moral Católica. Os cursos ofertados pela 

FAFI/FISTA possuíam duração de três anos, exceto o de Didática, que era de um ano. Em 

todos os cursos de Bacharelado era obrigatória a matrícula na disciplina de Doutrina e Moral 

Católica para incutir os valores cristãos, típicos de uma escola confessional (OLIVEIRA, 

2003).  

Apesar dessa imposição doutrinária regimental, havia liberdade de atuação dos 

profissionais independente do credo praticado, não havendo discriminação religiosa na 

contratação do seu corpo docente. O depoimento de ex-professores, como Newton Mamede 

(2006), atesta essa situação: “Apesar de inspiração católica, a metodologia de ensino adotada 

pela FISTA respeitava o pensamento livre. Havia até professores praticantes de outras 

religiões, como a espírita”.  

Tal depoimento foi-nos confirmado por Mário Franchi (2006): “Apesar de ser uma 

Escola Dominicana, havia também professores de outras religiões; a orientação era 

humanista. Tanto que me aceitaram como professor, já que sigo a doutrina espírita”. Pelos 

relatos de seus ex-professores, o diferencial era a inspiração eminentemente humanista. Na 

concepção de seus egressos era uma instituição reverenciada pela seriedade e competência 

porque, além da qualidade da formação educacional, respeitavam-se seus profissionais e 

alunos, independentes de seu credo ou ideologia partidária. Sobre a formação e 

conscientização de seus alunos, Irmã Loreto em depoimento a Bragança Silva (1994, p. 39) 

relatou que:  
 

Todo homem é um cidadão, por isso deve ser político e deve ser formado 
para tal. A Igreja se ocupa em formar homens integrais e não cristãos 
alienados. Por isso, cabe-lhe dar esclarecimentos políticos ao povo [...] e 
orientar a consciência política do cristão e não se engajar na política 
partidária. 

 
A instituição organizava seminários, debates, conferências e excursões para 
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influenciar o meio cultural uberabense e regional. E para divulgar seu trabalho, as 

conferências geralmente eram transmitidas pelas emissoras de rádio locais com grande 

receptividade (OLIVEIRA, 2003).   

Sobre a importância na formação aprimorada de seus docentes e discentes, o 

depoimento de Newton Luís Mamede (2006), ex-professor do educandário, foi esclarecedor: 
 

A FISTA era uma verdadeira Universidade. Aquilo que hoje está em voga 
nas Universidades e Faculdades de Uberaba (semanas de seminários, 
semanas culturais, semanas científicas, e outras denominações), já existia 
na FAFI/FISTA, com freqüência, ao menos uma vez por semestre, mesmo 
quando os cursos eram anuais. Interrompiam-se as aulas regulares e toda a 
comunidade acadêmica vivia a ebulição cultural dos seminários e oficinas. 
Conferências, palestras, aulas de interesse geral destinada a todos os 
cursos. A nossa querida Faculdade de Filosofia (depois FISTA), apesar de 
modesta escola superior de cidade do interior mineiro, era uma verdadeira 
Universidade, em sentido pleno de efervescência da atuação cultural 
(ciência, arte, política). Nessa época, vivi o agitado ano de 1968 (meu 2° 
ano do curso de Filosofia). Essa vivência me influenciou em todos os 
sentidos, quanto à formação de mentalidade e consciência esclarecida. Sou 
fruto positivo desse tempo.  

 
A análise deste professor nos remete a Contreras (2002) ao afirmar que os docentes 

incorporam-se a uma instituição possuidora de uma história e estilos estabelecidos, com a 

qual devem aprender a conviver, devem encontrar a forma de relacionar suas perspectivas e 

expectativas com as que a instituição possui em relação a eles. Acreditamos que toda essa 

efervescência cultural marcou essa geração de professores. 

Segundo Loreto (2006), “[...] para a contratação de seus professores não era 

realizado concurso público; todos os educadores eram interinos e não havia nenhum 

catedrático. Levava-se em conta o saber intelectual e a integridade do caráter”. Em seus 

quadros havia religiosos e laicos. Por exigência legal do MEC eram necessários pelo menos 

dois doutores na composição do corpo docente. As Irmãs Loreto e Laura foram para a França, 

onde fizeram o Doutorado e se prepararam para o Magistério Superior. Entre 1952 e 1956, 

Irmã Loreto defendeu duas teses de doutorado, uma pela Universidade de Paris, Sorbonne e 

outra pela PUC do Rio de Janeiro (BRAGANÇA SILVA, 1994). A exigência legal estava 

atendida, dessa forma.  

O primeiro quadro de professores da FAFI/FISTA era composto de nove profissionais. 

Nota-se que apenas três professores não eram padres, nem religiosos, mas laicos e que havia 

somente uma professora. 
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QUADRO 2 – Primeiro Corpo Docente da FAFI/FISTA  

 

PROFESSOR DISCIPLINA 

Padre Juvenal Arduini Introdução à Filosofia e Lógica 

Monsenhor João José Perna Psicologia 

Padre Antônio Tomás Fialho História da Filosofia 

Irmã Maria do Loreto (Ruth Gebrin) Geografia Física e Humana 

Mozart Furtado Nunes Antropologia 

José Mendonça História da Idade Média, História da 

Antiguidade e Literatura Brasileira 

Monsenhor José Almir Marques Língua e Literatura Latina 

Padre Genésio Borges Língua Grega 

Santino Gomes de Matos Língua Portuguesa 

Fonte: Oliveira (2003, p. 88) 

 

Como podemos analisar, ainda que a filosofia da instituição privilegiasse os saberes e 

a conduta dos professores, prevalecia o pensamento católico na constituição do primeiro 

corpo docente da FAFI/FISTA.  Além disso, enquanto o ensino das séries iniciais era ocupado 

em sua maioria pelas professoras, o ensino superior, ainda era um universo essencialmente 

masculino. 

 

 

3.3.1 A qualidade na formação dos professores da FISTA 

 

Pelos relatos dos professores entrevistados a instituição primava pela qualidade do 

ensino e procurava selecionar o aluno com embasamento teórico. Os processos seletivos dos 

estudantes – concursos de habilitação, os atuais exames vestibulares – eram realizados na 

segunda quinzena de fevereiro, momento em que também realizavam-se os exames de 2ª 

época para os alunos que não conseguissem a aprovação no ano letivo. As avaliações dos 

alunos consistiam em provas semestrais. Havia trabalhos práticos, argüições, exercícios 

escolares e, eventualmente, prova final para os que não obtivessem nota igual ou superior a 

sete. Essa prova final era oral e o aluno era argüido durante 30 minutos. As provas parciais 

eram desenvolvidas por escrito e o assunto era sorteado pelo professor de acordo com o 
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conteúdo ministrado no semestre, sendo julgado por uma banca examinadora. Os alunos com 

média inferior a cinco eram reprovados. Pelos depoimentos de ex-alunos, as avaliações eram 

criteriosas e executadas de forma rigorosa e exigente. Santos (2006, p. 78-79) esclarece: 
 

O processo seletivo de ingresso na Faculdade era exigente, selecionava um 
perfil de aluno que era condizente com a proposta educativa. O processo 
avaliativo, em geral, levava em consideração a aprendizagem como um todo, 
possibilitando ao professor a diversificação dos instrumentos. [...] Os 
professores se esforçavam para uma prática coerente com a natureza do 
discurso formativo. As orientações temáticas conduziam as leituras, 
explorações analíticas e momentos de debates. As avaliações escritas tinham 
como ponto de partida temas que permitissem aos alunos discorrerem seus 
pontos de vistas, com reflexões, com originalidade. Havia uma exigência em 
postura e conhecimento. A avaliação era considerada um meio, não um fim 
em si mesma, um momento de aprendizagem, de síntese. Os professores, de 
modo geral, investiam na independência dos alunos. A exigência nos 
processos avaliativos garantia a busca da excelência acadêmica e propiciava 
subsídios para uma prática reflexiva.  
 

Esse zelo no processo formativo foi importante para que os professores egressos da 

FISTA se assumissem como profissionais reflexivos, possuidores de conhecimento acadêmico 

e responsável pelo seu desenvolvimento profissional. Na formação dos alunos, as 

Dominicanas eram exigentes no conteúdo e cobravam com rigor para que os egressos da 

instituição não tivessem uma formação aligeirada; enfim, não facilitavam para não 

comprometer a qualidade da educação. Segundo Prais (2007), [...] “as propostas curriculares 

de todos os cursos eram bem pensadas com uma pedagogia humanista, uma busca constante 

com o conhecimento, incentivava-se muito a pesquisa, era exigida a leitura dos clássicos da 

literatura”. Sobre as obras lidas no curso de História, a professora Maria Antonieta Borges 

Lopes (2007) nos relata: 
 

[...] estudávamos os clássicos: Capistrano de Abreu, Oliveira Viana, 
Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck 
Sodré, Gilberto Freire. Todos os cursos tinham centros de estudo que 
traziam professores de fora, que faziam cursos e atividades extra-classe, 
excursões para estudo do meio, discussões de livros, incentivava a 
participação em encontros e congressos. 

 
E o professor Danival Roberto Alves (2007) complementa: 

 
Sobre a formação de professores na FISTA, não era tradicional e nem 
liberal, tinha Monsenhor Juvenal Arduini, que era a massa crítica 
pensante. As irmãs dominicanas, com uma forte vocação social, atuavam 
no curso de Filosofia, Irmãs Patrícia e Ester acertavam contas com o 
pensamento clássico, mas abriam o campo para a vertente de um 
pensamento crítico. Os padres induziam de certo modo, as pessoas a 
discussões culturais, incentivadas a verem mais longe, a terem 
pensamento crítico. Entretanto, não havia a premência da formação 
continuada, havia a premência do conhecimento, lia-se muito mais. 

 



 

 

91  

 Analisando esses três relatos, entendemos o valor da leitura, especialmente, dos 

clássicos da literatura. A leitura propicia, inicialmente, uma decodificação de signos16; depois 

essa leitura amplia a visão de mundo do leitor. 

 Esse comprometimento e a exigência com a leitura densa foram constantes nos cursos 

ofertados, de forma que se alcançasse o conhecimento universal, a visão ampla do mundo, 

enfatizando a liberdade e a autonomia para a busca da conscientização. Eduardo Guimarães, 

ex-professor da FISTA, ex-presidente do Diretório Acadêmico, gestão 1967-1969 e, 

atualmente, professor na UNICAMP, reforça nossa argumentação, quando afirma que havia a 

necessidade de envolvimento com a leitura, a pesquisa, inclusive nos procedimentos de 

avaliação. Todos os cursos de graduação terminavam com uma monografia específica. Se 

havia oito disciplinas, oito trabalhos finais eram realizados, além de todas as provas e 

exercícios realizados no decorrer do ano letivo (SANTOS, 2006).  

A solidez na formação dos professores repercutiu em forma de credibilidade e 

reconhecimento ao educandário. Em nossa análise, baseados na Pedagogia Histórico-Crítica, 

consideramos que a apropriação do conhecimento erudito promoverá a transição do senso 

comum (sincrético) para a compreensão do todo, na perspectiva da autonomia intelectual e 

ética, possibilitando a passagem da condição de objeto para a posição de sujeito nas relações 

sociais.  

O processo de admissão de alunos baseava-se na qualidade e mesmo que as vagas não 

fossem preenchidas, o vestibular reprovava alunos. Portanto, essa exigência e rigor intelectual 

justificam o número reduzido de alunos por sala. O nível de excelência intelectual, se, por um 

lado era pedagogicamente positivo, por outro lado era desfavorável do ponto de vista 

financeiro para a instituição mantenedora, a Sociedade para Educação da Infância e da 

Juventude (SEIJ), instituição proprietária do Colégio Nossa Senhora das Dores e do Hospital 

São Domingos, em Uberaba.  

 O ex-professor de Filosofia da instituição, Paulo Roberto Ferreira (2007) confirmou 

sobre a qualidade dos cursos de formação de professores:  
 

Não foi apenas uma Escola Superior de referência, pela sua seriedade, 
compromisso, humanismo, ética, e eficácia, sobretudo um centro de estudos 
de formação crítico-humanista-cristão da mais alta relevância para a 
profissionalização e a realização humana de seus discentes e docentes. Um 
verdadeiro núcleo de exemplaridade da ética na vida prática, do ensino 
comprometido com a construção e a reconstrução da dignidade intelectual e 
comportamental, enfim, com a formação de pessoas capazes de provocarem 

                                                 
16 Signo é a unidade formada por um estímulo físico (sons, letras, imagens, gestos etc) e uma idéia. 
(CAMPEDELLI e SOUZA, 2001). 
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a verdadeira revolução e transformação pela Educação. Quando fui 
contratado pelas Irmãs Dominicanas em 1971 para lecionar na FISTA, já se 
consolidara a vocação e a praxis humanista da Escola. Eu vivi plenamente 
esse desdobramento e, de certo modo colaborei para a sua perpetuação: o 
humanismo crítico, dialético e fenomenológico que perpassavam os 
conteúdos pragmáticos da FISTA. 

 
Comparando este depoimento com a fala do professor Newton Mamede, existem 

muitos pontos comuns em referência à instituição: formação humanista, ética, seriedade, 

compromisso.  

O professor Paulo Roberto Ferreira, ao analisar o processo formativo da instituição, 

remete-nos a Kosik (1985) ao afirmar que, a praxis17 é entendida como ação prática, 

conscientemente articulada a uma fundamentação teórica. Teoria e prática são campos 

distintos que estabelecem entre si uma relação de tensão, sendo a mediação dialética a relação 

responsável pelo movimento de superação destes pólos distintos, gerando, assim, a praxis 

crítica, transformadora da realidade. E, desta perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem 

torna-se profundamente significativo e prazeroso enquanto experiência humana. Acreditamos 

que essa capacidade de se fazer a compreensão do todo é que tornou a FISTA, o diferencial na 

formação dos professores de Uberaba e da região.  

Além disso, em cada curso havia as disciplinas obrigatórias e outras eletivas. Em todos 

os cursos constava como obrigatória uma disciplina na linha de formação humana: Lógica, 

Teologia, Filosofia, Sociologia ou Doutrina Social. 

Esse ambiente intelectual de liberdade de expressão influenciou politicamente a 

juventude uberabense, o que explica a organização de movimentos estudantis, na cidade, 

naquela época. Este fato gerou complicações e reações dos setores reacionários em uma 

cidade dominada por uma oligarquia rural.  

Conforme os depoimentos, o ambiente intelectual e a consciência política em uma 

cidade considerada conservadora geraram reações que marcaram a formação dos professores 

da instituição, principalmente nos anos de chumbo do regime militar. 

  
 
 

                                                 
17 O movimento do pensamento entre parte e totalidade permite compreender que o ponto de partida é sempre 
sincrético, pouco elaborado, enquanto o ponto de chegada é uma totalidade concreta, onde o pensamento re-
capta e compreende o conteúdo inicialmente separado e isolado do todo, posto que sempre síntese provisória, 
esta totalidade parcial será novo ponto de partida para outros conhecimentos. Para que se chegue a esta 
compreensão na relação entre parte e totalidade, é fundamental a mediação entre teoria e prática, considerando 
que os significados vão sendo construídos através do deslocamento incessante do pensamento do senso comum 
para o conhecimento elaborado através da praxis, que resulta não só da articulação entre teoria e prática, entre 
sujeito e objeto, mas também entre o indivíduo e a sociedade em um dado momento histórico (Kosik, 1985). 
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3.4 A aproximação dos católicos com a esquerda e sua influência ideológica na formação 

de professores da FISTA  

 

Na efervescência dos anos de 1960 num contexto de mudanças e de intensos debates 

para a solução dos problemas do País, surgiram inúmeras proposições sobre questões 

educacionais por meio do desenvolvimento de iniciativas que transcenderam os limites do 

sistema educacional formal. Os setores sociais mais progressistas implantaram a campanha de 

alfabetização de adultos, criaram Centros Populares de Cultura e organizaram o Movimento 

de Educação de Base. O Brasil precisava superar sua dependência cultural, o analfabetismo e 

o subdesenvolvimento. As escolas tinham que contribuir para o processo de crescimento 

industrial e oferecer instrumentos para a discussão crítica dos novos rumos em um contexto 

permeado por propósitos nacionalistas e até mesmo radicais, de forma a delinear os caminhos 

da mudança (WANDERLEY, 1984). Não havia outro caminho que não redirecionar a ação 

educativa como forma de avançar no setor. 

Nesse contexto, ganhou relevância a ideologia elaborada pelos pensadores do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB18 que se apresentava como a vanguarda do 

pensamento desenvolvimentista. Empenhados não somente na alfabetização do povo, mas 

principalmente, na conscientização política e no enriquecimento cultural das classes 

populares, esses intelectuais eram identificados tanto com as teorias marxistas, quanto com as 

cristãs. Nesse propósito, educadores, estudantes cristãos e sacerdotes ligados à Teologia da 

Libertação, de forma crítica, passaram a elaborar projetos de educação em massa para 

solucionar os graves problemas do povo brasileiro (ARANHA 2006).  

Ainda segundo essa autora, a ideologia progressista e os movimentos de cultura 

popular influenciaram a formação intelectual de Paulo Freire. Na concepção de Freire (2002) 

a educação deve conscientizar as classes populares, historicamente reprimidas e cerceadas. 

Dessa forma deve levar o povo a refletir criticamente sobre sua ação, para romper com a 

miséria e as injustiças sociais. Além da necessidade de alterar os currículos, a educação deve 

constituir-se em instrumento de conscientização política para a emancipação popular.  

Nessa perspectiva, os professores progressistas devem escolher os conteúdos 

curriculares que tenham significado concreto para os alunos, considerando a sua situação 

existencial, e que valorize o diálogo na relação ensino-aprendizagem. Na Pedagogia 

                                                 
18 A maioria dos membros do ISEB era formada por pensadores nacionalistas, influenciados pelas idéias de 
desenvolvimento da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal). Vinculada ao MEC, defendia a 
ideologia desenvolvimentista para a diminuição das contradições sociais (WANDERLEY, 1984). 
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Libertadora, a politização é um direito do cidadão que deve ser realizada de forma explícita e 

consciente.  

Na FISTA, mesmo sob a vigência do regime militar, os professores e diretores 

procuraram atuar com certa autonomia de forma a manter seu trabalho para preparar os alunos 

para a leitura da realidade, com criticidade e embasamento teórico. Segundo Santos (2006, p. 

228) a professora Maria de Lourdes de Melo Prais informa: 
 

Sempre foi considerado como imperioso na FISTA, reflexões e debates do 
tipo: quem somos nós, qual a nossa identidade como instituição, onde 
pretendemos chegar, com que recursos contamos, o que é possível fazer para 
potencializar ou obter a base material e humana necessária à realização do 
que defendemos? Quais as finalidades da educação que devem nortear a 
nossa prática educativa? [...] O respeito ao conhecimento do aluno, a 
importância da ‘leitura da realidade’, a aquisição de conhecimento como 
fator social, a necessidade de associar a conquista da palavra à conquista da 
história, a compreensão do homem como ser inacabado, a idéia de aprender 
com a própria prática, a insistência na relação teoria e prática, a exigência da 
rigorosidade metódica, a compreensão da história como possibilidade e não 
como determinação, a busca da transformação social através da consciência 
crítica e a denúncia da alienação desumanizadora. Todos estes temas 
relacionam e aproximam Paulo Freire de muitos pensadores da atualidade, 
bem como o colocam como ‘fundante’ da vertente antropológica de 
currículo. [...] As propostas curriculares de todos os cursos eram bem 
pensadas com uma pedagogia humanista, uma busca constante com o 
conhecimento, incentivava-se muito a pesquisa, era exigida a leitura dos 
clássicos da literatura.  

 
Nesse aspecto a formação de professores deve ser contextualizada e crítica, capaz de 

fazer a leitura da realidade, de forma que os docentes e discentes atuem de forma dialógica 

para transformar suas ações democraticamente. Assim como Freire defendia, na FISTA, havia 

uma preocupação com os pressupostos conceituais que direcionavam a prática pedagógica. 

Ao transformar a educação em um ato político de conscientização das massas, essa 

politização foi interrompida pelo regime militar por ser considerada subversiva e perigosa 

para os donos do poder. Corroborando esse pensamento, Werebe (1997, p. 221) assinala “[...] 

a adoção de uma pedagogia que visava despertar o espírito crítico e criador dos alunos, 

levando-os a pesquisar e a não aceitar passivamente o conhecimento recebido, não poderia ter 

sido tolerada num regime militar autoritário, como o que vigorava no País, na época”. A 

mobilização e a conscientização do povo poderiam romper com as estruturas que mantém a 

reprodução e a perpetuação da sociedade de classes. Evidentemente não era essa a concepção 

pedagógica que as classes dominantes desejavam para o País.    

Sobre a posição da Igreja Católica em relação ao regime militar, havia também uma 

divisão, pois alguns setores apoiaram o golpe, enquanto outros se mobilizaram contra o 
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Estado de exceção. Em Uberaba, a situação não foi diferente, havia grupos da Igreja que eram 

favoráveis ao golpe, mas, no conjunto, a instituição protegia seus membros, inclusive os 

professores e diretores da FISTA que sofreram perseguições políticas do governo autoritário. 

Apesar da tentativa de silenciamento e patrulhamento ideológico, o ex-professor da FISTA, 

Eduardo Guimarães, elogiou o ambiente democrático proporcionado pela Faculdade no 

período em que militava no movimento estudantil e, posteriormente, quando lecionou no 

estabelecimento:  
 

Nas décadas de 60 e 70 havia um movimento estudantil bem forte, na cidade 
toda, não só na FISTA. [...] Com razoáveis embates internos, porque havia 
posições antagônicas dentro do corpo discente, mas isso era feito 
abertamente, de forma que foi uma formação política. O Diretório 
Acadêmico tinha um papel importante nestas articulações. É preciso registrar 
que a direção da Faculdade em nenhum momento criou mecanismos 
autoritários de censura. Havia diferenças de posições, mas não mecanismos 
de coerção (SANTOS, 2006, p. 175).   

  
Pelos relatos dos professores entrevistados, em momento algum a direção da FISTA, 

cerceou a liberdade de expressão e de organização de seus alunos e professores, independente 

da ideologia partidária ou crença religiosa. 

Sobre o golpe militar em Uberaba, o tradicional periódico Lavoura e Comércio na 

edição de 03/04/1964, p. 1 noticiou: “A família católica de Uberaba agradecerá hoje, em 

grande missa campal, a ser realizada na Praça Rui Barbosa, às 19h30, o restabelecimento da 

ordem e a vitória sem derramamento de sangue, dos princípios da liberdade na Pátria 

brasileira”. E segundo Danival Roberto Alves (2007) militante estudantil, aluno e professor da 

FISTA nos anos de 1960 e 1970, em seu depoimento esclareceu a situação paradoxal vivida 

em Uberaba com a implantação do regime militar: 
 

Em 1964, durante o golpe militar, participava do clube de cinema, tínhamos 
um cine-clube do qual fazia parte a maioria da militância que chamávamos 
de esquerda católica, dos movimentos JUC E JEC, assim também algumas 
pessoas, sem serem membros do Partido Comunista Brasileiro, se 
intitulavam comunistas. Naquele tempo a reação foi de repúdio ao golpe. 
[...] Por outro lado, a discussão na época era livre, e numa cidade que 
desenvolvia atividades opostas às idéias juvenis, como a Sociedade Rural do 
Triângulo Mineiro, trouxeram até Carlos Lacerda para falar que a 
Constituição era intocável, o movimento militar ganhou foro de cidadania 
em Uberaba. 

 
Esse relato do professor pode ser confirmado com a manchete do conservador Jornal 

Lavoura e Comércio, na edição de 01/04/1964. O golpe militar foi aclamado como a vitória 

da democracia. A coluna Escutando e Divulgando, do centenário periódico, elogiou de forma 

entusiasta a atuação do Governador de Minas Gerais, o udenista Magalhães Pinto, proprietário 



 

 

96  

do Banco Nacional e um dos articuladores do golpe militar:  
 

Ninguém pode ficar indiferente ao movimento que partiu do Palácio da 
Liberdade. Estão em jogo, a liberdade, a fidelidade cristã e as nossas 
tradições mais sagradas. Não podemos permitir que nossa Carta Magna seja 
pisoteada por aqueles que se movem contra ela por interesses inconfessáveis. 
[...] Na defesa do regime democrático, as Forças Armadas não traíram suas 
tradições. Compreenderam perfeitamente que chegou a hora de desempenhar 
seu papel histórico, mais uma vez, libertando o País do jugo vermelho que se 
pretende impor ao Brasil cristão. Esta hora dramática do Brasil, pode 
transformar-se na mais retumbante demonstração de vigor da democracia. 
Em Uberaba, a situação é de absoluta calma e ordem. 

 
O depoimento da ex-professora da FISTA, Abigail Bracarense (2007) contribuiu para 

esclarecer a situação contraditória vivida pela cidade diante do golpe militar de 1964: 
 

Aqui em Uberaba e inclusive em Uberlândia, havia muitos lutando contra o 
golpe militar e outros que, por interesse, para troca de favores, apoiavam a 
ditadura militar, como os pecuaristas, os fazendeiros. [...] Para o Triângulo 
Mineiro, a ditadura militar reforçou o poder e a pujança dos donos do 
agronegócio, que naquela época tiveram a oportunidade de não verem 
discutidos suas situações, travou a oportunidade de não se discutir a 
reforma agrária, por isso, eles apoiaram o golpe militar.  
 

Esse depoimento nos mostra claramente que os interesses dos latifundiários nortearam 

a definição do seu apoio ao golpe militar em contraposição aos que defendiam as reformas 

sociais. Naquele momento, não interessava àqueles, especialmente, a reforma agrária. 

Ampliando esse pensamento, Newton Mamede (2006) afirmou:  
 

Em Uberaba e na região, houve as duas tendências: a dos ‘alienados’, que 
apoiava o movimento contra o ‘temível’ comunismo, e a dos ‘esclarecidos’, 
os que desejavam as profundas mudanças no status quo da sociedade 
brasileira, com as famosas reformas que já começavam a acontecer: 
reforma de base, reforma agrária, dentre outras. É curioso notar que, na 
época, havia completa ignorância da sociedade quanto ao que era o 
comunismo. Inclusive em vários setores do meio eclesiástico. A tônica é que 
se tratava de um movimento anticristão, ou anti-religioso, de influência do 
diabo e que negava absolutamente a existência de Deus. Portanto, devia ser 
execrado e combatido com vigor. Por isso, muitos pensavam que a 
‘Revolução de 1964’ veio ‘salvar’ o Brasil, pois foi deflagrada para 
combater e derrubar o comunismo. A ‘Revolução’ teve o cognome de 
‘Redentora’. Os ignorantes vibravam.  

 
Pelo relato deste professor, percebemos sua postura ideológica no período, 

identificado com a esquerda, quando denomina de ignorantes os que apoiaram o golpe militar. 

Essa contradição dividiu o País entre aqueles que apoiavam as reformas de base para 

distribuir a renda do País e os setores conservadores; estes temiam perder seus privilégios. 

Sob a alegação de conter o comunismo, apoiaram a ditadura militar. 
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Essa alienação conforme relata o professor, também ocorria em Araxá. Ainda que a 

Faculdade propiciasse aos seus alunos a prática da discussão, da criticidade e contribuísse 

com a formação da consciência cidadã desses discentes, a ex-professora da FISTA, Maria 

Élida da Silva (2007) relatou que participou de forma alienada, como estudante, da Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, e no momento do golpe militar, ainda residia em Araxá e 

estudava no Colégio São Domingos, também de propriedade das Irmãs Dominicanas:  
 

Em 1964, eu estava no 1º ano do curso Normal em Araxá, e na minha 
cidade, as pessoas não eram politizadas, eram conservadoras, inclusive 
houve um preparo para o Golpe, um terrorismo sobre a possibilidade de 
ameaça de Golpe comunista, da mudança do regime para o comunismo, 
feito pelo Presidente João Goulart. Na minha cidade, foi feita uma palestra, 
veio um padre Thomas Henrique, que tinha sido preso na China, escreveu 
um livro, e fez palestras aterrorizantes sobre a perseguição política e 
religiosa, do ateísmo e da falta de liberdade das pessoas no regime 
comunista. As freiras ficaram apavoradas com medo do golpe, de fechar o 
Colégio São Domingos e acabar com tudo. Percebe-se que houve um grande 
preparo, pois, na época, todos os alunos participaram da famosa Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade, organizada pela Igreja Católica, em 
repúdio ao Governo Goulart. E eu fui, íamos e acompanhávamos pelo rádio, 
não havia aparelho de televisão. Com medo, percebemos que Brizola queria 
reagir contra o golpe militar, mas não tínhamos nenhum preparo político, 
nenhuma consciência política, nessa época, não tinha nenhum professor 
politizado. Era um Colégio, só de meninas, e a consciência política era nula. 

 
A entrevistada nos fala de sua ingenuidade política e adverte que o discurso do medo 

sobrepunha-se às ações pensadas. Sua consciência política ampliou-se para entender a 

realidade vivida pelo País quando se tornou aluna da Faculdade de Filosofia, em Uberaba. Era 

essa mobilização política efervescente, do ambiente estudantil universitário, que o regime 

militar procurou silenciar. 

 
 

3.4.1 O humanismo-cristão: a influência da JUC e da Ação Popular (AP) na politização dos 

professores e alunos  

 

Procuramos entender a contradição ideológica no pensamento dos intelectuais 

católicos e a própria ação dúbia da Igreja Católica em relação à implantação do golpe de 1964 

para, posteriormente, analisar a influência do Estado militar e sua legislação autoritária na 

formação de professores de Uberaba. O ex-professor da FISTA, Padre Thomaz de Aquino 

Prata (2006) processado pelo governo militar nos afirmou: 
 

O fim da década de 50 e toda a década de 60 foram tempos de forte 
agitação política na área estudantil. Foi uma época de tomada de 
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consciência da realidade sócio-política e econômica. Foi um tempo de forte 
politização na área estudantil. [...] Já funcionavam em Uberaba várias 
Faculdades de ensino superior e todas elas com diretórios acadêmicos bem 
ativos no Direito, na Odontologia, na Filosofia, nas Ciências Econômicas e 
também na Medicina. [...] Discutíamos problemas sociais, distribuição 
injusta das riquezas, situação do operariado, a ação imperialista da 
América do Norte, problemas do desemprego, do salário. Era um tempo em 
que grande parte dos estudantes do ensino secundário e superior discutia 
esses problemas.  

 
No corpo docente e discente da FISTA estavam pessoas comprometidas com as causas 

sociais, atuantes na Ação Popular (AP) e na Juventude Universitária Católica (JUC). Nesse 

contexto, acreditamos também, que o processo formativo de seus alunos não se dava somente 

em sala de aula, mas também na participação em movimentos sociais, a exemplo das 

manifestações estudantis. Assim, essa influência se fez sentir no trabalho cotidiano em sala de 

aula, ou em suas atuações na militância política, sob a influência de Maritain. 

Buscamos refletir sobre a contradição ideológica no pensamento dos intelectuais 

católicos e a própria ação dúbia da Igreja Católica em relação à implantação do golpe de 

1964, para posteriormente analisar a influência do Estado militar e sua legislação autoritária 

na formação de professores de Uberaba.  

Os diversos autores franceses, como Maritain, Teilhard de Chardin e Emmanuel 

Mounier eram lidos pela comunidade acadêmica da FISTA e influenciaram de forma 

significativa as mentalidades e o próprio processo de formação de seus professores e alunos, 

conforme os depoimentos dos entrevistados. Assim, essa influência se fez sentir no trabalho 

cotidiano em sala de aula, ou em suas atuações na militância política. Maria de Lourdes de 

Melo Prais (2006) afirmou:  
 

Educávamos, para o crescimento desta história. A ideologia utópica de 
Maritain, que pressupunha uma sociedade mais justa, humana, sem classes 
dominantes ou dominadas, e construída pelo próprio homem, a partir da 
vivência de valores cristãos se transformou, no projeto político-educativo da 
FISTA, que nunca se apresentou em um documento explícito e acabado, 
mas, na postura e na maneira bastante comprometida com o social, manifesta 
nos trabalhos educativos dos docentes daquela casa. Em conseqüência, sob a 
influência de J. Maritain e também de Paulo Freire, na FISTA, víamos, com 
preocupação, o fato de a educação não ser devidamente valorizada no Brasil 
e, considerávamos ser ela o melhor caminho para a libertação do homem. 
Para nós, fistianos a educação deve visar essencialmente libertar a pessoa 
humana. Isto, ainda hoje, nos identifica por mais distantes que estejamos em 
nossos atuais postos de trabalho (SANTOS, 2006, p. 228-229).  
 

Essa evolução no pensamento dos intelectuais católicos, que marcou o coletivo de 

professores e alunos da FISTA, foi o início de viagem reflexiva, longa e não linear rumo a um 
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catolicismo mais progressista, trouxe alguns atritos com a cúpula conservadora e reacionária 

da Igreja Católica. 

 Nos anos de 1960, o próprio intelectual Alceu Amoroso Lima entre outros, já estavam 

distantes do reacionarismo inicial, quando serviu ao Estado Novo (1937-1945). Seu 

pensamento, suas publicações e suas ações avançaram, tornando-se progressistas, 

influenciados pelas leituras de intelectuais da esquerda católica francesa. Notamos que 

Amoroso Lima, nos anos de 1960, já não se restringia apenas a ser o defensor do catolicismo 

conservador. 

Em seus artigos e obras, Amoroso Lima comentava sobre a possível hecatombe 

nuclear da Guerra Fria e a própria ascensão de Fidel Castro e Che Guevara em Cuba. Em 

sintonia com a juventude dos anos de 1960, elogiava a revolução jovem, os Beatles, o 

movimento hippie e no Brasil, defendeu a reforma agrária, e o direito de voto aos analfabetos, 

no contexto das Reformas de Base, propostas pelo governo João Goulart (1961-1964). Sua 

atuação ganhou destaque na oposição ao regime militar ao denunciar os abusos cometidos, a 

violência e a censura impostas pelo regime, que seus artigos conquistaram grande repercussão 

(COSTA, 2000). Era a referência política da Igreja principalmente daqueles religiosos 

sufocados pelo regime arbitrário.  

Em maio de 1964, no Jornal do Brasil, Amoroso Lima denunciou a imposição da 

censura e o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, opositor do regime militar. E 

Ventura (1988, p. 46) completa:  
 

Em 1968, um velho entendeu o fenômeno do poder jovem e exaltava-se com 
ele. Para uma geração que não confiava em ninguém com mais de 30 anos 
essa adesão entusiasmada era quase uma ironia. [...] O doutor Alceu foi um 
monumento à bravura. A ele ficou-se devendo alguns dos mais destemidos 
gestos daqueles tempos.  
 

Amoroso Lima também defendeu os religiosos dominicanos, a exemplo de Frei Betto, 

Frei Tito, dentre outros, acusados pelo regime militar de ligações e apoio ao movimento 

guerrilheiro, situação que causava perturbações e, em alguns casos, constrangedores silêncios 

na hierarquia conservadora católica. Em 1965, o intelectual esteve em Uberaba a fim de 

visitar o Arcebispo de Uberaba, Dom Alexandre, e falar-lhe de sua gratidão e solidariedade 

com os professores, diretores e alunos da FISTA que sofreram processos e pressão dos 

detentores do poder: “Em nome do laicato do Brasil, quero agradecer-lhe pela corajosa defesa 

dos perseguidos pelo golpe militar” (VANUCCI, 2004, p. 140). A ação desse intelectual e do 

próprio arcebispo metropolitano foi fundamental na defesa dos professores, no momento mais 

tenso de sua existência. 
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No entendimento de Mário Franchi (2007), o retrocesso cultural provocado pelo 

regime militar que se impôs pelo medo, afetou o ambiente intelectual e artístico da juventude 

uberabense: 
 

Com a implantação do golpe militar fechou-se o prédio da União Estudantil, 
na Rua Governador Valadares. Não era permitida a reunião de estudantes 
ou de qualquer outra espécie, pois o prédio foi lacrado. Houve um 
retrocesso político e cultural, pois os jornais Lavoura e Comércio e o 
Correio Católico tinham suas notícias censuradas. Fui membro do TEU e do 
NATA – Núcleo Artístico Teatral Amador, este último foi cassado nos anos 
70, durante o governo Médici, por ser considerado um grupo teatral de 
esquerda. Era freqüentador do Ponto de Encontro, Livraria pertencente a 
Deusedino Martins, local em que discutíamos sobre o lançamento de livros 
considerados de esquerda pela Editora Vitória, cassada pelo AI 5, porque 
editava livros de Moscou, política, cultura e cotidiano do País e da cidade. 
  

Acreditamos que essa participação nos movimentos culturais, foi relevante para a 

construção da identidade do professor egresso da FISTA. A maneira como cada pessoa 

constrói seus conhecimentos, sua relação com a vida, suas experiências pessoais são 

determinantes na construção do seu eu profissional, que se dá ao longo de um percurso de 

vida. A criação de espaços de construção coletiva de saberes é importante para a afirmação de 

valores próprios da profissão (NÓVOA, 1992). 

A mobilização dos jovens progressistas católicos ganhou sentido para a 

conscientização e militância política na Juventude Universitária Católica (JUC), que era um 

setor de um movimento mais amplo: a Ação Católica (AC)19. Com o tempo, os membros da 

JUC identificados com as reformas de base passaram a questionar alguns aspectos da Igreja, 

como o conservadorismo político em relação ao poder imposto, num contexto fértil de debates 

ideológicos tensos, de convivência universitária com outras correntes de pensamento, 

especialmente as socialistas e comunistas, às quais precisavam fazer frente. Nesse propósito, 

segmentos gradativos de laicos e representantes do clero passaram a exigir maior participação 

e compromisso da Igreja com a mudança social e uma aproximação com os pobres.  

                                                 
19 O papel da Igreja e das organizações ligadas a essa instituição nos anos de 1950 e de 1960, demonstrou os 
limites e as contradições da atuação da esquerda católica em um contexto em que a questão do desenvolvimento 
era vista como fundamental na construção de uma sociedade mais justa no Brasil. O otimismo e a certeza de que 
era possível transformar a sociedade na busca da igualdade social eram defendidos pelos setores mais 
intelectualizados, especialmente entre os que participavam das mobilizações políticas. Cristãos ligados à Ação 
Católica avançaram na análise das estruturas que perpetuavam o empobrecimento do povo brasileiro e buscaram 
alternativas para solucionar a injustiça social no País. A Ação Católica, na década de 1950 e início de 1960, foi 
responsável por forte dinamismo da Igreja e por sua presença na sociedade mais ampla. Um movimento teria 
uma influência particular, a Juventude Universitária Católica (JUC), entre 1959 e 1965, quando lançou a idéia de 
procurar um ideal histórico para o Brasil, participando intensamente da política universitária e fornecendo 
quadros dinâmicos para a educação popular. Atacada por setores tradicionais, foi defendida por D. Hélder 
Câmara em 1960, em documento que enviou aos Bispos: “A JUC [...] está vivendo uma hora plena e merece o 
apoio e o estímulo do exmo. Episcopado” (GOMEZ DE SOUZA 1985, p. 2-3).  
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No interior da Igreja progressista iam germinando as primeiras elaborações da 

Teologia da Libertação e do Movimento de Educação de Base, o MEB, identificados com a 

pedagogia popular, gerando divergências com os setores conservadores que legitimaram o 

golpe militar e que marcharam com Deus pela Liberdade, em março de 1964 

(WANDERLEY, 1984). 

Monsenhor Juvenal Arduini que, no final dos anos de 1930 e início dos anos de 1940, 

fez o curso de Filosofia e Teologia na capital mineira afirma que havia muita curiosidade 

intelectual, muita sede de leitura entre os jovens seminaristas, pois Belo Horizonte era 

efervescente culturalmente e passava por uma fase exuberante. A metrópole mineira era um 

foco de renovação da Igreja porque havia um grande desenvolvimento da Ação Católica 

(BRAGANÇA SILVA, 1994). Os católicos mais politizados foram influenciados pelo 

pontificado progressista dos Papas João XXIII e Paulo VI e indignavam-se com as 

desigualdades da sociedade brasileira e participaram das mobilizações políticas de 

trabalhadores urbanos e rurais.  

De acordo com Wanderley (1984, p. 45) o MEB avançou nesse contexto de educação 

das massas indo além do pretendido inicialmente pelos Bispos, “[...] da finalidade 

basicamente alfabetizadora passa para uma educação de base que compreendia 

conscientização e politização, valorização da cultura popular, instrumentação das 

comunidades, organização do povo, animação popular”. Ridenti (1998, p. 6) aponta que essas 

transformações aproximaram os movimentos populares do socialismo:  
 

O pensamento de Maritain logo passaria a ser considerado ultrapassado pela 
ala esquerda da JUC, dada a magnitude de suas pretensões transformadoras, 
numa conjuntura de radicalização das lutas de classes na sociedade brasileira 
no princípio dos anos 60, contemporânea da ascensão do guevarismo na 
América Latina. Os autores preferidos, no âmbito do catolicismo, passavam 
a ser Emmanuel Mounier e Pierre Teilhard de Chardin. O primeiro pela 
dimensão cristã do seu existencialismo, frente a outros não cristãos. O 
segundo, por apresentar uma alternativa cristã para uma visão científica da 
História, e, assim, fazer frente ao aspecto científico do materialismo dialético 
de Marx. Os problemas da existência concreta e da História polarizam as 
indagações fundamentais dos militantes. [...] A JUC e de modo geral a Ação 
Católica brasileira dividem-se, ao longo dos anos 50, em duas tendências 
divergentes: a dos discípulos de Maritain, que se tornarão democrata-
cristãos, e aquela dos discípulos de Lebret e Mounier, que tomará o caminho 
do socialismo.  
 

Os diversos autores franceses, como Maritain, Teilhard de Chardin e Emmanuel 

Mounier eram lidos pela comunidade acadêmica da FISTA e influenciaram, de forma 

significativa, as mentalidades e o próprio processo de formação de seus professores e alunos, 
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conforme os depoimentos dos entrevistados. Se a opção ideológica dos gestores da FISTA foi 

a democracia cristã, no movimento estudantil muitos avançaram no caminho do socialismo.  

Nos anos de 1960 a atuação de padres junto aos trabalhadores e estudantes contribuiu 

para a organização e a ação política de católicos mais progressistas. Em 1962, militantes da 

Juventude Universitária Católica (JUC) fundaram, em Belo Horizonte, a Ação Popular (AP), 

um movimento político com posturas mais avançadas e que conquistou o apoio de muitos 

estudantes secundaristas e universitários. A AP, movimento não confessional, apresentou 

importante participação na UNE20 e elegeu muitos representantes dessa entidade estudantil. 

As transformações ideológicas e políticas da AP rumo à luta armada provocaram a perda de 

militantes, que ainda conservavam a concepção ideológica humanista-cristã (GORENDER, 

1987).  

Os membros da AP atuavam, ao mesmo tempo, em outros movimentos, tais como: 

alfabetização de adultos pelo método freireano, grupos de teatro amador e outras iniciativas 

que tinham o objetivo de conscientizar e mobilizar o povo brasileiro. O depoimento do 

Presidente da UNE, Vinicius Caldeira Brant, gestão 1962-1963, é esclarecedor sobre a 

necessidade de engajamento político da juventude católica para além da religiosidade: 
 

Considero que a perspectiva fundamental da vida de um cristão leigo, no 
século XX, é a de engajamento histórico. Nossa participação no campo 
temporal, que especificamente nos cabe, é um instrumento de aproximação de 
todos os homens com Cristo e sua mensagem. Não é uma atividade 
propriamente apostólica no campo confessional (ANTUNES, 2002, p. 17). 

 
O processo que gerou a AP no interior da Igreja foi precursor da Teologia da 

Libertação21 e de importantes movimentos católicos nos anos subseqüentes, por exemplo, as 

Comunidades Eclesiais de Base. Na edição do Jornal Brasil, Urgente, edição nº. 8, o frei 

dominicano Carlos Josaphat22 ao defender o socialismo cristão, levantava a causa da 

solidariedade numa atitude para transformar a realidade brasileira. Ressaltamos que esse 

                                                 
20 Os estudantes organizados na UNE mobilizavam-se pela democratização da Universidade e pela 
conscientização popular, através da cultura, levando aos espaços públicos, a exemplo dos Centros Populares de 
Cultura (CPCs), peças teatrais, festivais de música, shows e debates políticos.  
21 A Teologia da Libertação foi desenvolvida com o advento do Concílio Vaticano II (1962-1965). O teólogo 
Leonardo Boff (ex-frei dominicano) e frei Betto foram os seus mais significativos representantes no Brasil. Ela 
deu ênfase à situação social humana, denunciando as mazelas sociais. Nas décadas de 60 e 70, espalhou-se de 
forma especial na América Latina, sendo uma das orientações para o movimento das Comunidades Eclesiais de 
Base (CEB). Sua influência diminuiu com a ascensão do Papa conservador João Paulo II ao Vaticano. A 
Teologia da Libertação sofreu fortes críticas dos setores conservadores, principalmente pelo que consideram um 
excesso de politização e pela aproximação do catolicismo com o marxismo (WANDERLEY, 1984).  
22 Frei Josaphat, é fundador do Jornal Brasil, Urgente. Na intensa luta política e ideológica dos anos que 
antecederam o golpe militar o semanário Brasil, Urgente colocou-se como um ‘jornal do povo pela justiça 
social’. Ele formou a opinião da esquerda católica. Publicado entre 1963-1964, colocava-se como formador de 
opinião e, assim participou do efervescente debate político no governo João Goulart, marcado pelo confronto 
entre as forças reformistas, revolucionárias e as conservadoras (ANTUNES, 2002).  
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jornal tinha grande influência na formação ideológica dos alunos e professores da FISTA. Frei 

Josaphat, ao defender o humanismo-cristão, criticava o capitalismo e o marxismo:  
 

Acima dos mitos da direita e da esquerda, superando a exploração capitalista 
e a opressão comunista, essa concepção integral do homem constitui o elã 
animador da atual renovação cristã. Porque nós cremos neste corolário de 
nossas elites por uma civilização solidária. Admitimos o sentido 
providencial para a história humana e na civilização do trabalho que vem 
despontando, saudamos a oportunidade concreta para a promoção e a 
ascensão do conjunto dos homens. Cremos na capacidade de nossos 
trabalhadores das cidades e dos campos de lutarem por um mundo de justiça 
e de paz. Cremos que vai expirando um triste passado de egoísmo e de 
misérias, herança do velho paganismo. E vem surgindo a verdadeira 
esperança, cujo penhor é o Sangue do Cristo que valoriza o suor de uma 
infinidade de batalhadores (Josaphat, 1961, p. 9 apud Antunes, 2002, p. 17). 
 

Dialogando com os entrevistados, eles nos confirmaram sobre essa posição ideológica, 

o humanismo-cristão, que influenciou a formação política da geração dos anos de 1960, na 

FISTA. Com críticas ao capitalismo pela intensa exploração das classes populares, o Papa 

João XXIII, segundo Antunes (2002, p. 19) defendeu “[...] o regresso do mundo econômico à 

ordem moral e a subordinação da busca dos lucros, individuais ou de grupos, às exigências do 

bem comum”. Em Uberaba, o Padre Thomaz de Aquino Prata (2006) influenciado por essa 

ideologia, relatou-nos seu engajamento político na busca por uma sociedade mais justa, de 

forma a tornar a juventude mais consciente e capaz de compreender a realidade do momento:  
 

Eu fazia reunião com os alunos, eram muito conscientizados, fazia política 
no sentido cristão, não era uma revolução que estávamos passando, no 
sentido de superação do domínio do imperialismo americano, do dinheiro 
americano. Líamos muito e discutíamos o livro básico, do Eduardo Galeano, 
‘As veias abertas da América Latina’, e outros mais, como o Jornal ‘Brasil 
Urgente’ publicado em São Paulo, por um padre combatente e corajoso, que 
criticava os militares, era um tempo muito bom. Tínhamos uma missa na 
Igreja Santa Rita, aos domingos, às dez horas, para estudantes 
secundaristas, que não cabiam dentro da igreja, porque era pequena e a 
praça ficava lotada. Onze missas minhas foram gravadas, porque o sistema 
do SNI estava lá dentro. O dia em que fui responder ao Inquérito Policial 
Militar (IPM), um comandante me mostrou onze missas gravadas, em que eu 
falava em revolução cristã. Queriam saber que revolução era essa. 

  
 

Prata (2006) nos relatou que teve companheiros torturados pelo regime. Com as 

cassações políticas, o movimento estudantil tornava-se a voz dos descontentes com os rumos 

que o regime militar impôs ao País. Em seu depoimento, Alves (2007) nos afirmou que a 

Ação Popular começou a se organizar para a mobilização e articulação para resistir ao regime 

de exceção e, ao entrar para a Faculdade de Filosofia, logo começou a se relacionar com os 

grupos estudantis, sobretudo os egressos da JEC, que constituíam a JUC e que na época eram 
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representantes da nascente AP em Uberaba.  

Ainda segundo Alves (2007) da capital mineira veio um dos líderes da AP para 

reestruturar a instituição na cidade e solucionar o conflito de consciência da JUC e AP, numa 

espécie de treinamento, feito na clandestinidade, que durou mais de uma semana em ambiente 

fechado. A função de Danival Alves, na AP, era consolidar a organização em Ituiutaba, 

Araguari, Tupaciguara e Uberlândia. Nessa ação começaram a organizar os grupos nos 

diversos cursos, nas diversas faculdades. Naquela época, havia a divisão entre AP e POLOP; 

cabia à AP assumir o controle político dos diretórios acadêmicos das Faculdades de Medicina 

e de Filosofia. O único curso que não estava sob a influência da AP era o de Direito, cujo 

diretório acadêmico era ligado à POLOP. O percurso para a redemocratização do País, na 

concepção da juventude politizada da época, era conscientizar o povo brasileiro e a estratégia 

era a mobilização do movimento estudantil que passava pela FISTA. 

Diante do avanço do socialismo e das contradições geradas pelo capitalismo, a Igreja, 

tradicionalmente ligada ao poder constituído, procurou atualizar seu discurso, o que já era 

considerado um avanço, mas ainda com uma visão conformista de colaboração na relação 

capital-trabalho em oposição à luta de classes. Enquanto a Igreja defendia a evolução social 

no lugar da revolução socialista, os trabalhadores buscaram adquirir a consciência de classe 

para reconhecerem-se como criadores de suas riquezas, através de seus trabalhos e, como 

excluídos pela mais-valia, passaram a lutar pelos seus direitos.  

Nesse viés ideológico, os cursos de formação de educadores da FISTA apresentaram 

as marcas da atuação de seus docentes e alunos. Os professores e estudantes desse período 

estavam se envolvendo, de uma forma cada vez mais consciente, em um debate mais rico e 

amplo. Por sua vez, os membros da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de 

Aquino passavam por toda essa ebulição política e social.  

Bruscamente, a repressão tentou interromper esse embate promissor presente no País. 

Maria de Lourdes de Melo Prais (2007) denunciou que a ditadura, em Uberaba, afetou, de 

modo especial, a FISTA, instituição que abrigava em seus quadros um número significativo 

de professores e alunos envolvidos com grupos políticos, dentre os quais se destacavam: a 

AP, a POLOP e a JUC, todos com o nítido compromisso de promover a tão desejada mudança 

social:  
 

Através de trabalhos liderados e orientados por Monsenhor Juvenal 
Arduini, Padre Prata e Padre Eddie Bernardes, com quem desfrutávamos 
(professores e alunos) do prazer de discutir temas polêmicos, como as 
reformas sociais de base, de modo especial a universitária e a agrária, em 
verdadeiros serões, que aconteciam aos sábados à noite, nas dependências 
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da então Faculdade de Direito de Uberaba. Assim, através da JUC, as 
atividades políticas estudantis iam tomando vulto, dentro e fora das 
instituições, como uma necessária e importante parte da transição brasileira 
para uma sociedade democrática. Fui integrante da JUC em Uberaba, 
quando universitária, já nos primeiros anos, fui convidada a integrar a 
POLOP, estive pouco tempo ligada a eles, pois, o grupo de Uberaba, era 
muito restrito e pequeno. Participei de algumas reuniões da UNE, fui 
membro do Diretório Acadêmico da FISTA. Pertencia ao grupo político, que 
se reunia, com certa constância, com os que estudavam fora, e se reuniam 
em Uberaba. Era um grupo muito participativo: Renato Montandom, José 
Raimundo Alves Pinto, Aurélio Bastos, Vicente Braga, entre outros. As 
reuniões eram dirigidas pelo Aurélio, de Uberaba, que foi preso político e 
naquela época, estudava na UnB, e discutia com o grupo a obra ‘O Capital’ 
de Karl Marx. 
 

Em depoimento verbal, Vicente Braga, na época estudante do curso de Direito da 

FIUBE e um dos líderes do movimento estudantil em Uberaba, relatou-nos que foi preso em 

Ibiúna/SP, no histórico 30° Congresso da UNE. Também nos informou que foi obrigado a 

passar um período fora de Uberaba, por causa da repressão policial. O Professor de Filosofia 

da FISTA, Monsenhor Juvenal Arduini – muito influente no meio universitário – também 

comentou sobre esse grupo do Distrito Federal:  
 

Estudantes de Brasília que vinham a Uberaba me procurar para conversar 
tinham que fazê-lo escondido, porque senão, aqui ou lá, a polícia perguntava 
o que eles tinham falado comigo. Às vezes a gente tinha que se reunir fora 
de Uberaba. Houve muito medo nessa época. Famílias perderam pessoas que 
não apareceram mais. O objetivo dos militares era despolitizar os estudantes. 
A tese era: estudante era para estudar e não para fazer política (ARQUIVO 
PÚBLICO DE UBERABA, 1991). 

 
A gênese da FISTA, nos anos de 1940, inseriu-se em um contexto de disputa 

ideológica entre católicos e liberais, na luta pelo poder, pelo controle da educação e na 

manutenção de seu status quo. Nos anos de 1960, período de apogeu do educandário, sua 

consolidação como instituição de influência regional na formação de professores também não 

fugiu à regra do debate ideológico. Em outro contexto, como veremos mais adiante, o 

crescimento da tensão e da rivalidade entre setores progressistas – identificados com a 

esquerda e influenciados pela Teologia da Libertação – e os conservadores de direita, 

favoráveis ao regime, aumentou a pressão do Estado sobre os professores e religiosos daquela 

instituição. Para Coutinho (2000, p. 149): 
 

O ano de 1964 foi atípico na história política do Brasil. Após a Revolução 
Cubana, só se falava de comunismo e de sua difusão pelo mundo como um 
perigo para a religião e a paz. Havia a convicção de que os comunistas 
estavam infiltrados por toda parte. Em março, durante uma reunião em que 
se estudava a Doutrina Social da Igreja, o Bispo D. Alexandre Gonçalves do 
Amaral foi taxativo ao afirmar que existiam comunistas infiltrados entre 
professores e alunos do Colégio Diocesano e da Faculdade Santo Tomás de 
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Aquino. Em primeiro de abril, diante dos boatos sobre levante militar contra 
o Presidente João Goulart, muitos pais retiraram seus filhos internos do 
Colégio. E nesse dia, não houve aulas.  

 
Podemos notar que o autor mostra-nos o constrangimento a que foram submetidos os 

participantes do encontro. Ao anunciar a presença de comunistas no meio de alunos e 

professores, o Bispo deixava uma interrogação na platéia: quem seria? Depois, ao ser 

noticiado o golpe militar, ficou outra incógnita: os pais não permitiram a ida dos filhos ao 

colégio com receio de um deles ser apontado como comunista, ou haveria outro motivo? São 

questões que demandam outras discussões. 

Pela leitura do contexto, percebemos a pressão que esses militantes sofreram em uma 

cidade controlada pelas oligarquias rurais. Os setores conservadores não aceitavam perder sua 

condição hegemônica. De acordo com o Padre Thomaz de Aquino Prata (2006):  
 

A oligarquia rural foi e é forte em Uberaba. Os chefes rurais exerciam um 
poder muito grande, eles controlavam a igreja através de doações, através 
de benefícios e da própria presença deles. E quando veio a Revolução, todos 
aqueles que eles achavam que eram comunistas, foram pressionados. Eu tive 
12 acusações, de um padre, de um médico, de um advogado, de um juiz de 
direito e o resto, de fazendeiros. Portanto, houve uma adesão grande de 
fazendeiros ao golpe militar, em Uberaba. Não houve resistência ao golpe 
em Uberaba, nenhuma passeata. O apoio à ‘Revolução’[golpe de 64] foi 
forte, tinha uma organização chamada Associação de Mulheres Contra o 
Comunismo, meu nome era citado como comunista e eu não podia dizer 
nada, eu era vigiadíssimo [grifo nosso].  

 
Este sacerdote, denominado de padre vermelho, as Irmãs Dominicanas e outros 

professores religiosos e laicos da instituição foram considerados focos de resistência e 

estiveram na mira do regime militar. 

 

 

3.5 A intervenção do regime militar na FAFI/FISTA 

 

Pelos relatos, inferimos que, a FISTA possuía uma concepção pedagógica que 

procurava aprimorar a formação acadêmica comprometida com um contexto social e político 

muitas vezes contrário aos interesses do Estado militar e dos setores conservadores da cidade, 

porque a instituição permitia a construção do diálogo, do debate, da democracia e da crítica. 

Seus professores promoviam palestras, encontros, abriam espaços aos alunos para 

manifestações artísticas, culturais, entre outros eventos, conforme depoimentos já analisados.  

Vasselai (2001) ratifica essa postura crítico-humanista, ao afirmar que não se pode 

negar à confessionalidade o papel de porta-voz do humanismo, apoiada que está na teoria 
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crítica e na filosofia da libertação em toda sua expressão. O humanismo cristão defende o agir 

do ser humano integrado à sociedade, como pessoa que deverá ser respeitada a partir de seus 

valores, de sua subjetividade e de sua capacidade de transformar as estruturas injustas. 

 Contrário a esse pensamento, em 03 de abril de 1964, a coluna Escutando e 

Divulgando, do jornal Lavoura e Comércio23, saudava o fechamento da UNE, no Rio de 

Janeiro, e, ao mesmo tempo, elogiava a atuação dos Governadores Magalhães Pinto, de Minas 

Gerais e Carlos Lacerda, do então estado da Guanabara: 
 

A Guanabara não se rendeu ao governo deposto. Magalhães Pinto e Carlos 
Lacerda, dois autênticos democratas, dois grandes líderes, que merecem a 
admiração e o respeito de todos nós brasileiros. Já não existe a UNE 
comunizada. Os estudantes de todo o Brasil tem agora uma instituição 
democratizada, com a limpeza feita naquela associação feita na tarde de 
ontem. Desesperados com a vitória da democracia, estudantes esquerdistas 
incendiaram a sede de sua entidade (LAVOURA E COMÉRCIO, 
03/04/1964, p.1). 

 
Pela leitura desse periódico, na época o de maior circulação na cidade, fica evidente 

seu conservadorismo editorial. Entretanto, no interior da FISTA, entre seus estudantes e 

professores, havia uma visão contrária à opinião desse jornal.  

A evolução do movimento estudantil no contexto da participação e na militância na 

JEC e JUC, muitas vezes influenciados pela própria atuação dos sacerdotes, ideologicamente 

comprometidos com a esquerda e com a necessidade de mudanças contra as injustiças sociais, 

obrigava a Igreja Católica a atualizar-se. Essa postura consolidou-se a partir do Concílio 

Vaticano II de 1962. Organizações ligadas à Igreja puseram em prática as recomendações dos 

Papas João XXIII e Paulo VI, o que gerou uma divisão maior no clero, entre os conservadores 

e os progressistas (WANDERLEY, 1984). A atuação, tanto dos estudantes do ensino superior 

quanto da Igreja, em seus movimentos, contribuíram para expor as contradições da sociedade. 

Os progressistas religiosos e laicos enfrentaram a prisão, o exílio e a morte. Para Maria Élida 

da Silva (2007) o retrocesso do modelo educacional foi marcante para o País: 
 

Antes do golpe militar, o Ministro da Educação, Darci Ribeiro, tinha uma 
proposta de alfabetização em massa e de uma elevação cultural do povo 
brasileiro, com conteúdo, e escolheu Paulo Freire, para trabalhar com um 
método adequado, a cada faixa etária da população. Ele dizia: “não era só 
fazer a leitura do texto, mas fazer a leitura de mundo”. Com a ditadura, o 
educador foi banido, e em três meses, já estava correndo processo contra 
ele. O que o governo militar fez, cortou a educação emancipadora e criou o 

                                                 
Em 6 de julho de 1899, produtores rurais unidos contra o governo, devido ao crivo do fisco estadual, fundaram o 
periódico para defender seus interesses. Em 2003, o tradicional jornal, com problemas financeiros, foi fechado. 
Cento e quatro anos separam essas duas histórias. O jornal Lavoura e Comércio foi muito mais do que um jornal, 
foi a expressão e o perfil de Uberaba e região, ligando a historicidade das tradições e costumes de um povo 
(LACERDA, 2003). 
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MOBRAL. Abriu escolas para toda a população, mas sem conteúdo, criou-se 
um modelo de avaliação, para que as pessoas, não aprendessem nada. 
Nesse processo, os próprios educadores de hoje, com a educação que 
receberam, não vão conseguir elevar o nível cultural de seus alunos. 
Justamente com as mudanças, impostas pela LDBEN 5692/71, as pessoas 
sabiam fazer os símbolos, mas não sabiam decodificar, enquanto, muitas 
disciplinas foram tiradas do currículo. 

 
Entre outras determinações, a Lei 5692/71 ampliou a obrigatoriedade escolar de quatro 

para oito anos, aglutinou o antigo primário com o ginasial, suprimiu o exame de admissão e 

criou a escola única profissionalizante. A educação passou a sofrer a ingerência do regime 

militar e logo após o golpe de 1964 procedeu-se, dentro da Faculdade, o trabalho de 

depuração conforme a ideologia reacionária que passou a dominar o País. O próprio Bispo 

Dom Alexandre foi questionado por elementos da sociedade uberabense sobre a influência 

ideológica de esquerda na formação de professores da FISTA. Tratava-se de afastar ou punir 

os portadores de idéias consideradas ameaçadoras e tidas como subversivas sob o argumento 

de que eram contrárias aos interesses nacionais.  

Procuramos obter, com os depoimentos dos envolvidos no processo de tentativa de 

silenciar os professores, a riqueza de detalhes do episódio na história da instituição, em um de 

seus momentos de maior tensão. Logo depois da implantação do golpe de 64, veio a Uberaba 

um grupo de representantes do regime militar, de Belo Horizonte, e reuniu-se com os 

professores e os estudantes da FISTA, conforme o depoimento do Padre Thomaz de Aquino 

Prata (2006) envolvido no processo:  
 

Foi uma época de tomada de consciência da realidade. Discutíamos 
problemas sociais, distribuição injusta das riquezas, situação do 
operariado, a ação imperialista da América do Norte, problemas do 
desemprego, do salário. Em 1964 veio o golpe militar. Grupos de estudantes 
universitários [enviados pelo governo militar], vindos de Belo Horizonte, em 
nome do Movimento Revolucionário, apareciam nas Faculdades, reuniam 
alunos e professores e ditavam as novas normas de conduta. Já traziam de 
BH os nomes dos principais alunos acusados de agitação. Foi um tempo de 
terror. Fui convidado para lecionar na Faculdade de Ciências Econômicas 
de Uberaba, mas tive o nome vetado pelo MEC, alegando tratar-se de 
‘elemento subversivo e perigoso’. Éramos vigiados e os diretores da FISTA 
eram obrigados a preencher folhas de perguntas sobre nossas atividades. 
Acima de tudo, havia os informantes do SNI. Ganhavam para vigiar e enviar 
informações semanais sobre nossas atividades [grifo nosso]. 
 

Para o Estado autoritário, era importante acabar com todas as ações e discussões que 

colocassem em dúvida a legitimidade das propostas entreguistas que os militares 

desenvolviam a favor da desnacionalização da economia e de subserviência aos interesses 

estrangeiros. Essa leitura crítica do contexto realizada na FISTA incomodou os setores 

conservadores a ponto de a instituição sofrer intervenção do regime.  
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O Arcebispo Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, apesar de seu conservadorismo 

político, agiu com veemência na defesa dos membros da FISTA, como destaca Alves24 (1968, 

p. 267):  
 

Quando, no dia 10 de abril de 1964, a Polícia Militar de Uberaba prendeu 
um redator do Correio Católico, a cidade passou a fervilhar com boatos de 
próximas prisões de padres e freiras. As mulheres do CAMDE – Campanha 
da Mulher pela Democracia – organização feminina de extrema direita que, 
com nomes variados, pulula pelo Brasil, reclamavam o fechamento da 
Faculdade de Filosofia, que acusavam de ser um núcleo de comunistas. 
Como medida preventiva, o Jornal da arquidiocese publicou naquele dia uma 
entrevista de Dom Alexandre ‘reiterando que os vencedores não devem 
extremar-se’ e advertindo que ‘não assistirei passivo a qualquer tentativa de 
se humilhar sacerdotes e membros da Ação Católica, associações e 
instituições religiosas’. 

 
 Nesse viés ideológico dos anos de 1960, os professores e estudantes estavam se 

envolvendo conscientemente num debate cada vez mais rico e amplo, mas também perigoso 

para os mais conscientes e combativos. A repressão, bruscamente, tentou interromper esse 

embate promissor presente no País. O professor de Sociologia Padre Thomaz de Aquino Prata 

(2006) afirmou: 
 
Deram-nos uma lição de moral, alertaram que agora os caminhos eram 
outros, que o comunismo estava mandando, invadindo e que seria barrado. 
Não tinham noção de comunismo. Um desses generais disse que eu era 
comunista, que eu trabalho para implantar o comunismo, que no nosso meio 
havia muitos comunistas, mas nós não éramos comunistas. A sensação foi de 
vergonha. A classe universitária tinha de engolir tudo, saber o que falar e 
onde falar. Vários professores da FISTA passaram por inquéritos 
deprimentes, inclusive professores leigos e religiosos. Quanto a mim, fui 
conduzido ao quartel militar de Uberaba, por duas vezes. Sofri 
interrogatórios penosos. Tive que falar sobre as minhas atividades, acusado 
de aliciar estudantes para o marxismo, acusado de perturbador da ordem 
social.  

 
 Esse depoimento nos confirma que, na instituição, a ideologia que mobilizava os 

padres progressistas era o humanismo cristão dos filósofos franceses já citados e não 

propriamente o comunismo como pensavam os representantes do Estado de exceção. O 

comandante da Polícia Militar, o Coronel Pedro Nazaré, responsável pelos inquéritos 

anunciou que dois interventores militares estavam na cidade e que tinham amplos poderes 

                                                 
24 Jornalista e político brasileiro, ao proferir em 1968 – como deputado federal eleito pelo MDB – um discurso 
no Congresso Nacional em que, entre outras coisas, convocou a população a boicotar o desfile de 7 de setembro, 
por ocasião das comemorações da Independência e ainda, clamou para que as jovens brasileiras não namorassem 
os oficiais do Exército. Este fato figura na história nacional como o provocador do AI-5, reação violenta do 
governo Costa e Silva, já que o Congresso não afastou o deputado Márcio Moreira Alves. A obra desse autor foi 
confiscada pelos militares no país. Padre Prata, citado na obra O Cristo do povo, gentilmente nos cedeu seu 
exemplar para a elaboração de nosso trabalho. 
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para redemocratizar o movimento estudantil de Uberaba, por ordem do General do Exército 

Carlos Luís Guedes25.  

De acordo com Alves (1968, p. 268), citando Dom Alexandre: “O certo é que havia 

uma lista de prisões com o nome de cinco padres e quatro freiras”. Em visita aos familiares de 

sua esposa em Uberaba e em campanha para governador de Minas Gerais, o General Guedes 

encontrou-se com o Arcebispo. Nessa ocasião, a mulher do General, Dona Odete Guedes 

indagou a Dom Alexandre qual era a linha ideológica das freiras Dominicanas. Prontamente, 

o sacerdote levantou-se em defesa das religiosas e a repreendeu: “Considero sua pergunta sem 

linha e que a conduta do clero é de minha responsabilidade”. Talvez esse incidente 

constrangedor à família do militar tenha causado novos Inquéritos Policiais Militares (IPMs) 

contra os professores da FISTA.  

Monsenhor Juvenal Arduini depôs nos dias 3 e 4 de junho, acusado de levar seus 

alunos e militantes da JUC à subversão, enquanto o Padre Thomaz de Aquino Prata, que tinha 

suas missas gravadas pelos representantes do regime militar, foi interrogado por motivos 

semelhantes.  

Iniciou-se com um método policial de interrogatório, desenvolveu-se como uma 

técnica militar de operação e transformou-se numa espécie de Estado clandestino. O combate 

sem trégua e sem regra às organizações de esquerda foi um dos aspectos – não o único – dessa 

violência. Golbery, ideólogo do regime militar afirmou, posteriormente, que havia criado um 

monstro ao fundar em 1964, o Serviço Nacional de Informação (SNI), cérebro do sistema 

geral de inteligência (GORENDER, 1987). É fato que a tortura já existia há muito tempo no 

Brasil, mas no regime militar ela foi ampliada e a violência foi banalizada. 

A ex-aluna Elisa Angotti Kossovitch (docente da UNICAMP) foi militante da JUC, do 

Centro Acadêmico e atuante nos grupos de teatro da FISTA, com vivência internacional no 

processo de conscientização política no período da ditadura relatou:  
 

Vivi, sim, uma sensação de medo muito grande. Não vivi a prisão nem o 
exílio ou auto-exílio. Grande parte dos exilados se auto-exilou por medo, 
com toda razão. Não cheguei a passar por isto, mas tive momentos muito 
tensos na minha vida; porque todos os meus amigos estavam sendo presos e 
eu sabia que poderia ir sem mais nem menos [...] Sei que fiquei vários meses 
sem dormir, qualquer barulho na minha casa me acordava e ficava 
esperando; isto é muito desagradável, uma tensão infernal [...] Os amigos de 
meu pai de direita, extremamente reacionários disseram que quando eu voltei 
da França eu voltei com um baú lotado de toneladas de propagandas 
comunistas. Eram os livros que eu lia. Na época, quando saí da FISTA, 

                                                 
25 Os Generais Carlos Luís Guedes e Mourão Filho, na noite de 31 de março, desencadearam o golpe militar, ao 
sublevar a guarnição de Minas Gerais (FAUSTO, 2003).  
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deixei de ler Maritain. Fui viver na França e militar com o pessoal do Partido 
Comunista Francês junto com a Guerra do Vietnã. Participei intensamente da 
militância. [...] Tinha que ter uma pertença qualquer, a uma organização 
qualquer. E a maneira de me adaptar a uma militância na França no 
momento de contestação de anti-guerra do Vietnã, foi participar junto com a 
Neila Cecílio, companheira e amiga, do movimento comunista (SANTOS, 
2006, p. 62-63). 
 

Nesse período, muitas pessoas, temendo a violência do regime de exceção, buscaram o 

exílio, antes que viessem a sofrer algum atentado contra sua própria vida ou de familiares. 

Essa situação deixou marcas indeléveis naqueles que foram obrigados a deixar o País, em 

condições tão adversas. A repressão, marca do regime militar, e os Atos Institucionais e 

Decretos-Leis, a exemplo do nº. 477 impuseram o silenciamento e instituíram o controle 

ideológico nas universidades e demais instituições educativas. Segundo os documentos da 

Arquidiocese de São Paulo (1985, p. 68) publicados na obra Brasil, nunca mais, a ditadura 

militar deixou como herança “[...] 17 Atos 1nstitucionais, 2.260 Decretos-Leis, 10 mil 

exilados políticos, 4682 cassados, 245 estudantes expulsos das Universidades por força do 

Decreto 477 e uma lista de mortos e desaparecidos tocando a casa das três centenas”. 

Sobre a intervenção militar na FISTA, Elisa Angotti Kossovitch descreveu: 
 

Eu me lembro quando da intervenção militar quando mandaram os 
representantes dos militares pedir que denunciássemos os comunistas que 
estavam presentes em nossa Faculdade. Foi uma assembléia bastante 
tumultuada na FISTA. Meu pai tinha me pedido, pelo amor de Deus, 
para ficar calada, não abrir minha boca, porque aquilo lá era gente da 
barra pesada. Eu não consegui ficar calada. Um depoimento contundente 
contra a ‘dedodurismo’, contra a denúncia e a delação. Formei-me em 
1964 e fiz o discurso de formatura que também foi contundente, triste, 
estávamos de luto. Tínhamos perdido não a esperança, mas tínhamos que 
colocar entre parênteses porque os militares estavam entrando para ferrar 
a gente. Os Centros Acadêmicos eram legítimos e foram dissolvidos na 
tal intervenção. Foram destituídos, devíamos convocar novas eleições 
para um novo Centro Acadêmico. Pediam que denunciássemos aqueles 
que não estivessem de acordo ou conforme as novas regras. Isso nos 
marcou profundamente. Tivemos que esconder muito material que 
pudesse ser considerado suspeito que estivesse nos arquivos do Centro 
Acadêmico e na Biblioteca da Faculdade (SANTOS, 2006, p. 217).  

 
As acusações que pesavam contra os professores religiosos e laicos que trabalhavam 

na FISTA eram as seguintes: pregar a subversão na Faculdade de Filosofia, por isso o elevado 

número de alunos esquerdistas, fazer reuniões secretas, em que defendiam o esquerdismo e a 

subversão, assistir e aplaudir entusiasticamente o comício do Padre Lage, discutir com 

Arnaldo Rosa Prata (pecuarista, político conservador e ex-Prefeito da cidade), que discordava 

do comício, encomendar livros considerados subversivos (dentre os quais Como seria um 

Brasil Socialista) e manifestar-se contra o atual regime político do País (ALVES, 1968).   
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Os interventores convocaram uma reunião com os membros da FISTA. Embora não 

tivessem convidado o Arcebispo, D. Alexandre compareceu e ouviu duas horas de pregação 

dos representantes do regime, e finalmente já sem paciência, passou uma descompostura nos 

representantes do governo, arrematando em alto e bom som, debaixo de aplausos da 

comunidade fistiana, que não aceitaria “[...] que desconhecidos, ignorantes de tudo quanto 

acontecia na Faculdade, movido por atos desprezíveis, se arrogassem o direito de acusar de 

forma infame a atuação dos profissionais da FISTA”, e, em seguida, retirou-se do local 

(VANUCCI, 2004, p. 140).  

Na manhã do dia 10 de abril de 1964, o Coronel Nazaré do 4º Batalhão de Polícia foi 

surpreendido, quando sua sala foi praticamente invadida pelos religiosos da arquidiocese, 

tendo à frente D. Alexandre, que repreendeu publicamente o oficial e o alertou que não 

aceitaria mais a intolerância dos militares contra seu rebanho, e que partiria para a capital 

para comunicar tal fato ao Governador Magalhães Pinto (VANUCCI, 2004). A ação enérgica 

desse religioso, conforme já argumentamos, foi fundamental para defender os perseguidos 

políticos da FISTA. 

Diante da argumentação convincente de D. Alexandre – que foi até BH para 

questionar a situação junto a Magalhães Pinto –, o Governador mineiro atendeu a 

reivindicação do Arcebispo, que posteriormente substituiu o truculento Coronel Nazaré por 

outro muito mais cordato. O Governador impressionado com o discurso comovente do clérigo 

ordenou, sem hesitações, a troca nos comandos da Polícia Militar e Civil em Uberaba. O 

Tenente Coronel José Vicente Bracarense, então ajudante de ordens do gabinete militar do 

Palácio da Liberdade, foi designado comandante do 4º Batalhão, com ordens para seguir 

imediatamente para Uberaba de modo a solucionar o litígio (VANUCCI, 2004). O novo 

comandante amenizou a situação. O episódio foi confirmado em entrevista de Abigail 

Bracarense26, que é filha do militar designado pelo Governador:  
 

A chamada Revolução de 1964 (golpe militar), tinha acabado de acontecer, 
e o Coronel Nazaré, comandante da Polícia Militar em Uberaba, ao que 
parece, tinha uma péssima relação com os presos políticos. Na época, tinha 
somente um Batalhão de polícia para todo o Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. Esse Coronel estava tendo problemas com a Igreja, devido à 
perseguição movida contra os padres e com os religiosos e professores da 

                                                 
26 A própria FISTA sofreu uma agressiva pressão do regime militar, sabíamos que tinha alunos infiltrados para 
vigiar, mas não tinha medo, de tudo que pensava e fazia. [...] Em Belo Horizonte, a cidade era grande e ninguém 
conhecia o meu pai. Mas, em Uberaba, eu era a filha do Comandante, tive muita dificuldade, era discriminada. 
Fui Vice-presidente do Centro de Estudos Pedagógicos da Faculdade, na chapa de Eduardo Guimarães, que foi 
Presidente do Diretório Acadêmico. Enquanto, meu pai me olhava lendo uma literatura de esquerda acadêmica, 
na Faculdade, eu era vista como filha de militar, que, eu estava lá para comentar e delatar (BRACARENSE, 
2007).  
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própria Faculdade Santo Tomás de Aquino. Se Dom Alexandre não tivesse 
entrado no meio, teriam acontecido coisas terríveis, como ocorreu em 
outras localidades. Dom Alexandre foi a Belo Horizonte, e como era muito 
culto e articulado pediu ao Governador Magalhães Pinto, que, trocasse o 
Comandante Nazaré. Reuniram a cúpula da segurança do Estado, e 
acharam que o meu pai possuía o perfil adequado para solucionar a questão 
(BRACARENSE, 2007). 

 
E também alegou, em seu depoimento, que, quando ainda era aluna da FISTA, sofreu 

discriminação e patrulhamento ideológico dos estudantes, por ser filha do comandante da 

Polícia, sendo acusada de infiltrada pelos próprios colegas de Faculdade. Sem citar nomes, 

Euphranor Ferreira Martins Júnior (2007) nos confirmou esse episódio: 
 

Houve uma relação de adaptação de alguns professores e muitos viraram 
delatores, enquanto, outros que tinham de sobreviver, às escondidas, 
incutiam suas idéias, a exemplo, o Padre Prata, que não se calava. Havia 
filhos de militares infiltrados na FISTA, evitávamos falar perto deles, mas, 
tinha as turmas da área de humanas, que eram muito polêmicas, tais como, 
as de Geografia, de História e de Filosofia, que questionavam muito, mas 
em surdina. Os professores falavam de forma mais amena que não 
afetassem suas vidas, afinal, tinham que sobreviver, mas quando tinham 
confiança, com alguns alunos, discutiam e criticavam a situação, mas não 
era publicamente. 

 
As várias citações sobre a intervenção na FISTA e o papel desempenhado pelo 

Arcebispo de Uberaba na defesa dos religiosos tiveram como objetivos compreender que, 

mesmo em uma cidade do interior, a vigilância e o patrulhamento ideológico foram 

relevantes, e responder a nossa problematização da pesquisa: se a ingerência do regime militar 

afetou a formação de professores na FISTA. Na concepção do Monsenhor Juvenal Arduini, 

considerado o maior intelectual engajado da instituição, por ocasião da homenagem prestada 

pela Assembléia Legislativa mineira ao Arcebispo D. Alexandre, discursou:  
 

D. Alexandre foi um grande defensor da ação católica, da renovação 
litúrgica da Igreja e de todos os que eram hostilizados. Quando houve 
acusações de que os padres da época da Segunda Guerra Mundial teriam 
uma ligação com o nazismo e com o fascismo, D. Alexandre desmascarou 
aqueles que estavam acusando os sacerdotes. Nos episódios de 1964, com o 
golpe militar, houve acusações à Igreja, a professores da FISTA, religiosos e 
leigos de ligações com o marxismo e o comunismo, e D. Alexandre 
levantou-se para defendê-los. Sempre impetuoso, não era preciso que lhe 
pedisse essa defesa, porque se antecipava e se colocava na linha de frente em 
defesa dessas pessoas. [...] Foi, talvez, o ato de maior significação moral 
daqueles meses cinzentos (ARDUINI, 2000, p. 1).  
 

 Fato interessante citado nesse depoimento é que o Arcebispo já havia defendido os 

padres de sua diocese contra o governo autoritário do Estado Novo de Vargas nos anos de 

1940. Nesta década, a acusação contra os religiosos era o fascismo, enquanto nos anos de 

1960 a acusação era devido à influência do comunismo. Esse episódio é retratado na obra O 
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cristo do povo, de Márcio Moreira Alves. Como se percebe, a imposição não se dá sem 

oposição, conflito e resistências dos intelectuais católicos progressistas que passaram a não 

aceitar o papel de submissão que lhes foi imposto pelos representantes do regime autoritário, 

nos anos de 1960 e 1970.  

 

 

3.5.1 A biblioteca Maria Passarinho da FISTA e a participação da instituição no Projeto 

Rondon 

 

A participação da Irmã Virginita na direção da instituição foi essencial para a 

montagem da biblioteca. Seu acervo contava com mais de 10 mil livros de grandes autores e 

era referência para toda a região. A inauguração do prédio que abrigava a biblioteca, em 1970, 

contou com a ilustre presença do Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, o qual recebeu a 

homenagem das Irmãs Dominicanas, denominando a biblioteca da instituição de Maria 

Passarinho, mãe do Ministro do governo Médici.  

Além dessa questão um tanto quanto contraditória, outro tema que chama a atenção 

era o regimento para a utilização da biblioteca: o seu artigo 133, no parágrafo 4, apontava 

diversos autores considerados inadequados para a leitura; suas obras eram censuradas e, para 

lê-las, somente com autorização especial. O estudante que quisesse ler tais livros proibidos 

pelo Índex, deveria solicitar antecipadamente ao Assistente Eclesiástico da FISTA 

(OLIVEIRA, 2003). As duas situações relatadas acima eram, no mínimo, constrangedoras 

para os alunos e professores do educandário de uma instituição plural que prezava o diálogo, a 

democracia e a formação humanista. 

Nos anos de 1960, no contexto dos acordos MEC-USAID e da Aliança para o 

Progresso norte americana, a direção da FISTA foi convidada a participar do Projeto 

Rondon27 em Altamira, no Pará, juntamente com a Faculdade de Medicina (representada pelo 

Dr. Guerra) e a Universidade Federal de Viçosa. Loreto (2006) nos relatou que passou 40 dias 

na região amazônica, e o Prefeito de Altamira, no Pará, ofereceu a cadeia local, que sofreu 

reformas a fim de receber os alunos do Projeto Rondon. Em intervalos de 30 a 40 dias, um 

avião levava grupos de estudantes de Uberaba e Viçosa para a região Norte. 

                                                 
27 O Projeto Rondon envolveu vários Ministérios visando ao fortalecimento de políticas públicas. Criado em 
1967, o projeto levou estudantes e professores de instituições de ensino superior a desenvolver trabalhos sociais 
nas regiões mais carentes do país. Orientados por professores, esses estudantes espalhavam-se pela região com o 
objetivo de transmitir um pouco do seu saber às populações desfavorecidas dos estados da Amazônia brasileira. 
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o reativou (GERMANO, 1993). 
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Havia trabalho, orientado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para professores 

e estudantes nos campos de Medicina, Odontologia, Direito, Pedagogia, Sociologia e 

Enfermagem, prestando serviços de atendimento às comunidades indígenas e demais 

habitantes da região. Nesse trabalho, o grupo recebeu a visita do Presidente Médici, demais 

Ministros de Estado e representantes da ONU. Por ser fluente em francês, Loreto foi 

intérprete dos comissários franceses da organização mundial. E como freira dominicana, 

aproveitou-se para evangelizar os moradores da região: um helicóptero a levava para as 

agrovilas, onde entrava em contato com os jovens e suas famílias. Loreto (2006) afirmou: 
 

Esse trabalho favorecia a valorização e o enriquecimento dos cursos da 
Instituição, além de contribuir para a experiência de professores e alunos. 
Trabalhei mais na prática educativa, o Dr. Ronaldo nas Ciências do Direito 
e Economia e o Dr. Guerra, na área de Medicina. Foi uma experiência 
interessante. 

 
O projeto Rondon e seu lema ufanista integrar para não entregar foi uma das formas 

que o regime militar encontrou para cooptar os jovens para que conhecessem os problemas do 

País, sem fazer oposição. Apesar das relações com o governo mais autoritário do período 

militar, compreendemos que a participação nesse Projeto foi uma oportunidade de 

intercâmbio cultural entre professores, alunos e comunidades carentes e, contribuiu para a 

formação dos educadores da instituição.  

Acreditamos que essa experiência, apesar da cooptação do Estado militar, foi 

importante para aproximar a comunidade fistiana de outras instituições na disseminação do 

conhecimento. Pelos relatos, a experiência demonstrou também o comprometimento 

institucional com a ajuda humanitária assistencialista, tão cara às Dominicanas, ou seja, 

melhorar as condições sociais, sem subverter a ordem, mudar sem romper com as estruturas 

do sistema. Salles (1986, p. 115) ao criticar o Projeto Rondon salienta:  
 

O controle político-ideológico, presente no projeto extensionista, visava 
atingir não somente os estudantes, mas também as próprias comunidades 
pobres, prevenindo assim um possível foco de protesto subversivo. Tratava-
se de eliminar a pobreza sem transformar a estrutura econômico-social, 
porém através do desenvolvimento das comunidades, da educação do povo – 
daí a importância dos técnicos, dos intelectuais – e sob a direção intelectual 
do pensamento cristão.  
 

A ex-aluna e ex-professora do curso de História da FISTA, Sônia Fontoura (2007), em 

entrevista, descreveu sobre as relações humanas e a formação dos professores na instituição e 

relatou ainda que contribuiu com o Projeto Rondon, na região Centro-Oeste do Brasil: 
 

Participei do Projeto Rondon, dando aulas em Campo Grande, capital do 
Mato Grosso do Sul. O ambiente de trabalho era muito bom, era prazeroso 
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trabalhar na instituição. A formação de educadores visava preparar os 
professores com bastante embasamento teórico e visão humanista. Havia 
muitas conferências, o próprio Diretório Acadêmico Dom Alexandre 
(DADA) trazia palestrantes de renome nacional e debates eram realizados. 
O curso de Letras fazia apresentações de teatro, recitais de poesia etc. 
Entretanto, não havia estímulos ou política de incentivos para a realização 
de cursos de lato ou stricto sensu. Também, nesse período – décadas de 60 e 
70 – não era comum a realização de cursos de pós-graduação, como 
atualmente. 

 
 Pelos relatos dos professores, a FISTA, ainda que fosse uma instituição confessional, 

tinha instituído o ensino plural, em que se ressaltava a ciência, o humanismo e a tolerância 

religiosa. Esses eram os princípios filosóficos que norteavam a instituição. A Faculdade era 

muito bem estruturada, bem cuidada, com material didático diversificado e consistente, 

biblioteca com bom acervo e laboratórios de Geografia, de Geologia e de Biologia bem 

instalados. O ambiente de trabalho era muito bom e seus professores relataram que foi 

prazeroso ter pertencido à instituição. O tratamento dispensado pela direção em nada 

lembrava uma empresa, pois a relação era fraternal entre a direção e a comunidade acadêmica. 

Para nós, esse modelo administrativo teve grande influência no processo formativo de 

qualidade que se estabeleceu na FISTA e serve de exemplo para as atuais instituições de 

ensino superior brasileiras. 

Além das boas relações de trabalho, pensamos que um educandário de ensino superior 

deve contar com docentes, orientadores e pesquisadores comprometidos com a boa formação 

de seus alunos e, para isso, a instituição precisa disponibilizar os recursos humanos e 

financeiros necessários, a fim de que seus profissionais e discentes não se desvinculem do 

ensino, da extensão e da pesquisa. 

  

 

3.6 A influência da legislação educacional do regime militar na formação de professores 

da FAFI/FISTA 

 

Retomamos o tema sobre legislação educacional, com o objetivo de compreendermos 

seus reflexos na formação de professores da FISTA. Nos anos de 1960 e de 1970, a expansão 

capitalista contribuiu para aumentar a demanda por educação, agravando o problema 

educacional, carente de vagas e de recursos para investimento na expansão do sistema escolar 

no País. Como vimos anteriormente, a classe média e as classes populares buscavam ascensão 

social, através da educação. Por sua vez, o capital necessitava de qualificação dos 

trabalhadores para a sua expansão econômica. Nesse propósito, as políticas públicas para a 
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educação buscaram especializar os profissionais necessários para atender as empresas 

nacionais e estrangeiras em expansão no Brasil.  

Essa concepção educacional utilitarista subordinou a educação ao sistema capitalista e 

pretendeu inserir as classes populares no sistema escolar, até mesmo para responder às 

pressões sociais que o regime enfrentava. Contudo, era necessário reestruturar o modelo 

educacional às necessidades do desenvolvimento econômico adotado pelo Estado militar e, 

com esse propósito, o governo brasileiro buscou a colaboração norte-americana, cujos 

técnicos tiveram participação significativa na reorganização do sistema educacional brasileiro 

(FREITAG, 1986). Além da dependência política e econômica, a cultural também reforça os 

laços de dominação de forma muito eficaz.  

Esses acordos alteraram todos os níveis de ensino, do básico ao superior, com 

planejamento e treinamento de pessoal, reestruturação dos currículos e censura de obras 

publicadas. Essa situação demonstrou a relevância da educação como sustentáculo para a 

integração e sujeição dos países considerados periféricos aos interesses norte-americanos 

(SAVIANI, 2004). A reforma educacional tecnicista buscou anular os conteúdos que levavam 

à reflexão crítica. Sobre essa situação, Monsenhor Juvenal Arduini28, professor de Filosofia 

Geral e Antropologia Filosófica, por 23 anos, na FAFI/FISTA, no período de 1949 (ano da 

fundação da instituição) até 1972, quando o curso de Filosofia foi extinto, afirmou: 
 

Para atingir esse objetivo, procurou-se modificar a Filosofia da Educação no 
Brasil, retirando-lhe o caráter crítico para reduzi-la a um aprendizado 
tecnológico. Para isso, foram sendo estrangulados cursos que ajudavam a 
pensar, como Filosofia, Ciências Políticas, Pedagogia. Pensar era perigoso. 
Dessa forma, as novas gerações de jovens universitários foram prejudicadas 
em sua formação. Foi vítima de um sistema antipedagógico que lhe 
dispersou o potencial de participação histórica. [...] Viviam falando em 
modernidade, em iniciativa e mercado livre. Isto é ilusório, pois a 
modernização não transforma, ela apenas melhora e aperfeiçoa 
equipamentos. É verdade que a modernidade pode ajudar, mas num País de 
desigualdade tão grande não é essa a solução. O livre mercado é um 
problema, pois, embora seja necessária certa liberdade, o capitalismo liberal 
não é bom. (Arquivo Público de Uberaba, 1991).  

 
 Enquanto nos países europeus as reformas universitárias dos anos de 1960 foram 

realizadas com amplos debates da sociedade civil, no Brasil, as mudanças foram implantadas 

                                                 
28 Monsenhor Juvenal Arduini é filósofo, antropólogo e escritor, considerado um dos maiores intelectuais 
uberabenses. Foi professor-fundador das Faculdades de Filosofia (FISTA), Medicina (UFTM), Ciências 
Econômicas (FCETM) e Zootecnia (FAZU). É membro efetivo da “Societá Internazionale Tommaso d´Aquino”, 
de Roma, “International Society for Metaphysics” de Washington, “World Phenomenology Institute”, entre 
outros. Publicou várias obras, entre elas “Horizonte de Esperança”, “Destinação Antropológica”, “O Marxismo”, 
“Homem Libertação”, “O Estradeiro” e “Antropologia, Ousar para Reinventar a Humanidade (PAOLINELLI, 
2007). 
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por um grupo reduzido e virou assunto de gabinete, sob a supervisão do norte-americano 

Rudolph Atcon. Seu relatório influenciou a Reforma Universitária feita pelo Grupo de 

Trabalho da Reforma Universitária (GTRU) 29 (FREITAG, 1986). Segundo Monsenhor 

Arduini (ARQUIVO PÚBLICO DE UBERABA, 1991) em sua crítica ao modelo imposto 

pelo Estado autoritário, “[...] foram anos de muita repressão nas escolas e as ciências sociais 

foram sacrificadas. Era preciso conter a consciência política. Então, o objetivo passou a ser 

fazer técnicos, preparar profissionais, saber fazer: know-how, e o pensar foi proibido”. O 

regime militar moldou a educação brasileira segundo suas diretrizes ideológicas, embasadas 

no tecnicismo, e buscou anular a crítica e impedir a própria emancipação popular. 

As reformas educacionais implantadas tiveram sua sustentação nos acordos MEC-

USAID, no Relatório do GRTU e no Relatório Meira Matos30 (Coronel da Escola Superior de 

Guerra e responsável pelas ações repressivas contra professores e estudantes), que serviram de 

base para a elaboração das Leis 5.540/68 e 5.692/71. A reforma do ensino aumentou a 

obrigatoriedade escolar para oito anos, com a fusão dos antigos cursos primário e ginasial e 

extinguiu o exame de admissão (ARANHA, 2006). Sobre a extensão da obrigatoriedade 

escolar para oito anos, Cury (2000, p. 574) argumenta: 
 

Aumenta-se o tempo da escolaridade e retira-se a vinculação constitucional de 
recursos com a justificativa de maior flexibilidade orçamentária. Mas alguém 
teria de pagar a conta, pois a intensa urbanização do País pedia pelo 
crescimento da rede física escolar. O corpo docente pagou a conta com duplo 
ônus: financiou a expansão com o rebaixamento de seus salários e a 
duplicação ou triplicação da jornada de trabalho.  

  
Além da degradação do trabalho docente, a imposição da profissionalização 

obrigatória objetivou reduzir de forma velada a pressão dos jovens das classes populares por 

vagas no ensino superior, restrito às classes mais abastadas. Também essa imposição visava 

contribuir para o aumento da produtividade do professor, sem que ele tivesse controle ou 

apropriação do resultado de seu trabalho, nem mesmo qualquer possibilidade de exigir as 

melhorias salariais, até porque as greves foram proibidas. Na concepção marxista, a alienação 

acontece quando as forças produtivas, no sistema capitalista, organizam-se dentro de uma 

                                                 
 
30 Pelo Relatório Meira Mattos, o Presidente da República escolheria os Reitores e os Diretores das 
Universidades e Faculdades Federais, que deveriam se responsabilizar pela disciplina nesses estabelecimentos. 
Ainda estabeleceu a contratação de professores pela legislação trabalhista; pretendia-se retirar dos movimentos 
sociais de esquerda a participação dos estudantes, e a adoção de créditos e matrícula por disciplina, com o 
objetivo de desmobilizar o movimento estudantil. Afinal, com os estudantes dispersos, ficava mais difícil a 
mobilização e organização dos movimentos de contestação (ARANHA, 2006). 
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divisão social de tarefas que afasta o trabalhador dos produtos de seu trabalho, em particular 

do lucro, ou seja, a mais valia. 

Na opinião de Freitag (1986) a Lei 5.540, de 1968 e o Decreto-Lei nº. 464, de 1969 

promoveram a Reforma Universitária impondo as diretrizes do ensino superior. Mas os 

burocratas, até mesmo para manter a ordem, não romperam com as tradições para não afetar 

os privilégios das classes conservadores, e, mais uma vez, o interesse das classes populares foi 

substituído pela decisão de uma minoria. Segundo Piletti (2003, p. 118-119) as principais 

inovações introduzidas pela Reforma Universitária de 1968 e implantadas em 1969 foram as 

seguintes:  
 

a) A extinção da cátedra e sua substituição pelo departamento e a 
concomitante instituição da carreira universitária aberta; b) o abandono do 
modelo da Faculdade de Filosofia e a organização da Universidade em 
unidades, isto é, em Institutos (dedicados à pesquisa e ao ensino básico) e 
Faculdades e Escolas (destinadas à formação profissional); c) currículos 
flexíveis, cursos parcelados, semestrais, com a introdução do sistema de 
créditos; d) a introdução dos exames vestibulares unificados e dos ciclos 
básicos, comuns a estudantes de diversos cursos; e) a instituição regular dos 
cursos de pós-graduação (de Mestrado e Doutorado), bem como dos cursos 
de curta duração. E também instituiu o vestibular classificatório, eliminando 
a nota mínima. Dessa forma, só seriam aprovados tantos candidatos quantas 
fossem as vagas. Deixavam de existir os ‘excedentes’. Através da 
organização em departamentos, procurou enquadrar a Universidade dentro 
de um modelo empresarial, que lhe desse mais eficiência burocrática; o 
mesmo objetivo se tentou alcançar com a organização em semestres. A 
organização da Universidade em unidades, não mais centradas em torno da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o que dificultou a integração entre 
os estudantes e a vida universitária, por outro lado, as matérias filosóficas, 
importantes para estimular a reflexão e a discussão, tornaram-se optativas 
para a maior parte dos estudantes.  

 
A Reforma Universitária também implantou o curso de Estudos Sociais e a 

licenciatura curta para formar professores em um ano e meio. Para os legisladores do período 

militar, a licenciatura curta era a solução para a falta de professores no País. Esse sistema 

encurtado de formação tornou-se extremamente lucrativo para os empresários do ensino; 

ainda, a formação de professores em Estudos Sociais esvaziou os cursos de Filosofia, História 

e Geografia. Esse modelo tornou a educação um excelente negócio. Chauí, em artigo 

publicado na Folha de São Paulo (06/07/1977) denuncia: 
 

Um licenciado encurtado é curto em todos os sentidos: formado em tempo 
reduzido, a baixo preço para a escola (mas a alto custo para o estudante) e 
intelectualmente curto. Portanto, um profissional que dará aulas medíocres a 
baixo preço remunerado apenas pela hora-aula, sem condições de prepará-
las. Incapacitado para a pesquisa – por falta de formação anterior e de 
condições para cursar uma Pós-Graduação – é um professor dócil para as 
empresas porque é mão-de-obra farta e barata e ao Estado porque não pode 
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refletir face à sociedade e ao conhecimento. Com esta degradação do 
professor em termos sociais e intelectuais, trazida pela reforma, reduz-se o 
nível do ensino e prepara-se a morte da pesquisa (PILETTI, 2003, p. 131). 

 
Sob pretexto de que o Estado não possuía verbas para investir na formação dos 

docentes em universidades públicas, a Reforma estimulou a proliferação de empresas 

particulares de ensino pelo País, subsidiadas pelo Estado, para as quais as licenciaturas curtas 

eram altamente lucrativas, mas geralmente de qualidade duvidosa e desligada da pesquisa. 

Com as reformas tecnicistas e as fragmentações no currículo, abriu-se um vazio para o 

que se seguiu na prática: a extinção da disciplina Filosofia no ensino médio e seu desprestígio 

na Universidade (COTRIM, 1987). Fonseca (2004, p. 60-64) critica essa decisão autoritária: 
 

O modelo de formação inicial de professores de História e Geografia, 
realizados nos cursos de licenciatura curta de Estudos Sociais, instituídos no 
Brasil durante a ditadura militar, no interior do projeto de desqualificação 
estratégica, era articulado a diversos mecanismos de controle e manipulação 
ideológica que vigoraram no Brasil no período do regime militar. 

 
Na região de Uberaba, começaram a surgir os professores formados em licenciatura 

curta nas cidades vizinhas, a exemplo de Ituverava e Batatais, cuja formação não era a 

desejada em termos de qualidade (LOPES, 2007). Para Bracarense (2007) ao reformular-se o 

curso de Pedagogia, estabeleceu-se uma supervalorização da técnica, do como fazer que 

passou a caracterizar o curso, com nítida ênfase na prática, o que gerou o empobrecimento 

teórico na formação de professores. O currículo do curso era basicamente composto de duas 

partes: os fundamentos da educação e as disciplinas específicas das especializações. Não 

havia inter-relação entre as duas partes, dificultando uma visão integrada das questões 

educacionais. O excesso de disciplinas específicas dava ao curso um caráter tecnicista e 

levava a uma supervalorização das especializações, que deixavam de ser vistas como simples 

divisões de um todo integrado.  

Apesar da ingerência das reformas ter afetado os cursos de licenciatura da FISTA, para 

Bracarense (2007) que atuou na instituição entre 1970 a 1981 no curso de Pedagogia, o Artigo 

23 da Lei 5540/68, que instituiu a organização dos cursos de licenciatura curta, foi 

fundamental para atender às carências nas regiões periféricas do País, embora tenha 

empobrecido o currículo, fato que gerou uma relação paradoxal. O curso de Pedagogia da 

FISTA que, até então, preparava o profissional com uma formação rica, possuía os conteúdos 

de História da Educação e Filosofia da Educação; o currículo era diferenciado. Com as 

alterações, fragmentou-se a Pedagogia em habilitações. A matrícula por disciplina 

desestruturou as turmas, transformou o ano escolar em período. A origem disso foi nos 

Estados Unidos, onde trabalhavam a formação de professores como operário em fábrica. Essa 
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lei veio importada, o pessoal se julga dialético e crítico, mas age de maneira linear. Criaram 

um modelo de escola para torná-la o mais tecnicista possível.  

O País cresceu muito, democratizaram a escola pública e, como faltavam professores, 

havia a necessidade da licenciatura curta, que empobreceu muito a educação. Nessa época, o 

currículo da FISTA, também, foi afetado, pois foi incorporada a Didática da Educação, 

Metodologia dos Conteúdos, e para permitir tanta didática, o currículo enfraqueceu, porque 

não tinha carga horária para tanta disciplina. Entretanto, o ensino de licenciatura curta teve 

sua vantagem, pois, em algumas localidades, como em Altamira no Pará, havia poucos 

professores para trabalharem nas séries de 5ª a 8ª. Um projeto entre 1977 e 1978, feito pelos 

alunos das licenciaturas da FISTA, foi lançado para atender a demanda por professores dessa 

região. A licenciatura curta é revestida de paradoxos (BRACARENSE, 2007).  

Essas ações antidemocráticas propiciaram a formação de um modelo educacional onde 

a figura do professor restringiu-se apenas a transmitir conhecimentos. O propósito era 

desvalorizar os professores de ciências humanas de suas funções essenciais, porque 

geralmente são esses profissionais que incentivam a formação de cidadãos conscientes 

política e socialmente. Paulo Roberto Ferreira que lecionou as disciplinas de Filosofia, Teoria 

da Comunicação, Lógica, Problemas Econômicos e Políticos na FISTA entre os anos de 1972 

e 1981, elucidou:  
 

Esses conteúdos ideologizantes do governo militar deram margem à forte 
discussão sobre o ensino tecnicista e humanista, prevalecendo este para a 
formação intelectual e profissional dos seus alunos. Na FISTA houve, na 
verdade, certa anomalia, pois os professores de EPB eram os mesmos 
docentes de Filosofia, de Ética, de História e Política, portanto docentes 
plenamente comprometidos com a ‘qualidade do ensino’. Eram ex-
perseguidos pelo regime, dominicanos e ex-franciscanos, com forte 
formação crítico-humanista. Evidentemente que os tais ‘programas’ eram 
ministrados sob a ótica e a didática de um humanismo crítico (FERREIRA, 
2007).  

 
Apesar do relato do professor, a FISTA perdeu o seu maior intelectual, Monsenhor 

Juvenal Arduini, que deixou a instituição em 1972, com o fechamento do curso de Filosofia. 

Segundo Chauí, em artigo publicado na Folha de São Paulo (22/01/1984 apud PILETTI, 

2003, p. 118) não era essa a reforma que os estudantes e os professores reclamavam e 

discutiam apaixonadamente na Faculdade de Filosofia da USP, em 1968:  
 

Abrir vagas, ampliar o corpo docente, aumentar verbas e recursos, criar 
cursos básicos para integração de toda a Universidade, pôr um fim na tirania 
da cátedra, instaurar os departamentos com seus colegiados. ‘Fora com a 
Universidade elitista e de classe!’ Universidade crítica. Livre, aberta.   
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Com as reformas, as Universidades públicas foram consideradas muito dispendiosas 

pelos tecnocratas do Estado e, pressionados pelos empresários da educação, estimularam a 

criação de Faculdades isoladas, principalmente particulares, mas com formação geralmente de 

qualidade duvidosa. Multiplicou-se o número de Faculdades particulares, de forma a permitir, 

em muitos casos, a existência de sobra de vagas nessas escolas para atender a demanda. Se 

antes de 1969, a maior parte das vagas no ensino superior era ofertada por instituições 

públicas e gratuitas, hoje são ofertadas por instituições particulares e pagas. Essa expansão foi 

favorecida pelo Estado militar, inclusive com verbas e subsídios federais (FREITAG, 1986).  
 Na concepção de Cunha (1988) essa expansão fragmentadora do ensino superior, 

autorizada, na época, pelo Conselho Federal de Educação, criou instituições isoladas, sem as 

menores condições de proporcionar uma educação de boa qualidade, pois tinham bibliotecas e 

laboratórios de péssima qualidade (quando possuíam), bem como professores desprovidos de 

uma boa formação. Essas empresas de ensino, em sua maioria, visavam e ainda visam 

somente ao lucro, não se importando com a qualidade do ensino, com a pesquisa ou com a 

formação de seus alunos enquanto sujeitos críticos.  

Segundo as estatísticas do IBGE, em 1970, existiam 148 cursos de Pedagogia, sendo 

que 61% eram particulares. Em 1975, dos 234 cursos, 72% eram privados, e, em 1980, a 

privatização alcançou 78% dos cursos de Pedagogia existentes (BRZEZINSKI, 2000). A 

exigência por mais vagas para atender aos estudantes excedentes foi atendida, contudo eles 

não esperavam que a ampliação fosse com a privatização da educação, o que a nosso ver 

coadunava com a estrutura capitalista do regime militar que priorizou a ampliação do sistema 

educacional particular.  

Com esse aumento do ensino superior privado, o número de graduados ampliou-se 

significativamente e o título acadêmico perdeu a importância que possuía anteriormente, 

devido à existência do exército de reserva diplomado e semiqualificado, que segundo Freitag 

(1986) ficou à disposição para ser recrutado quando fosse necessário para a expansão da 

produção. Sobre a formação de professores e demais profissionais desligados da praxis, 

Marques (2003, p. 54) alerta para a necessidade de resgatar as utopias para a valorização dos 

trabalhadores:  
 

Estruturadas antes e independentemente dos processos formativos formais, 
as profissões permanecem alheias a uma visão crítica, histórica e científica, 
presas aos particularismos e imediatismos e em dependência de modelos 
externos. A articulação da formação com a atuação profissional não pode 
dar-se senão no relacionamento, sempre conflitivo porque dialético, das 
agências formadoras atentas a seu papel, com organizações profissionais 
flexíveis, abertas e críticas, de maneira a resgatarem-se algumas utopias 
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mínimas da valorização do exercício cotidiano da profissão crítica, no 
acompanhamento do estado das ciências concernidas, no rompimento com 
os fetichismos ideológicos e com o dogmatismo das teorias. 

 
Para Moreira (2004, p. 149) o sistema educacional imposto pelos militares para o 

ensino superior e para a formação de professores, marcado pelo tecnicismo, provocou 

reflexos: “[...] uma estrutura ocupacional mais especializada, semelhante à divisão do trabalho 

na sociedade mais ampla, o trabalho pedagógico fragmentou-se para tornar o sistema 

educacional efetivo e produtivo”. Como conseqüência dessa divisão do trabalho, os 

professores começaram a usar técnicas e metodologias criadas por experts, simplificadas e 

transmitidas por supervisores. 

 E Nosella (2003, p. 19) vai além, ao criticar esse modelo educacional tecnicista, 

autoritário, fragmentário e de escasso rigor cultural ao afirmar que: 
 

A formação de professores nesse período pautava-se num modelo do 
especialista e do técnico da educação, em que a formação humanista ampla, 
a visão crítica, a criatividade e a autonomia intelectual quase inexistiram. 
Conseqüentemente, a imagem do professor, competente na definição dos 
objetivos, absolutamente mensuráveis, descolara-se da imagem do educador, 
comprometido ética e politicamente. Os cursos de formação de professores 
pagaram um forte tributo a esse reducionismo teórico, pois o especialista é 
um profissional do particular, enquanto o educador é um profissional da 
totalidade, da dialética, da ‘cumplicidade’ e dos valores de vida. 

 
Para fazer a análise desse processo, buscamos embasamento no pensamento de Kosik 

(1985) quando afirma que a concepção de praxis deve ser entendida como prática social 

transformadora da natureza e da sociedade, ou seja, como guia de construção e reconstrução 

da existência humana e determinante para a elaboração da realidade. É atividade que se 

reproduz historicamente, que se renova continuamente e que tem seu cerne na prática. A 

praxis compreende, além do trabalho, o momento existencial. A praxis, enquanto processo 

resultante do contínuo movimento entre teoria e prática, entre pensamento e ação, entre 

sujeito e objeto, produz conhecimento e por isto revoluciona o que está dado, transformando a 

realidade. Quando o educador se vê como sujeito, torna-se capaz de apreender e alterar a 

situação posta e desvendar a dominação imposta. 

Para Sônia Maria Fontoura, militante estudantil nos anos de 1960 e uma das 

fundadoras do SIND-UTE (Sindicato Único dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais) 

no final dos anos de 1970, em Uberaba, a relação era, ao mesmo tempo, de enfrentamento e 

de medo devido ao patrulhamento ideológico: 
 

Houve muita interferência no trabalho de professores com policiais 
matriculados e infiltrados como alunos para vigiar os professores da 
FISTA: Fui advertida em minhas aulas de História Contemporânea, quando 
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abordei a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mostrando a questão das 
bombas atômicas norte-americanas contra os japoneses e ao questionar o 
massacre, fui abordada pelo aluno que me advertiu ao final da aula, dizendo 
que deveria limitar as minhas críticas e restringir apenas ao conteúdo. Em 
outra ocasião, fui advertida ao fazer um paralelo entre o nazismo e a 
censura à imprensa no Brasil, mostrando o periódico paulista que publicava 
os versos dos Lusíadas de Camões no lugar das notícias censuradas pelo 
regime militar. Quanto às Irmãs Dominicanas, não interferiam em meu 
trabalho, pelo contrário, me davam apoio e não faziam patrulhamento 
ideológico. Não mudei minha maneira de atuar em sala de aula e não me 
amedrontei diante das pressões que sofria porque tinha consciência de meu 
trabalho na FISTA. Acredito que além da alienação política, alguns 
professores temendo perder seu emprego ou mesmo a vida se calavam. 
Havia uma autocensura pela sobrevivência. Outros, de forma inteligente, 
como Monsenhor Juvenal Arduini, durante as missas e em suas aulas de 
Antropologia Cultural na FISTA, procurava conscientizar sobre a situação 
do País (FONTOURA, 2007).  
 

A entrevistada demonstra consciência crítica e ponderações coerentes com sua postura 

de militante sensata e prudente. Ao buscar silenciar os professores e a sociedade como um 

todo, o Estado utilizou seus aparelhos: coercitivo, a repressão policial e o ideológico, a escola.  

Convém destacar que mesmo a Pedagogia tecnicista incentivada pela tecnoburocracia 

não conseguiu eliminar totalmente as demais tendências pedagógicas existentes no País. De 

acordo com Alves (2007) nos anos 60 do século passado, ainda havia a disciplina de Filosofia 

nas licenciaturas da FISTA, mas com a imposição de disciplinas de caráter lógico, como 

Metodologia do Pensamento Científico e Metodologia Científica, sob alegação de que eram 

voltadas para a pesquisa universitária, na realidade, o Estado militar buscou suprimir o 

pensamento filosófico de intelectuais que representavam a retomada de uma ideologia 

nacional.  

Procuramos indagar com os professores da FAFI/FISTA, dos anos de 1960 e de 1970, 

sobre o cerceamento de seu trabalho e a vigilância sobre o seu posicionamento político, 

principalmente das disciplinas de humanidades (as mais passíveis de críticas) pela 

possibilidade de ideologização de seus alunos. Pois o medo não era só aparente, mas real e 

significou mais claramente o silenciamento, e qualquer literatura encontrada nas residências 

ou no educandário, considerada subversiva, era recolhida pelos órgãos de repressão.  

Pelos relatos dos professores da FAFI/FISTA, fica claro que realmente houve bastante 

interferência em seus trabalhos na instituição, pois havia alunos infiltrados para vigiar as falas 

dos professores em aula, nos corredores e até nos ônibus que levavam os alunos para a 

Faculdade:  
 

Havia presenças inesperadas de repressores nos corredores e pátios da 
Faculdade. A participação ostensiva e agitada nas chapas da ‘situação’ 
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para as eleições anuais do Diretório Acadêmico, das quais os professores 
participavam como mentores e em apoio a chapas da ‘oposição’ (os 
subversivos). E ocorriam várias outras interferências, recordo-me de um 
militante da TFP (da Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, Família 
e Propriedade – organização de extrema direita e ultra conservadora), que 
era aluno, assistia às aulas trajando terno e gravata, e atormentava e 
importunava, com freqüentes apartes de protesto. Os professores das 
disciplinas consideradas ‘subversivas’: Sociologia, Filosofia, o Padre Prata 
e Monsenhor Juvenal Arduini que o digam. É interessante ressaltar que a 
ditadura militar sempre conviveu com a reação a ela, em todos os setores da 
sociedade. E os contestadores (por serem mais inteligentes que os 
repressores) sempre encontravam um jeito de contornar o que poderia 
causar polêmica indesejada. Nas aulas, os professores simplesmente 
expunham os fatos, os assuntos, os conteúdos, conforme a natureza de cada 
disciplina. Diante de uma situação mais ‘comprometedora’, é evidente que 
eles atenuavam bastante suas palavras (MAMEDE, 2006).  
  

Observamos que, diante da necessidade de burlar a censura e a legislação imposta pelo 

governo de exceção, os professores mais críticos, reflexivos e conscientes encontravam 

subterfúgios criativos e inteligentes para a realização de seus trabalhos. Ao impor o curso de 

licenciatura curta em Estudos Sociais, os próprios cursos de Geografia, História e Filosofia 

foram esvaziados, perdendo alunos e a própria criticidade. Portanto, na FISTA, houve uma 

perda na qualidade da formação de professores, pois foram retiradas, do currículo escolar, 

algumas aulas que despertavam a consciência crítica; em seu lugar, foram implantados 

conteúdos verde-amarelistas. Fontoura (2007) nos relatou que, na Escola Estadual Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco, em que atuava, foi contratado um militar para lecionar 

as aulas de Educação Moral e Cívica. Entretanto, quando atuava nessas disciplinas, procurava 

trabalhar resgatando também o conteúdo de História, conciliando o programa obrigatório do 

currículo imposto com a disciplina de História. É aí que ganha relevância o papel do 

professor. 

O professor Newton Mamede analisou essa situação de forma positiva, devido à 

necessidade de se criarem meios alternativos e inteligentes para se escapar da repressão. Ao 

menos na FISTA, a disciplina EPB era gerida por professores que não se importavam com o 

regime, isto é, os que eram retrógrados continuavam retrógrados, e os contestadores, os 

críticos, encontravam a maneira inteligente de ministrar suas aulas sem prejudicar sua 

qualidade. Sob esse aspecto, pode-se dizer que houve um benefício, com a introdução das 

citadas disciplinas EMC, OSPB e EPB, porque os professores esclarecidos provocavam o 

questionamento social e político nos alunos. Era até uma oportunidade de esses professores 

conscientizarem seus alunos para a compreensão do contexto (MAMEDE, 2006).  

No contexto nacional, apesar de todas as críticas imputadas ao modelo educacional do 

Estado militar, Saviani (2004, p. 44) identifica um ponto positivo na legislação tecnicista: a 
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criação dos cursos de pós-graduação, que gerou, nesse ambiente intelectual, vozes 

discordantes do próprio regime militar como um todo e em particular dessa política pública:  
 

Mas, refletindo as contradições da sociedade brasileira, a pós-graduação 
também se constituiu num espaço importante para o incremento da produção 
científica e, no caso da educação, concorreu para o desenvolvimento de uma 
tendência crítica que, embora não predominante, gerou estudos consistentes 
sobre cuja base foi possível formular a crítica e a denúncia sistemática da 
pedagogia dominante, alimentando um movimento de contra-ideologia. 

 
Pelos depoimentos dos egressos da FISTA, percebemos a preocupação com a 

formação dos professores baseada não somente na sólida formação cultural, mas também pela 

busca da compreensão da totalidade para apreender a realidade do momento tenso em que o 

País vivia nos anos de 1960 e de 1970. Entretanto, a verdade é que não interessava às classes 

dominantes que o povo desvelasse as condições de desigualdade que lhe eram impostas.  

Nesse sentido, a formação docente não pode mais ser vista apenas como um processo 

de acumulação de conhecimentos dispostos de forma estática e desvinculados do cotidiano. 

Realidade aqui entendida como a concepção e a análise dos contextos e relações sociais que 

produzem um conjunto de valores, saberes e atitudes, os quais imprimem significados ao fazer 

educativo. Assim torna-se fundamental valorizarem-se paradigmas de formação que 

desencadeiem nos professores a reflexão crítica sobre as suas práticas e teorias.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino tinha como 

principal objetivo a formação de educadores, fundamentada nos valores humanos. Tais 

valores incluíam os princípios da doutrina social da Igreja que orientavam a ação educativa da 

Escola, na perspectiva de uma prática transformadora da pessoa humana e da sociedade, na 

linha, sobretudo da fraternidade e da justiça social. 

 Corroborando esse pensamento, Irmã Patrícia Castanheira (2007) relatou que os 

valores da instituição dominicana baseavam-se nas conquistas de todas as Ciências Humanas 

que confirmavam a possibilidade e indicavam os rumos da Educação de forma consciente, 

livre e responsável. Elaborava-se um planejamento global em vista de uma prática educativa 

integrada. Todos os setores da escola eram convocados a participar, desde os membros laicos 

da administração até os funcionários de cada unidade e o corpo docente de cada curso que 

respondia por um currículo denso e motivador dos alunos, tornando-os participantes e 

responsáveis pelo próprio desenvolvimento da instituição, tendo em vista o compromisso 

social. A preocupação da FISTA não era formar o professor apenas com conteúdos 

disciplinares teóricos, mas desenvolver integralmente a pessoa humana, tornando-a 

educadora, ou seja, além de competente em sua área, também ser capaz de fazer desabrochar a 
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consciência crítica e a responsabilidade para atuar na dimensão social e na história 

(CASTANHEIRA, 2007).  

Por essa abordagem, percebemos a identidade da instituição na busca da socialização 

do conhecimento. Sobre a relação entre o modelo de educação imposto pelo regime de 

exceção e a formação de professores da instituição, a ex-professora do curso de História da 

FISTA, Maria Antonieta Borges Lopes (2007) que como estudante militou na JEC, na JUC e 

na direção do Centro Acadêmico Dom Alexandre, e como professora, nas disciplinas de 

História do Brasil, Didática de História (Metodologia do Ensino de História) e Cultura 

Brasileira no período de 1965-1975 afirmou: 
 

Durante todo este período como professora, vivenciei o surgimento e 
endurecimento do governo militar desencadeado pelo golpe de 1964. Este 
regime provocou inúmeras e profundas modificações no currículo e filosofia 
pedagógica das escolas que foram obrigadas a oferecer as disciplinas EMC, 
OSPB e sobrepor o tecnicismo ao humanismo que, até então, fundamentava 
a prática escolar. Embora não tenha participado de movimentos de rua, 
discutíamos muito as questões da chamada ‘realidade brasileira’, adotando 
em sala de aula o uso de textos de autores engajados na luta contra a 
ditadura e que se aprofundavam nos temas necessários a conscientizar os 
alunos da necessidade de mudanças profundas em nosso País, enfatizando o 
papel da educação neste contexto. Sua filosofia humanista-cristã seu projeto 
pedagógico claro formou professores determinados a levar avante como 
uma verdadeira missão, os valores ali aprendidos e praticados. Em 
Uberaba, foram presos alunos da FMTM, da Faculdade de Direito da 
UNIUBE e da FISTA. Professores foram chamados ao quartel do 4º 
Batalhão de Polícia Militar para prestar depoimentos e sofreram ameaças e 
humilhações. Uma voz que nunca se calou, mantendo a coerência durante 
toda sua vida, foi a de Monsenhor Juvenal Arduini, até hoje um ídolo e uma 
figura carismática para os universitários. 
 

Tomando por base a concepção marxista de que o homem se realiza pelo trabalho, o 

professor, ao ensinar, vai construindo a sua própria identidade. O trabalho educativo faz o 

homem e sua visão de mundo. Pela fala da professora, seu trabalho realizava-se com o uso de 

textos para que os alunos se conscientizassem da realidade que o País passava e da 

necessidade de mudanças estruturais. E quanto à questão da influência e ingerência da 

legislação educacional do regime militar na formação de professores do educandário 

dominicano, a professora Maria Antonieta Borges (2007) descreveu:  
 
Estes fatos novos intimidaram a muitos, inclusive a direção da FISTA que, 
até então, não interferia no trabalho dos professores em sala de aula. O 
medo das perseguições levou a aceitação mais ‘cordata’ das reformas 
tecnicistas impostas pelo MEC, e atitudes mais cautelosas com os chamados 
professores esquerdistas, ou mesmo ‘comunistas’. Alguns deles pertenciam 
ao clero. Todos deixaram a linguagem direta para evitar dissabores à 
escola, mas, continuaram sua doutrinação, de maneira mais velada, o que 
para bom entendedor era suficiente. As músicas vencedoras dos Festivais 
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tinham sempre este cunho de instigação à situação política e incentivo à 
resistência. A FISTA foi infiltrada por vários militares que passaram a 
freqüentar os diferentes cursos oferecidos. Eram apelidados ‘os olhos e os 
ouvidos do rei’. Em determinado momento, o MEC enviou a todas as 
Faculdades um questionário, onde eram solicitadas informações sobre a 
existência ou não de professores comunistas ou esquerdistas e sobre 
movimentos ‘subversivos’, por acaso observados entre estudantes. Embora 
na FISTA não tenha havido (que eu tenha conhecimento) nenhuma delação, 
isto ocorreu em outras Faculdades. Alguns alunos foram presos inclusive 
três alunas do curso de História da FISTA. Além da excessiva exigência nos 
aspectos tecnicistas da educação, com propostas de avaliação quantitativas, 
termos retirados do vocabulário militar, tais como: técnicas de ensino, 
estratégias, reciclagem, público alvo, e outras que, felizmente não me 
lembro mais, foram introduzidos no dia-a-dia das escolas, com reflexo 
direto na qualidade dos ‘profissionais do ensino’. 

 
Nesse contexto, procuramos compreender como o poder autoritário atuou sobre o 

trabalho desses professores e até que ponto afetou a qualidade na formação de professores da 

principal instituição educacional regional de ensino superior do Triângulo. A doutrinação 

ideológica ufanista, a burocracia dos métodos e o tecnicismo, além da imposição pelo medo 

foram formas eficientes de modo a obter o silêncio das vozes conscientes que pudessem 

contrapor-se à ordem estabelecida. Mário Franchi (2006) também afirmou que houve perda 

para a formação dos professores da instituição:  
 

Diante da imposição do regime militar ficou uma lacuna, a exemplo da 
disciplina de Sociologia do Padre Prata, ficando apenas na superficialidade 
dos conceitos básicos sem aprofundar ou questionar sobre as questões 
sociais do País. Em Filosofia ministrada pelo professor Paulo Rodrigues, o 
conteúdo sobre o marxismo foi visto de forma bastante superficial, pelo 
próprio temor dos professores diante das perseguições do contexto. 
Perdendo a criticidade e acesso à bibliografia de autores marxistas como Le 
Goff, Braudel, Caio Prado Júnior, Celso Furtado. Havia um temor da 
censura, principalmente após a edição do AI 5. Livros de autores marxistas 
foram retirados da biblioteca para evitar que fossem confiscados. Houve 
alterações curriculares, esvaziando os conteúdos de História do Brasil, 
Filosofia, Sociologia e História das Idéias Políticas. Com o tecnicismo foi 
introduzida a disciplina de Metodologia Científica, e no primeiro ano foi 
inserido um curso para complementar as falhas e deficiências de formação 
dos alunos advindos do ensino de 2º grau, através das disciplinas de 
Português, Psicologia e Leitura Dinâmica, esta ministrada pela professora 
Maria de Lourdes de Melo Prais. Sendo uma perda para a qualidade dos 
cursos de formação de professores. 
 

Em nossa concepção, os problemas enfrentados pelo sistema educacional no Brasil 

nunca foram tratados de forma séria e prioritária. O Estado militar, sempre colocou a 

educação em segundo plano, privilegiando apenas uma pequena parcela da população. Apesar 

da ampliação do número de alunos nas escolas e de profissionais da educação, o que se viu foi 

a valorização da quantidade em detrimento da qualidade. Os tecnocratas da educação 
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preocuparam-se muito mais com a educação das classes privilegiadas, culturalmente 

preparadas em boas escolas particulares de ensino fundamental e médio e posteriormente em 

Universidades públicas de excelência para exercer a sua hegemonia.  

Para a maior parte da população o que restou foi uma formação desprovida de 

qualidade. Em termos de investimento federal em educação no período ditatorial, Chiavenato 

(2004, p.145) afirma que [...] “em 1965, encaminharam-se 11,07% do orçamento federal à 

educação; nove anos depois, a verba correspondia a apenas 4,95%”, ou seja, enquanto o PIB 

aumentou, os investimentos sociais diminuíram em termos percentuais. Nessa direção, os 

poucos investimentos na escola pública de ensino básico foram responsáveis pelo seu 

sucateamento, enquanto seus professores tornaram-se mais proletarizados. 

Passadas mais de duas décadas do final do regime militar a herança educacional ainda 

perdura, dentre os quais as diversas dificuldades encontradas pelos professores, especialmente 

da rede pública, diante da falta de incentivo para continuar na profissão, do estresse pela 

sobrecarga exaustiva de trabalho, da desvalorização da profissão, dos salários incompatíveis 

ao trabalho desenvolvido, um sistema pedagógico ineficiente e burocrático, educandos 

desmotivados com disciplinas distantes de sua realidade e que não fazem sentido algum, 

principalmente para as classes populares, a exploração, a opressão e a submissão do professor, 

a necessidade de manter a empregabilidade, dentre tantos outros problemas que fazem parte 

do cotidiano do docente.  

Esses relatos dos professores da FISTA contribuíram para confirmarmos as 

conseqüências provenientes do modelo educacional do regime militar e esse legado de 

deterioração do sistema tende a entrar numa crise sem medidas, diante da letargia das ações 

públicas, porque o desenvolvimento do País é medido pelo nível de educação do seu povo. E 

sabemos que os problemas educacionais não são apenas técnico-pedagógicos, mas 

principalmente políticos, econômicos e sociais.  

A educação é uma dimensão inserida em um contexto mais amplo. Ao analisá-la, são 

considerados os fatos econômicos, políticos, culturais, sociais, históricos. Há interação e 

integração de todas essas dimensões. 
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3.7 O desaparecimento da FISTA: uma perda significativa para a formação de 

professores  

 

O fechamento do educandário de ensino superior das Irmãs Dominicanas insere-se em 

um contexto complexo e que será analisado nesse momento. A Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino tinha em seus propósitos desde a sua fundação no 

final dos anos de 1940 a finalidade de formação de educadores, tendo como suporte a 

concepção humanista. Entretanto, com as alterações geradas pelo tecnicismo e a legislação 

autoritária do regime militar dos anos de 1960 e de 1970, a instituição enfrentou dificuldades 

para se adaptar ao modelo vigente. 

 Assim, a FISTA procurou se adaptar às contingências do período, buscando integrar-

se com outras universidades que lhe garantissem esta meta e sua própria existência. 

Constatamos, pelos depoimentos de nossos entrevistados, que o objetivo maior 

(principalmente de alunos e professores) era tornar a instituição uma universidade federal, 

integrando todos os estabelecimentos de ensino superior da cidade, ou seja, uma universidade 

pública, ou até mesmo uma integração com a Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, conforme o objetivo das Dominicanas.  

O próprio movimento estudantil, nos anos de 1960, lutou pela federalização das 

Faculdades de Uberaba e a FISTA retomou a busca de novos parceiros que prolongassem sua 

proposta educacional e sua própria existência. Em Uberaba, a conquista da universidade 

federal só foi alcançada em 2005, com a expansão de novos cursos da FMTM, que se tornou 

UFTM.  

É fato que a direção da FISTA buscou integrar-se à PUC (Pontifícia Universidade 

Católica) de Minas Gerais. Em outubro de 1972, foi assinado o acordo que marcou o início 

desta negociação. A imprensa local, através do jornal Lavoura e Comércio (29/05/1974), 

noticiou:  
 

Diante do impasse que a própria época criou, a comunidade religiosa da 
FAFI sob a direção de Ir. Alexandra Barbosa da Silva decide passar adiante 
a obra construída com sacrifício e amor imensuráveis. É, no entanto, a 
mesma doação abnegada que orientou a criação da FAFI que exige passá-la 
adiante: espera-se assim que a FAFI possa prolongar-se fora dos limites que 
as Irmãs puderam lhe dar ganhando em consistência e presença [...] Com a 
mesma semente de esperança com que delinearam o seu projeto, as Irmãs 
vêem agora para a nossa FAFI um futuro promissor (SANTOS, 2006, p. 76). 
 

Por essa matéria e pelos depoimentos de seus professores, percebe-se que a instituição, 

no início dos anos de 1970, passava por uma situação de crise e buscava uma integração capaz 
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de adaptá-la aos tempos difíceis. Esse impasse citado pela dominicana foi conseqüência das 

exigências legais oriundas da Reforma Universitária 5540/68. A instituição já apresentava 

problemas financeiros em virtude da concorrência de outros cursos mais atraentes ofertados 

por educandários da cidade e região. 

Após o Concílio Vaticano II, realizado no início dos anos de 1960, muitas irmãs 

foram trabalhar na assistência social, nas comunidades de base, em inserções populares nas 

periferias das grandes cidades e no interior do País. Naquela ocasião, o Papa Paulo VI reuniu 

os bispos latino-americanos que participavam no Concílio e os exortou a assumir, como Igreja 

na América Latina, o desafio de uma sociedade em movimento, sujeita a mudanças rápidas e 

profundas, em que defender o que existe já não basta. Justificando sua posição, o Papa 

argumentou que a massa da população cobrava consciência cada vez maior de suas difíceis 

condições de vida e cultivava um desejo irrefreável e bem justificado de mudanças 

satisfatórias e lamentou pelos que permaneciam fechados aos novos tempos e se mostravam 

sem sensibilidade humana e sem uma visão crítica dos problemas que existiam ao seu redor.  

As influências do Concílio Vaticano II e das Conferências de Medellín de 1968, na 

Colômbia e de Puebla, no México, em 1979 afetaram a forma de atuar dos religiosos em toda 

a América Latina em seu compromisso explícito de opção pelos pobres. Assim tem início um 

êxodo de religiosos para as periferias do País e muitas Irmãs Dominicanas se sentiram 

motivadas por essa nova concepção da Igreja e, inspiradas na Teologia da Libertação, foram 

se juntar ao povo em sua luta contra as desigualdades sociais.  

O Capítulo Provincial de 1973, realizado em Araxá, ratificou esse espírito renovador, 

através do compromisso com o contexto histórico. O Brasil vivia em pleno regime militar, 

fenômeno que ocorria em praticamente toda a América Latina, numa ditadura sem 

precedentes e os espaços para o povo pensar a vida e esconder-se das perseguições eram 

poucos e a Igreja tornou-se um desses espaços (DOMINICANAS DE MONTEILS, 1996). 

Diante dessa nova postura da Igreja – de aproximação com as classes populares – os clérigos 

da América Latina passaram a denunciar as arbitrariedades dos Estados autoritários e as 

desigualdades sociais. 

Até o ano de 1970, as religiosas Dominicanas estavam inseridas em instituições 

escolares, atuando como educadoras em seus estabelecimentos de ensino, a exemplo do 

Colégio N. S. das Dores e da FISTA em Uberaba e do Colégio São Domingos em Araxá. 

Toda a comunidade uberabense presenciou com grande tristeza o desaparecimento da FISTA. 

Em entrevista, a Irmã Loretto descreveu a situação com pesar: 
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Na década de 70, havia um adiantado processo de negociações para elevar 
a FISTA em campus avançado da PUC Minas, antes de passá-la para a 
UNIUBE. E pouco antes da UNIUBE fazer a proposta para adquirir a 
Faculdade, os próprios professores queriam torná-la uma fundação 
pertencente a eles. Quando a FISTA foi encampada pela UNIUBE, ela já 
era deficitária, devido à inadimplência, ao grande número de bolsistas e a 
própria pressão da concorrência. Com a transferência para a UNIUBE, 
caiu a qualidade do ensino, os programas foram modificados para 
economizar. Só para ilustrar, os alunos do curso de Ciências passaram a ter 
aulas junto com os estudantes do curso de Engenharia, de Odontologia etc. 
Assim, a formação de professores foi esvaziada, com a perda de alunos e o 
fechamento de cursos (LORETO, 2006).  

 
O fim da FISTA em Uberaba representou a perda da qualidade da formação 

consistente do educador, capaz de mudar e de fazer diferente; faltou qualidade da educação e 

formação humanista mais completa porque a instituição que a incorporou não conseguiu 

sustentar e ofertar essas diretrizes.  

Como vimos, devido à concorrência de outras instituições congêneres e com 

problemas econômicos, as Irmãs Dominicanas foram forçadas a passar os cursos para outro 

grupo, a FIUBE (Faculdades Integradas de Uberaba), atual UNIUBE, com exceção do curso 

de Enfermagem, cujos direitos foram transferidos graciosamente para a UFTM. Essa decisão 

foi tomada em Assembléia Extraordinária da entidade mantenedora, a Sociedade Educacional 

da Infância e da Juventude, realizada a 21 de setembro de 1980. O ano de 1981 marcou a 

fusão com a então FIUBE e, com a medida, foram incorporados os cursos de Letras, Filosofia, 

História, Geografia, Estudos Sociais, Ciências (Química, Matemática e Biologia), Pedagogia 

(Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar) e a habilitação em 

Jornalismo no curso de Comunicação Social (DOMINICANAS DE MONTEILS, 1996). Em 

seu depoimento concedido a SANTOS (2006, p. 220), Elisa Angotti Kossovitch (2006) 

descreveu o processo de transferência para a UNIUBE: 
 

As dificuldades financeiras, com certeza, provocaram o fechamento da 
FISTA. Não assisti diretamente, mas fiquei sabendo com surpresa e 
desagrado a passagem para a FIUBE. É um destino meio que perverso das 
Universidades privadas no Brasil. Ou elas demonstram competências 
diversas para viver nesse novo mercado de demanda; demanda por 
formação, de preparo para um mercado cada vez mais voraz. Ao oferecer 
espaço para essa demanda ela tem que cobrar pelos cursos que oferece. E um 
estreitamento cada vez maior dos recursos pessoais das pessoas que estariam 
disponíveis a freqüentar uma universidade particular.  
 

Essa visão crítica de que a educação passa por um processo de demanda de mercado, 

demonstra que a institucionalização do mercado é uma realidade no cenário universitário que 

não pode ser ignorada. Os contextos mudaram e as dominicanas não conseguiram acompanhar 

o ritmo necessário para a continuidade de sua instituição de ensino superior. As próprias 
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PUCs (Pontifícias Universidades Católicas) têm passado por dificuldades financeiras, 

necessitando de uma forte reestruturação para continuar sua caminhada diante da 

concorrência. Pelos relatos dos professores entrevistados percebe-se que a instituição não 

possuía um projeto empresarial lucrativo. Seu projeto humanista não via a educação como 

mercadoria e a escola como empresa.  

A leitura contextualizada do professor Eduardo Guimarães (2006) sobre o cenário 

político, econômico e cultural de Uberaba colaborou para compreendermos a questão dos 

problemas enfrentados pelas Dominicanas e também a influência e a força política de Mário 

Palmério31:  
 

Temos este grande problema, essa barreira que impediu que a vida 
universitária de Uberaba se valesse do sistema público de ensino superior 
como em outros lugares puderam se valer. [...] Essa coisa do espaço do 
ensino público ter sido impedido de se desenvolver por um modo de ação 
política no interior da cidade, também combina. De um lado não usar as 
condições que tinha, de outro lado impedindo que o sistema público 
entrasse. [...] A FISTA foi pega dentro disso. Ela não teve saída. A única 
forma era juntar as forças de algum lugar, de forma que esse discurso 
pudesse continuar. Como o Mário Palmério tinha o projeto de fazer uma 
Universidade, então ele precisava agregar coisas já existentes, ao invés de 
formá-las. Então era importante para ele incorporar (SANTOS, 2006, p. 84).  

  
Essa debilitação financeira, os poucos alunos por sala, a concorrência da UNIUBE e as 

mudanças internas na congregação Dominicana foram responsáveis pelo encerramento de 

suas atividades. Entendemos que a escola deve ser pública e gratuita para que todos tenham 

acesso, independente de sua condição social, exatamente o oposto do modelo de educação que 

o regime militar implantou com a privatização da educação do País.  Maria Terezinha de 

Sousa Pádua (2006) afirmou que: 
 

A Madre Alexandra empenhou-se pela aproximação entre a FISTA e a 
Universidade Católica, ela lutava contra o Mário Palmério, pois logo que 
implantaram a Pedagogia, com licenciatura para a Administração, 
Supervisão e Inspeção; Mário Palmério criou lá, e esvaziou a nossa 
Pedagogia porque a nossa Faculdade não tinha ainda estas habilitações. 
Assim, as irmãs começaram a perder forças porque ele abriu todas as 
habilitações na FIUBE. Foram tirando a força das irmãs, elas não queriam 
vincular-se a qualquer instituição. Queriam uma instituição que estivesse no 
mesmo eixo epistemológico. Elas tinham essa lucidez (SANTOS, 2006, p. 
169). 

 
Loreto (2006) relatou-nos que a preferência para a aquisição da instituição era da PUC 

de Minas Gerais, por ser uma instituição, também confessional, que se aproximava do perfil 

                                                 
31 Mário Palmério foi professor, político, embaixador e romancista. Nos anos de 1940 e 1950, quando era 
deputado federal, fundou os cursos superiores de Odontologia, Engenharia e Direito que, posteriormente, deram 
origem à UNIUBE. 
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pedagógico da FISTA. Muitos alunos dos cursos noturnos tinham bolsas de estudo, ou 

descontos de acordo com a necessidade. Outros, em sua maioria do sexo feminino, pagavam 

suas mensalidades com a prestação de serviços, denominada bolsa-trabalho, na própria 

Faculdade, atuando na biblioteca, na tesouraria, na recepção ou outra atividade que melhor 

adaptasse às suas habilidades. 

 Em nossa compreensão, a contribuição da instituição com a concessão de bolsas de 

estudo para os alunos carentes, foi um dos grandes legados que a FISTA deixou, porque 

muitos educadores que trabalham na cidade e região atualmente, não teriam condições de 

freqüentar seus cursos, já que a cidade não possuía uma Universidade Federal para formação 

de professores. Segundo Santos (2006, p. 159), em seu depoimento, Irmã Loreto confirmou 

essa situação: 
 

A Faculdade não tinha lucro. A congregação estava sempre ajudando a 
Faculdade, porque vinha uma pessoa que não tinha condições, ela tinha bolsa 
de estudo [...] pelo trabalho de 04 horas. Mas muitos e muitos alunos 
estudaram assim. De modo que havia nesse bairro, famílias humildes que até 
hoje, os pais não sabem ler e as filhas brilham. E isso para a Faculdade foi a 
maior coroa, a mais brilhante coroa da FISTA. De estar sempre dando a mão 
àqueles que precisavam. Com todo esse êxito que a FISTA foi tendo, 
despertou ambição em outras Faculdades, aqui de Uberaba. 

 
A geração de estudantes dos anos de 1960 lia muito, sua formação era fortemente 

politizada, ou seja, seu aprendizado intelectual, sua percepção da realidade, sua capacidade de 

mobilização e de sensibilizar-se contra o sistema e as injustiças sociais foram forjadas pelas 

leituras densas e engajadas. O jovem que não lia muito e não era capaz de entender de 

Filosofia, de Arte, de História e de política era discriminado e considerado careta e alienado. 

Era essa geração que se formou na FISTA. Afinal, eram outros tempos, que o regime 

autoritário procurou anular. 

Infelizmente ao se transferir no início dos anos de 1980 para a FIUBE, atual UNIUBE, 

perdeu-se essa característica e, principalmente, essa formação cultural sólida nos cursos de 

formação de professores.  

 Entendemos que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino – 

única instituição de ensino superior das Irmãs Dominicanas no Brasil – marcou a formação de 

professores na cidade de Uberaba. Sua relevância cultural fundamentou e influenciou várias 

gerações de educadores na cidade e região. Tendo como perfil pedagógico a concepção 

humanista de educação, a instituição não sobreviveu às imposições conjunturais do final dos 

anos de 1980. 
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Com o desaparecimento da instituição, não perdeu somente a educação, mas a 

sociedade uberabense como um todo. Todos os professores e alunos, sem exceção, que 

colaboraram com a pesquisa, elogiaram a instituição e relataram com saudosismo a falta que a 

FISTA faz para a formação de professores. Os alunos e professores egressos da FISTA se 

destacam nas mais renomadas instituições de ensino do País. De acordo com os resultados 

fundamentados na pesquisa, a ausência da instituição dominicana deixou uma lacuna na 

educação de Uberaba. Outras escolas de ensino superior, para formação de professores, foram 

fundadas na cidade, entretanto, não conseguem superar em qualidade o que a FISTA oferecia.  

 Nessa análise, apontam-se os elementos diferenciadores dessa formação, pautados na 

articulação entre cobrança de conteúdos e exigência de muita leitura. Mas, essencialmente, em 

sua concepção, pôde-se perceber o viés universalista, plural, interdisciplinar, ao mesmo tempo 

humanista e progressista. Seus professores não eram revolucionários, mas faziam a diferença 

no comprometimento com o trabalho, na capacidade de formação para que seus alunos fossem 

capazes de compreender o texto e o contexto, de fazer a leitura do todo para criar a 

possibilidade de superar a fragmentação imposta pelas políticas educacionais do regime 

militar. Essa dimensão apresentava-se contrária à política governamental, que visava o 

aligeiramento e a superficialidade no processo formativo.  

Esses eram os referenciais da FISTA que a tornaram uma instituição diferenciada. O 

seu fim representou uma grande perda para a formação de professores, porque o educandário 

foi um marco com repercussão não só na cidade e região.  Os depoimentos dos professores 

que atuaram na instituição nos anos de 1960 e 1970, inclusive alguns sentenciados e 

silenciados pelo regime militar com suas lembranças e interpretações do período, 

contribuíram para a compreensão de forma mais ampla e complexa das conseqüências 

nefastas e não superadas que o Estado autoritário causou na educação brasileira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendemos que o projeto educacional do Estado militar esteve diretamente 

articulado ao projeto conservador de sociedade comprometido com o capital nacional e 

internacional que necessitava de mão-de-obra mais qualificada capaz de atender ao mercado 

em expansão. No entanto, as escolas não ofereciam, a contento, essa mão-de-obra 

especializada. Percebemos, também, que tornar-se-ia incompleta qualquer análise sobre a 

Educação e as políticas públicas para o setor, se dissociadas do desenvolvimento das forças 

produtivas que a controlam, visto que temos consciência de que a educação é resultado da 

sociedade a que serve.  

Com essa visão crítica, neste estudo, procedemos a uma análise da questão 

educacional em torno da formação superior de professores nos anos de 1960 e 1970, na 

FISTA, em Uberaba-MG. É importante salientar que, durante o período investigado, a 

ditadura militar impôs uma legislação educacional autoritária, embasada no tecnicismo, que 

repercutiu negativamente e foi de encontro aos princípios teórico-metodológicos defendidos 

por essa instituição confessional católica, que até então era referência na formação de 

professores em Uberaba e região. Interessante observar que, durante o desenvolvimento da 

pesquisa, foi-nos possível verificar que os pressupostos filosóficos, conceituais e 

metodológicos e seus projetos para formação docente diferenciavam-se de outras instituições, 

pela qualidade do embasamento teórico e pela preocupação com a formação humanista de 

seus alunos e professores.  

A fundação da FISTA, no final dos anos de 1940, foi marcada pelo embate ideológico 

entre católicos e liberais. Vimos que a aproximação da Igreja Católica junto ao Governo 

Vargas, por meio do intelectual Alceu Amoroso Lima foi marcante para que os católicos 

legitimassem sua hegemonia e reagissem diante das novas perspectivas educacionais 

propostas pelos escolanovistas. Em Uberaba, a criação da FISTA, ocorreu a partir da 

fundação do Instituto Superior de Cultura, fundado em 1944, sob a influência de Amoroso 

Lima e como reação à instalação da Faculdade de Odontologia, gênese da UNIUBE, de 

propriedade da família Palmério.  

Em Uberaba, as Irmãs Dominicanas já possuíam o Colégio Nossa Senhora das Dores, 

contudo havia, na cidade e na região, uma carência de cursos de ensino superior para a 

formação de professores. Diante dessa realidade, a congregação fundou a FISTA. Esta viveu 
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seu apogeu nos anos de 1960 e 1970, quando se transferiu para a sede própria com modernas 

e amplas instalações no bairro São Cristóvão, no alto do Bairro São Benedito. 

Constatamos, ainda, ao retomar o período do regime militar no Brasil, que as reformas 

implantadas no País, nos anos de 1960 e 1970, ocorreram para atender ao processo de 

integração do País aos padrões exigidos pelo capital estrangeiro, que necessitava de mão-de-

obra especializada para expandir-se para as regiões periféricas. Apesar de uma concepção 

limitada e estreita das políticas públicas para a educação do período militar ampliou-se o 

número de professores para atuarem nas escolas de ensino fundamental, médio e 

profissionalizante. A política educacional do Estado militar visou à massificação para o 

trabalho de acordo com as legislações autoritárias gestadas pelos acordos MEC-USAID, as 

quais também privilegiaram a privatização do sistema escolar em detrimento do setor público.  

Entendemos que o legado desse modelo foi a consolidação de uma educação que 

afetou não só a criticidade, mas a própria qualidade na formação de professores. Isso ocorreu 

em conseqüência de não se poder questionar o modelo imposto, que valorizava as técnicas e 

os métodos, em detrimento da concepção humanista que, visava um ensino crítico e da 

compreensão do todo. Tal formação resultou na perda da consciência crítica (silenciada pelos 

órgãos de repressão e pela ideologia ufanista), a degradação do processo ensino-aprendizagem 

e a própria alienação e precarização da profissão docente.  

Entretanto, havia exceções, pois os professores reagiam ao modelo imposto pelo 

regime ditatorial sob a ingerência dos tecnocratas do MEC. Esse modelo de educação, 

baseado na subserviência cultural e econômica, buscou valorizar as ciências exatas, os 

métodos e as técnicas, a repetição e a quantidade em detrimento da qualidade. Sob a ideologia 

do progresso, tão ao gosto do ufanismo do Estado militar, seu objetivo era o de preparar 

profissionais desligados da praxis e indispensáveis ao sistema capitalista. Com esse propósito, 

o professor competente deveria afastar-se da concepção do educador comprometido com as 

transformações sociais, com a cidadania, com a ética e com a libertação das classes populares, 

em nome da eficiência e da produtividade. 

Conforme vimos no desenvolvimento da pesquisa, a reação à imposição do regime 

militar e ao modelo educacional foi marcante na FISTA. A resistência chegou ao ponto de 

provocar uma intervenção militar na instituição, quando o General Luís Guedes enviou um 

grupo de Belo Horizonte para investigar os professores e estudantes da instituição 

dominicana, e destituir o Diretório Acadêmico. A instituição foi acusada de possuir em seus 

quadros, professores, estudantes e religiosos comunistas. Por sinal, os Freis Dominicanos 

foram acusados de pertencer aos quadros da guerrilha comunista de Marighella, a Ação 
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Libertadora Nacional (ALN) e foram os mais perseguidos pelo regime militar, a exemplo de 

Frei Tito e Frei Betto, dentre outros. A FISTA foi acusada de ser um antro de comunistas na 

cidade com elementos da Ação Popular (AP). 

Pelos dados da pesquisa, consideramos que a formação de professores na perspectiva 

do modelo tecnicista fragmentou o trabalho dos educadores ao desejar transformar a escola 

em um modelo fabril produtivo. Sabemos que a docência e a produção de conhecimentos não 

podem e não devem ser padronizados pelos métodos, pois o professor e o aluno são seres 

sociais subjetivos. Dessa forma, entendemos que, em qualquer curso de formação de 

professores, inicial ou continuada, a relação ensino-aprendizagem precisa ser de alteridade e 

de tolerância em relação às diferenças.  

Os cursos de formação de professores, sob a Doutrina de Segurança Nacional sofreram 

um reducionismo mecanicista, que produziu um educador desarticulado e não-integrado aos 

movimentos sociais. Logicamente, muitos resistiram a esse modelo imposto. No entanto, 

foram considerados inconvenientes ao sistema, compulsoriamente exonerados, presos e/ou 

exilados, em face da vigilância exercida pelos órgãos de repressão do regime, denunciados em 

inquéritos militares. Percebemos que os atos de pensar e questionar tornaram-se atividades 

extremamente perigosas, naquele período, e a educação perdeu intelectuais que podiam 

contribuir muito com a cultura e a educação do País.  

A formação docente na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de 

Aquino era densa, com muita cobrança de leitura, de conteúdos, de trabalhos e de avaliações, 

mas era, essencialmente, ética, quanto ao respeito e à valorização do ser humano, na relação 

ensino-aprendizagem. Nessa concepção, permitia-se a ação crítica e reflexiva da leitura da 

realidade com criticidade e coerência, mesmo com a ingerência do autoritarismo. Percebemos 

que esses valores praticados na instituição foram inspirados no Concílio Vaticano II e 

provocaram alterações na ação dos seus gestores, professores e alunos, principalmente, os 

religiosos para atuarem nas áreas social, política e educacional.  

A formação de educadores da FISTA possuía uma perspectiva fundamentada nos 

princípios do humanismo cristão, que orientavam a ação educativa do educandário na 

perspectiva de uma prática transformadora da pessoa humana e da sociedade.  

 Conforme investigamos neste trabalho, os cursos de formação de professores em 

particular e a educação como um todo, comprometidos com as classes populares no período 

militar (1964-1985) não foram prioridades nacionais. Culturalmente, o Estado sempre colocou 

a educação em segundo plano, privilegiando apenas a elite e em menor escala a classe média, 

sustentáculos do Estado. Os detentores do poder preocupavam-se muito mais com a educação 
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das classes privilegiadas, sempre bem representadas através de legislações por elas 

elaboradas, e subservientes aos modelos externos, enquanto a maior parte da população 

carecia de uma formação democrática, qualificada e séria.  

Concordamos com Saviani (2001) quando este afirma que a educação, longe de ser 

uma prática desinteressada e neutra, é um importante instrumento de reprodução social que 

impõe ao educando o modo de pensar considerado correto, científico, racional de se entender 

e explicar a sociedade, o trabalho, o poder, bem como os modelos sociais de comportamento.  

Na elaboração da questão de pesquisa, consideramos que foi menos expressiva a 

reconstrução factual e cronológica do que as maneiras como os entrevistados (os formadores 

de professores) avaliaram sua ação e reação naquele contexto histórico de censura e repressão. 

Assim, perguntamos a eles: Até que ponto a ingerência do regime militar interferiu na 

formação de professores da FISTA? Nesse sentido, a partir dessa questão, buscamos 

interpretar e entender as ideologias educacionais veiculadas pelo governo e sua influência na 

instituição, durante os anos de 1960 e 1970, momento em que o educandário consolidou-se 

como referência na formação de educadores de Uberaba e da região. 

Em relação à investigação que realizamos sobre o processo de formação de 

professores, podemos dizer que o regime militar nos anos de 1960 a 1980 e sua legislação 

autoritária tecnicista deixaram marcas profundas na FISTA. De concepção excludente e sem 

nenhuma atenção à educação de qualidade, esse modelo não visava desenvolver o senso 

crítico dos educandos e, muito menos, um entendimento real dos condicionantes sociais aos 

quais o povo estava subjugado.  

Em nossa análise, constatamos que esse modelo educacional conservador e autoritário 

influenciou a formação de professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo 

Tomás de Aquino. Foi-nos possível confirmar esse fato, pois durante a fase repressiva do 

regime militar, em que clérigos de esquerda – principalmente os Dominicanos – foram 

perseguidos, educadores pertencentes aos quadros da FISTA também sofreram pressões e 

retaliações políticas e ideológicas que afetaram o seu trabalho docente, repercutindo na 

formação dos alunos/futuros docentes das licenciaturas ofertadas pela instituição. 

 Pelos depoimentos de seus ex-professores e ex-alunos, o regime militar, em abril de 

1964, interveio no educandário, buscando silenciar seus educadores por meio de inquéritos 

policiais militares, patrulhamento ideológico e vigilância sobre sua ação. Diante desse quadro 

de repressão à instituição, aos seus professores e aos alunos, podemos concluir que nossa 

hipótese foi referendada: as reformas tecnicistas, impostas pelos acordos MEC-USAID, 
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influenciaram a formação de professores da FISTA, a ponto de afetar a qualidade de ensino de 

viés humanista cristão. 

As reformas impostas por organismos internacionais, por intermédio dos acordos 

MEC-USAID, influenciaram, sobremaneira, a formação de professores na FISTA, sobretudo, 

no aspecto que constituía o ponto alto da instituição: a qualidade do ensino em uma linha 

humanista crítica. Outras formas de intervenção aconteceram como o estabelecimento das 

licenciaturas curtas e o fechamento do curso de Filosofia, com efeitos nefastos para a 

educação e para a formação crítica e consciente dos educadores.  

Vale ressaltar que a FISTA, com o fechamento do curso de Filosofia, perdeu seu maior 

intelectual e também seu idealizador, Monsenhor Juvenal Arduini, um dos fundadores do 

Instituto Superior de Cultura, gênese da FISTA. Entretanto, apesar da ingerência do Estado 

militar, os professores e diretores da instituição estabeleceram algumas práticas de resistência 

diante das medidas autoritárias do regime. O Currículo Pleno obedecia à estrutura educacional 

do regime militar; por outro lado, a Currículo Oculto prevalecia nas entrelinhas do discurso 

acadêmico. Daí a resistência ora velada, ora desvelada.  

Nesse sentido, percebemos que, na FISTA, entre professores e equipe dirigente da 

instituição, nas salas de aula ou em espaços não-escolares, prevaleciam os debates e a séria 

discussão com os alunos sobre a realidade imposta pela ditadura militar, muitas vezes de 

forma velada, pelo próprio medo gerado pela repressão. A proposta predominante na 

instituição era a da conscientização pela crítica ao modelo tecnicista.  

Compreendemos também que as alterações curriculares que ocorreram a partir das 

reformas do ensino fundamental e médio pela Lei 5692/71 e do ensino superior pela Lei 

5540/68, consubstanciadas em programas ufanistas pela inclusão obrigatória das disciplinas 

de Educação Moral e Cívica, OSPB e EPB, na FISTA, foram trabalhadas de forma 

diferenciada. 

Esse trabalho diferenciado foi possível porque essas disciplinas permitiam uma forte 

discussão e debates entre o tecnicismo e o humanismo, prevalecendo este para a formação 

intelectual e profissional dos alunos. Na instituição, os professores de EPB eram os mesmos 

docentes de Filosofia, de Ética e de História; portanto docentes plenamente comprometidos 

com o conhecimento em suas múltiplas dimensões, pois alguns eram ex-perseguidos pelo 

regime e possuíam formação crítico-humanista.  

É evidente que as disciplinas ufanistas eram ministradas sob a ótica de crítica e essa 

liberdade de pensamento (apesar da apreensão) contribuiu com a formação de professores e 
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alunos, capazes de apreender a totalidade concreta, de indignar-se com as desigualdades 

sociais e com os modelos impostos, conforme nos relatou Ferreira (2007).  

Acreditamos que, para romper com esse modelo herdado do regime militar, 

principalmente com a concepção elitista de educação de qualidade para poucos, o trabalho do 

professor deve imprimir um caráter político à sua prática, para que, com uma percepção mais 

crítica de sua atuação e da realidade que o cerca, seja capaz de romper com a ideologia que 

visa valorizar a privatização da educação, em detrimento da escola pública, de procurar 

alienar e/ou demitir os profissionais mais conscientes e críticos.  

Consideramos que o professor deve ter a consciência de que sozinha a educação não 

transforma a sociedade, mas sem ela a exclusão se acentua. Assim, para os excluídos, a escola 

pública não só pode como deve contribuir para alargar seus horizontes, ou seja, a educação 

verdadeiramente democrática precisa ser formulada do ponto de vista dos interesses das 

classes populares. Para que isso ocorra, é fundamental que o professor busque dominar não só 

os conteúdos e as metodologias que são instrumentos do processo ensino-aprendizagem, mas 

principalmente que ele saiba que a educação é um ato político e pode contribuir para 

transformar a consciência do povo brasileiro e, consequentemente sua realidade sócio-

econômica.  

Diante desse legado do modelo educacional do regime militar, como solucionar os 

problemas históricos da educação brasileira, na atualidade, e democratizar o conhecimento? 

Nesse movimento, usamos o referencial materialista e a concepção da Pedagogia Histórico-

Crítica, como subsídios norteadores para analisar o real contexto educacional no final dos 

anos de 1970 e início de 1980.  

Dessa forma, concordamos com Saviani (2001) formulador da Pedagogia Histórico-

Crítica, quando ele afirma que os professores devem comprometer-se com as mudanças 

sociais para superar a crise educacional e o desânimo que afeta a profissão docente. Ao 

denunciar o modelo herdado do regime militar, o autor avançou: fez críticas à educação 

tradicional comprometida com as classes burguesas, ao escolanovismo, ao tecnicismo 

educacional e às teorias crítico-reprodutivistas que consideram a educação como um 

instrumento da burguesia e reprodutora da desigualdade social, causando o pessimismo entre 

os educadores diante da precarização de suas condições de trabalho.  

Ao fundamentar sua teoria em uma visão crítica, dialética, a Pedagogia Histórico-

Crítica propôs a transformação da educação, a partir da compreensão das condições sociais 

que influenciam esse setor, pois o ato de educar interfere e reflete na sociedade, contribuindo 

para a sua transformação. Acreditamos que a educação seja um dos meios para alterar 
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qualitativamente as condições sociais do País. De acordo com a Constituição brasileira de 

1988, a educação é um direito de todos. Logo, as classes populares também devem ter acesso 

a um conhecimento de qualidade, erudito e popular de forma democratizada e socializada. A 

educação, ao distanciar o conhecimento da realidade social de muitos estudantes das classes 

populares, torna as aulas enfadonhas, o que leva à indisciplina e à evasão escolar. Nesse 

contexto, a escola deve identificar-se com o cotidiano de seus alunos e com a realidade da 

comunidade em que está inserida.  

A atuação do professor só tem sentido libertário e transformador do cotidiano, na 

medida em que se constitui como elemento fundamental da sua praxis. Na concepção dialética 

marxista, o ser humano só se constrói pelo trabalho. Em uma sociedade marcada pela 

exclusão, com altos índices de analfabetismo, não convém que o papel do professor fique 

restrito somente à sala de aula, à escola. Importa ainda que esse profissional mobilize-se por 

meio de sua participação política na comunidade e nos movimentos sociais para a defesa de 

seus direitos, de seus alunos e da sociedade, de forma que seja capaz de atuar na elaboração 

das políticas públicas comprometidas com as classes populares.  

O professor não pode alienar-se, pois sua ação deve contribuir para o processo de 

transformação social e valorização da escola pública e democrática. A educação não deve se 

transformar em um instrumento de manipulação política e uma empresa que vise somente o 

lucro.  

Em 1980, a comunidade uberabense comprometida com os valores da FISTA sentiu 

com grande pesar a incorporação da instituição pela então FIUBE, hoje UNIUBE. Sem poder 

concorrer com a UNIUBE, a FISTA encerrou suas atividades no mesmo período em que a 

ditadura militar apresentava seus sinais de esgotamento político e econômico. Entretanto, 

caberia discutir, se a FISTA ainda hoje existisse, como seria a sua administração em um 

contexto de neoliberalismo? Ainda continuaria com sua concepção fortemente humanista, 

nestes novos tempos? Ela sobreviveria aos discursos e aos mecanismos da elite econômica 

brasileira? Pensamos que esta questão remete-nos a um novo estudo.   

Esta pesquisa não esgota o tema sobre formação de professores. Esperamos, sim, que 

ele possa contribuir com a História da Educação, especificamente, na temática referente à 

formação de educadores comprometidos com a construção de uma sociedade igualitária e 

democrática. Também é importante ressaltar nossa expectativa no sentido de que este trabalho 

suscite mais pesquisas identificadas com instituições humanistas e plurais que respeitem as 

diversidades de pensamento, promovam o despertar da consciência crítica e avancem em 

busca da emancipação da população brasileira ainda marcada pela exclusão social. 
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS (AS) PROFESSORES (AS) 

 

� Identificação do entrevistado: 

� Diante da censura imposta pelo Estado militar, descreva de que maneira os professores 

procuravam realizar seu trabalho ou, até mesmo, contribuir com a conscientização dos 

alunos e de companheiros de trabalho diante da censura e da opressão. 

� Comente sobre até que ponto as alterações/adaptações curriculares impostas pelos acordos 

MEC-USAID, de concepção tecnicista, influenciaram na qualidade dos cursos de 

licenciatura da FISTA. 

� Em detrimento das disciplinas de Filosofia, Sociologia e História, as reformas 

educacionais do período militar impuseram as disciplinas de EMC, OSPB, e EPB no 

currículo escolar. Diante dessa ingerência, aponte de que forma os professores da área de 

humanas atuavam.  

� Com o Decreto 477, aplicado aos professores, alunos e funcionários das escolas, proibindo 

qualquer manifestação de caráter político, com o objetivo de banir a oposição, comente 

como era e como ficou a atuação do movimento estudantil em Uberaba, após a edição 

desse decreto e da imposição do Ato Institucional nº 5.  

� O jovem e idealista dominicano Frei Tito foi preso e torturado em São Paulo, nas 

dependências do DOI-CODI. Acusado de subversão e participação no movimento 

comunista, cometeu o suicídio, enforcando-se no exílio em Paris, para se libertar das 

lembranças das torturas a que foi submetido no cárcere no Brasil. Por ser uma instituição 

dominicana, de formação humanista, diga se algum clérigo da ala progressista ligado à 

FISTA foi perseguido. 

� Descreva a sua concepção sobre a herança do regime militar para a educação brasileira. 
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APÊNDICE 2 

 

FORMAÇÃO E PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

1-Abigail de Jesus Bracarense  

Graduada em Pedagogia, Habilitação em Supervisão Pedagógica e Administração Escolar. 

Atua no Magistério desde 1964, foi professora da FISTA, da UNIUBE e de várias escolas de 

Uberaba. Atualmente presta consultoria na área de educação e cultura em Uberaba, 

trabalhando com projetos educacionais. 

 

2-Danival Roberto Alves 

Graduado em Filosofia pela FAFI/FISTA, entre 1965-1968, Engenharia Civil pela UNIUBE 

1975-1979 e Pedagogia pela UNIFRAN. Lecionou Filosofia, Filosofia da História, História da 

Filosofia, Didática da Matemática e Lógica na FISTA; Lógica, Filosofia, Metodologia 

Científica e Pontes de Concreto Armado na UNIUBE. Foi diretor do Centro de Ciências 

Humanas e Letras, Centro de Tecnologia da UNIUBE entre 1980 e 1989. Atualmente é 

Diretor do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira.  

 

3-Euphranor Ferreira Martins Júnior 

Graduado em Filosofia e Matemática pela FISTA. Lecionou durante 37 anos e atualmente 

está aposentado.  

 

4-Irmã Maria do Loreto (Ruth Gebrin) 

Doutora pela Escola de Altos Estudos Práticos de Geomorfologia pela Sorbone, França. 

Começou a lecionar no Colégio Nossa Senhora das Dores. Foi professora do Curso de 

Geografia da FISTA. Atualmente está aposentada. 

 

5-Irmã Patrícia Maria Castanheira  

Não forneceu sua formação acadêmica e experiência profissional. 
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6-Maria Antonieta Borges Lopes  

Graduada em História pela FISTA, em 1962. Lecionou História do Brasil, Didática de 

História (Metodologia do Ensino de História) e Cultura Brasileira na FISTA no período de 

1965 a 1975. Neste período atuou por dois anos na antiga FIUBE, hoje UNIUBE, no curso de 

licenciatura curta de História e em Uberlândia, também por dois anos (1970-1971), na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uberlândia mantida pela Congregação das Irmãs 

Missionárias de Jesus Crucificado, que depois se incorporou a UFU. 

 

7-Maria Élida da Silva  

Graduada em Filosofia pela FISTA, em 1970, com especialização em Filosofia Clínica. Atua 

no Magistério há mais de 40 anos. A partir de 1973 começou a lecionar nos cursos 

universitários. Aposentou-se pelo CESUBE.  

 

8-Maria de Lourdes Melo Prais  

Pedagoga pela FISTA, em 1965. Pós-graduada em Administração Universitária, em História e 

Filosofia da Educação. Mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC-SP. Lecionou 

Sociologia na FISTA. Aposentou-se pela UFU. Foi Secretária Municipal de Educação de 

Uberaba. Atualmente é assessora pedagógica e consultora educacional e integra a equipe 

técnica do Instituto Paulo Freire.  

 

9-Mário Alves Franchi 

Graduado em História pela FISTA, período 1970-1974, com especialização em Metodologia 

do Ensino Superior pela UFSC, período 1982-83. Atua no Magistério desde 1976. Como 

professor atuou no Colégio NS das Dores (1976-1978), na FISTA, no Departamento de 

História no período de 1977 a 1981. Com o fechamento da FISTA transferiu-se para a 

UNIUBE (1981-2000) e no Colégio Cenecista Dr. José Ferreira (1987-2003). Atualmente é 

professor de Ciências Políticas e História pelo CESUBE (antiga FEU) e do curso de 

especialização lato-sensu em História Contemporânea: construindo a nova ordem mundial, 

pela UNIUBE. 

  

10-Newton Luís Mamede  

Licenciado em Filosofia (1967-1970) e em Letras: Português/Francês (1971-1974), com 

especialização em Língua Portuguesa (1976-1977). Foi professor da FISTA até seu 
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fechamento quando se transferiu para a UNIUBE. Atualmente leciona na UNIUBE e 

UNIPAC. 

 

11-Padre Thomaz de Aquino Prata  

Licenciatura em Filosofia pela FISTA. Curso de complementação em Ciências Sociais (Social 

Sciences) na Catholic University of América, em Washington, USA (1955-1956). Lecionou 

Sociologia Geral, Sociologia Educacional e História da Educação, na FISTA, Sociologia na 

Faculdade de Filosofia de Uberlândia e na Faculdade de Ciências Econômicas, também em 

Uberlândia.  

 

12-Paulo Roberto Ferreira 

Graduado em Filosofia pela Universitá de Gromo Nevano de Nápoli – Itália. Teologia no 

Seminário Maior Franciscano no Rio Grande do Sul. Pós-graduado (lato-sensu) em Geografia 

Econômica, Comunicação Social, Estudos Brasileiros pela UNIUBE, FISTA e MACKENZIE 

– SP. Mestre em Educação pela PUCAMP – SP. Lecionou Filosofia, Teoria da Comunicação, 

Lógica, Problemas Econômicos e Políticos na FISTA entre 1972-1981. 

 

13-Sônia Maria Fontoura 

Graduada em Direito pela UNIUBE em 1967 e História pela FISTA em 1974. Pós-graduada 

(lato-sensu) em História Moderna e Contemporânea pela UFMG e Mestre em História e 

Cultura pela UNESP de Franca – SP. Atuou durante 30 anos no Magistério. Lecionou nas 

Escolas Ricardo Misson, Castelo Branco, José Ferreira, CEFET, FISTA e UNIUBE. 

Aposentou-se pelo CEFET nos anos de 1990. 
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APÊNDICE 3 
 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

Abigail de Jesus Bracarense  

Entrevista concedida em: 25/01/2007 

Em termos de trajetória, fiz Pedagogia, sem saber o que era o curso, porque morava 

em Belo Horizonte e estava preparada para fazer Faculdade de Belas Artes, quando meu pai 

foi transferido para Uberaba, e não era comum uma moça morar sozinha na capital. Quando 

cheguei aqui, não tinha Faculdade de Artes e uma colega sugeriu que fizesse Pedagogia, pois, 

tinha jeito para dar aula. Fiz Pedagogia como se fosse uma arte, pois tinha a veia da arte. 

Fomos à Faculdade Santo Tomás de Aquino, criei muitas expectativas. É muito difícil 

desvincular, mas eu abracei esta causa no exercício da função pedagógica. O que contribuiu 

foi eu não ter feito artes naquela época; fiz uma pedagogia desvinculada, mas, a vida inteira 

nunca tirei o pé da sala de aula.  

Minha militância político-estudantil antecedeu a chegada à Faculdade Santo Tomás de 

Aquino. Em Belo Horizonte, quando era estudante do 2º grau, fui representante estudantil do 

Colégio Nossa Senhora da Piedade. Fiz curso Normal na União Católica de MG, e numa 

eleição que teve em 1963 e 1964, eu fui da chapa vitoriosa. Era vice-presidente da União 

Católica do Estado, cuidando da parte da união com o interior do estado. Quando estourou a 

Revolução de 64, o nosso presidente foi preso e assustei muito, pois tinha um amigo, 

chamado Pitágoras, que na época foi preso, e nunca mais tive notícias sobre ele. Mesmo seu 

pai, sendo capitão, não se teve mais notícias dele, nem depois da anistia política. Logo depois, 

vim para Uberaba, as pessoas foram silenciadas e os movimentos diminuíram. 

 Quando vim para Uberaba, de repente mal entrei na faculdade, já estava na chapa de 

Eduardo Guimarães, que foi presidente do Diretório Acadêmico. Fui vice-presidente do 

Centro de Estudos Pedagógicos da Faculdade. Mas, padecia de uma discriminação muito 

grande: enquanto meu pai me olhava lendo uma literatura de esquerda acadêmica, me 

considerando abelhuda, estudando os primórdios da teoria da libertação e participando da 

pastoral universitária, meus irmãos eram ideologicamente de direita. Entretanto, havia outros 

de esquerda. Na faculdade, eu era vista como filha de militar que, estava lá para delatar. Um 

dia, em uma reunião, fui para participar, gostava de participar de tudo e uma pessoa me disse: 

eu reconheço suas habilidades e competências, mas, nós não te queremos aqui, participando 
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das reuniões, não era bem vista, por ser filha de militar. Meu pai era uma pessoa, que ajudava 

a família, mas, tinha uma posição machista, que eu era contra, mas, na faculdade, era 

discriminada, por ser vista como dedo duro. 

A chamada Revolução de 1964 (golpe militar), tinha acabado de acontecer, e o 

Coronel Nazaré, comandante da Polícia Militar em Uberaba, ao que parece, tinha uma 

péssima relação com os presos políticos. Na época, tinha somente um batalhão de polícia para 

todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Esse coronel tinha problemas com a Igreja, 

devido à perseguição movida contra os padres e com os religiosos e professores da própria 

Faculdade Santo Tomás de Aquino. Se Dom Alexandre não tivesse entrado no meio, teria 

acontecido algo terrível, como ocorreu em outras localidades. Dom Alexandre foi a Belo 

Horizonte, e como era muito culto e articulado, pediu ao Governador Magalhães Pinto a troca 

do Comandante Nazaré. Reuniram a cúpula da segurança do Estado, e acharam que o meu pai 

possuía o perfil adequado para solucionar a questão. Então, transferiram meu pai para 

Uberaba. Também foi ele que inaugurou o Colégio Tiradentes.  

Eu era professora do curso primário e, ao mesmo tempo em que estudava, participava 

do movimento estudantil. Não fui pega praticamente de surpresa, pois, acompanhava as 

notícias, tínhamos um grupinho que discutia a situação política, mas, tive muitos colegas que 

se assustaram com o golpe militar. Era muito “antenada” em política, lembro-me que, papai 

conversando com a mamãe, disse-lhe que precisava abastecer a dispensa de alimentos, pois, 

tinha um problema, que podia vir a ter um racionamento. Prestava muita atenção nas 

conversas de meu pai. Um dia, na escola, durante o recreio, vi muitos soldados invadindo uma 

garagem de empresa de ônibus. Os militares, também tomavam posse dos meios de 

comunicação. Naquele dia, houve um pronunciamento do Governador Magalhães Pinto, na 

TV. Nós acompanhávamos os problemas que o presidente João Goulart estava passando.  

Aqui em Uberaba e, inclusive em Uberlândia, havia muitos lutando contra o golpe 

militar e outros que, por interesse, para troca de favores, apoiavam a ditadura militar, como os 

pecuaristas, os fazendeiros.  

Sobre o ponto de vista do País, foi um grande retrocesso, não deixou de ser um 

fortalecimento do imperialismo americano, que o Brasil, líder da América Latina tinha o seu 

destaque, pois, todos sabem que foi um golpe financiado pelos americanos, isso foi um 

reforço muito grande para o americano sair na base da força, mudando tudo, podia ter mudado 

a história sócio-econômico do nosso País, conseguiram calar o povo, sobre determinados 

aspectos sob tortura, mas, eles provocaram várias cabeças, tais como, Chico Buarque na 

música, Paulo Freire na educação, e muitos outros, continuaram produzindo. Não 
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conseguiram calar a todos. Para o Triângulo Mineiro, reforçou o poder e a pujança dos donos 

do agro-negócio, que naquela época tiveram a oportunidade de não verem discutidas suas 

situações, travou a oportunidade de não se discutir a reforma agrária, por isso, eles apoiaram o 

golpe militar. 

Pertenci à União Estudantil Católica, da Pastoral Universitária, eu não era de nenhum 

grupo político. Em Belo Horizonte, a cidade era grande e ninguém conhecia o meu pai. Eu e 

meu colega, que era filho de comandante, íamos para a escola, discutíamos o tema sobre a 

ditadura. Mas, em Uberaba, era diferente, eu era a filha do comandante, tive muita 

dificuldade, era discriminada, entretanto, não mudei minhas crenças. A minha participação 

política em Uberaba foi maior, quando começou o movimento sindical, desencadeado pelo PT 

em 1979, sob a liderança de Lula e Luiz Dulce. Li no Jornal Estado de Minas sobre a greve, 

que estava acontecendo em Belo Horizonte, eu era Diretora do Colégio Polivalente em 

Uberaba, liguei para a capital, pedindo que alguém viesse à Uberaba, que íamos aderir à greve 

também. Mandaram a Márcia para conversar, fomos diretos para a escola. Quando chegou ao 

Colégio Polivalente, a chamei para tomar um café, em minha sala. Ela estranhou, ficou 

desconfiada porque eu era a Diretora. O movimento, em Uberaba, começou no Polivalente, 

foi aí, que desencadeou o processo de criação do SIND-UTE e a greve de professores em 

Uberaba. 

Na FISTA, teve uma greve de professores, uma mobilização, pois, os professores 

ficaram muito insatisfeitos, quando ficaram sabendo que a instituição ia ser vendida para a 

UNIUBE; os professores sentiram-se traídos. 

Fizemos vários seminários de educação, trazíamos professores para discutir uma 

pedagogia alternativa. Vieram a Uberaba, os educadores: Paulo Freire, Miguel Arroyo, 

Maurício Tragtenberg e Moacir Gadotti.  

No final dos anos 40, era uma Faculdade isolada de Filosofia Ciências e Letras. As 

irmãs eram muito ligadas com a educação das novas gerações, de professores humanistas, 

pessoas que pudessem ter um efeito multiplicador. Naquela época, a formação de professores 

era uma novidade, pois a maioria das pessoas que lecionava, vinha das áreas do Direito, da 

Medicina ou da Engenharia e ministrava aulas de Português, Latim, Sociologia, Filosofia, 

Biologia, Química, Ciências, Física e Matemática. Eu fiz Pedagogia por acaso, quando fiz o 

Ensino Fundamental, estudei Latim, além disso, eu era catequista, e a missa era toda em 

Latim e Português. Isso reforçou o aprendizado da língua. O nível de ensino da FISTA era 

muito elevado, era a única da região, que formava professores, e as dominicanas 

preocupavam-se com a qualidade cultural de seu corpo docente e discente.  
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A própria Santo Tomás de Aquino sofreu uma agressiva pressão do regime militar, 

sabíamos que tinha alunos infiltrados para vigiar, mas não tinha medo, de tudo que pensava e 

fazia.  Quando era diretora do Colégio Tiradentes começou o projeto do MOBRAL. Naquela 

época, ensinávamos os alunos, com as músicas de Chico Buarque, Operário em Construção, 

tínhamos consciência, que lá, eles nunca imaginariam que estávamos trabalhando com essa 

conscientização. 

Determinados professores sofreram pressões, mas tinham moral de exercer sua 

profissão. A disciplina Estudos de Problemas Brasileiros (EPB), ministrada pelo professor 

Paulo Rodrigues, que não era uma personalidade de fazer concessão, depois que saiu AI-5, a 

situação ficou muito grave, passou a ter muita fiscalização, mas as coisas, como as aulas de 

conscientização continuaram acontecendo, só que, às escondidas, e com mais cuidado. A 

convivência com os professores era bem maior que hoje, as coisas eram muito discutidas, 

tínhamos condições de converter os contextos sem deixar se pegar.  

Houve, por exemplo, a Lei nº. 5540, sobre a reforma universitária.  O curso de 

Pedagogia, que até então, preparava o profissional com uma formação rica, tinha os 

conteúdos: História da Educação e Filosofia da Educação. O currículo era espetacular. Depois 

desta lei, houve uma mudança, fragmentou-se a Pedagogia em habilitações. Você nem 

entendia direito de Pedagogia e fazia uma disciplina de Orientação ou Supervisão Escolar e já 

começava a trabalhar, supervisionando professor que já trabalha há 20 anos. A matrícula por 

disciplina desestruturou as turmas, transformou ano escolar em períodos. A origem disso foi 

nos Estados Unidos, onde trabalhavam a formação de professores, como operário em fábrica. 

A necessidade da formação generalista veio antes da reforma de 2º grau. Essa lei veio 

importada, o pessoal se julga dialético e crítico, mas, age de maneira linear.  

O colegiado e os conselhos de classe foram criados em 1983, em todas as escolas, 

mas, o tiro saiu pela culatra. Criaram um modelo de escola para engessar a educação e torná-

la o mais tecnicista possível. O País cresceu muito, democratizaram a escola pública, e como 

faltavam professores, havia a necessidade da licenciatura curta, que empobreceu muito a 

educação. Nessa época, o currículo da FISTA, também empobreceu, pois, foi recheado de 

didática da educação, didática de tudo, metodologia dos conteúdos, e para poder caber tanta 

didática, o currículo empobreceu, porque não tinha carga horária para tanta disciplina. 

Entretanto, o ensino de licenciatura curta teve sua vantagem, pois, em algumas localidades, 

como em Altamira no Pará, que praticamente não havia professores para trabalhar nas séries 

de 5ª a 8ª. Um projeto entre 1977 e 1978, feito pelos alunos da licenciatura da FISTA foi 
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lançado, para atender a demanda por professores dessa região. A licenciatura curta tem seus 

paradoxos. 

Esse modelo tecnicista é do regime militar, pois, em vários locais, foi implantado, em 

outros lugares, independente de estar na ditadura militar, ele não foi adotado, por exemplo. 

Esse modelo nasceu nos Estados Unidos. Um País que, estava crescendo como o Brasil, 

precisava desenvolver seus produtos. Assim, os EUA emprestavam o dinheiro para o Brasil 

modernizar a sua educação e o País ficava endividado com os norte-americanos. Para as 

escolas, era a maior novidade, aparelhos como: episcópio, retro-projetor, projetor de filme etc. 

Foi um grande golpe dos Estados Unidos.  

Do ponto de vista das disciplinas, tiraram a Sociologia e a Filosofia. Foi uma perda 

muito grande, esses conteúdos faziam os alunos refletirem. Colocando as disciplinas de EMC, 

OSPB e EPB, a programação era de cima para baixo. Tinha de ensinar os símbolos nacionais 

para os alunos, trabalhar em cima de um patriotismo ufanista, a responsabilidade do que se 

ensinava não era do professor e sim, do diretor. Se alguém denunciasse que nas aulas de 

Educação Moral e Cívica estivessem falando mal do regime militar, a culpa era do diretor. 

Este tinha de ser um patrulhador do professor. Entretanto, Uberaba tinha grandes grupos de 

teatro, a arte era a forma de reagir contra o regime militar. 

O Decreto 477 foi violento; sua atuação dentro da faculdade gerou a expulsão de 

alunos, empobreceu muito a participação e a militância política. O discurso na época ficou 

assim: “professor era para ensinar e aluno para estudar”. Em Uberaba, o movimento estudantil 

foi morrendo, depois, foi nascendo o Diretório Acadêmico sem causa política, preocupando-

se apenas com festa, o que você está vendo até hoje, mas, os grandes pensadores continuaram 

a exemplo do Monsenhor Juvenal e Padre Prata, alvos da atenção da ditadura. 

Esse empobrecimento curricular, ao tirar as disciplinas de Filosofia e Sociologia, foi 

uma coisa muito séria, tanto é que, agora que estão voltando com esses conteúdos para escola, 

e quase não há professores nessa área. Também ocorreu a desmobilização política, como se 

fez com a ideologia, quando se proibiram as passeatas de protesto, gestando todas as outras 

coisas, que foram altamente perniciosas para o crescimento intelectual de um povo. Passaram 

a trabalhar os conteúdos de maneira a memorizar, uma educação bancária, a escola calou o 

que precisava falar e falou o que o sistema queria. O educador não trabalha como os outros 

profissionais, a exemplo do engenheiro. Pois, o professor trata com a formação humana. E se 

não tem essa visão, age de forma anacrônica, fica apenas uma visão empresarial, perde-se 

demais, vai formar educadores descompromissados, o que empobrece demais a formação 
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desse profissional. Com o tecnicismo, ocorreu muito mais planejamento do que ação, 

perdendo a relação professor-aluno e a qualidade da educação. 

A mantenedora da FISTA era a Sociedade Educadora da Infância e Juventude (SEIJ) 

das irmãs Dominicanas. A Faculdade funcionou na Rua Governador Valadares, no antigo 

Colégio São Judas, depois construíram um prédio em outro local, para a Faculdade, com uma 

estrutura excelente. A FISTA tinha a marca da educação européia, preocupada com um rol 

muito grande de conteúdo, preparou por muito tempo a nata, tinha a irmã Loreto, que era de 

dar visto nos cadernos dos alunos universitários; a abordagem metodológica usada era 

bastante lousa e muita tarefa. 

  O melhor ambiente de trabalho da minha vida foi na FISTA, pois as irmãs 

trabalhavam com muito respeito, com humanismo, aprendi muito com elas, com o exemplo, 

com a coerência, me senti valorizada e apoiada em minhas necessidades. 

Tinha muitos cursos, eu era da Pedagogia, mas, fazia todos os cursos do Departamento 

de História, e também os cursos da Pastoral Universitária. Tinha muita coisa boa, em termos 

de palestras, cursos intensivos. Estive em um Congresso Internacional em Camboriu, Santa 

Catarina e a FISTA subsidiou a viagem e ainda parcelou o pagamento, abatendo em meu 

salário. O privilégio de ter estudado e lecionado na FISTA, onde tomei o gosto pela leitura e 

pelos estudos, apesar de ter a ingerência da ditadura militar, foi muito importante para a 

minha formação.  
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Danival Roberto Alves 

Entrevista concedida em: 23/01/2007 

Em 1964, durante o Golpe Militar, eu era aluno de 3º colegial, e participava do clube 

de cinema. Tínhamos um cine-clube do qual fazia parte a maioria da militância que 

chamávamos de esquerda católica, dos movimentos JUC E JEC. Assim também algumas 

pessoas, sem serem membros do Partido Comunista Brasileiro, se intitulavam comunistas 

como: Capareli e tantos outros. Naquele tempo a reação foi de repúdio ao golpe. Estudantes 

de 3º Colegial, membros da JEC, irritados com a situação, faziam propostas românticas – 

lembro-me dessa época – e achavam que podiam soltar uma banana de dinamite no quartel 

militar de Uberaba, como se fosse o foco da oposição. Também assustamos muito; muitos 

professores sem ser os nossos, foram presos no quartel. 

 A discussão na época era livre, e numa cidade que desenvolvia atividades opostas às 

idéias juvenis, como a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, trouxeram até Carlos Lacerda 

para falar que a Constituição era intocável. Assim, o movimento militar ganhou foro de 

cidadania em Uberaba. 

Ao entrar na Faculdade de Filosofia, logo comecei a me relacionar com os grupos 

estudantis, sobretudo os egressos da JEC. De Belo Horizonte, os representantes da JOC 

vieram a Uberaba. As lideranças vieram para solucionar o conflito de consciência entre a JOC 

e a AP. E também para reestruturar a AP, numa espécie de treinamento, em que durou mais de 

uma semana em ambiente fechado, clandestino. Aqui participava do Movimento Contra a 

Ditadura (MCD), que era um desabafo juvenil, sob a forma de pichação, daqueles que se 

conhecem vinculada ao FMI, fazendo o protesto contra a ditadura. Essas pessoas se reuniam 

em uma concentração em uma casa. Nós nos reuníamos com a liderança da AP em Uberaba, 

com a responsabilidade de ampliar a AP, para organizá-la em Ituiutaba, Araguari, 

Tupaciguara e Uberlândia.  Nessa ação começamos a organizar os grupos nos diversos cursos, 

nas diversas faculdades. Naquela época, tínhamos a divisão entre AP e POLOP. Cabia à AP 

assumir o controle político dos órgãos acadêmicos, das Faculdades de Medicina, de Filosofia 

e da Engenharia sob nossa responsabilidade, e o único que não estava sob nossa influência era 

a Faculdade de Direito, que estava sob a responsabilidade da POLOP.  

A FISTA representava a testa de resistência, de onde emanavam todos os movimentos 

artísticos, todos os movimentos culturais, toda formação de um pensamento político, embora, 

não se ministrasse ostensivamente afronta ao regime político militar. Na verdade, havia 

reflexão para pensamentos críticos, tinha professores, boa parte, religiosos com engajamento 

político, como, Monsenhor Arduini, Padre Prata, as Irmãs Alexandra, Ester, Nice e outros 
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grupos de professores, que não eram religiosos, mas discutiam o ambiente político. Era um 

ambiente de liberdade que, ao contrário do que acontecia em outros cursos, não se discutia em 

grupos fechados; era dali que surgiam os movimentos culturais, grupos de teatros, a reflexão 

para um pensamento crítico. A reestruturação daquilo, que tinha sido desmontado em 1964, 

remontou-se; era o ponto de apoio da Ação Popular (AP) em Uberaba. 

O que tínhamos em Uberaba, eram cursos de formações e qualificação para os 

profissionais liberais para o exercício do magistério. A FISTA inaugura uma nova era na 

formação de professores, tínhamos grandes nomes: professor Constantino Marques e tantos 

outros, entretanto sem formação nas licenciaturas, apenas cursos de capacitação, não tinham 

formação docente. A FISTA inaugura a formação docente em primeiro lugar na área de 

Humanas, Letras e Pedagogia e, aos poucos, vai para as áreas de exatas e biomédicas. Seus 

cursos eram pela manhã, bem depois, que abriram os cursos noturnos nos anos de 1970, o 

qual ampliou muito sua oferta, e hoje o que existe de memória de docentes em Uberaba, é 

tributário da Faculdade de Filosofia e depois na sua continuidade através da FISTA. 

O ambiente da Faculdade era uma espécie de protetorado, como ambiente católico 

com irmãs dominicanas em ostensivo contato com os padres dominicanos, com algumas 

aberturas possíveis, você tinha a FISTA como um centro de resistência cultural, em 

1966/1967, não autorizado de certo modo, mas viabilizado. Foi possível entrar em contato 

com o convento dos Dominicanos em São Paulo. Naquele tempo, os grandes teóricos como, 

Gianotti e alguns franceses foram apresentados à comunidade acadêmica da Faculdade, 

através dos dominicanos. Recordo-me, que em 1967, o grupo de Filosofia estagiou no 

convento dos Dominicanos, para ler o Capital, de Marx e estudar a novidade, que era a 

origem da dialética do trabalho de Gianotti. Não havia tanta interferência do regime militar, 

porque na época, o Arcebispo Dom Alexandre representava uma mão pesada, não pela 

política, mas religiosa, deixando claro que, os limites estreitos, pelos quais a FISTA circulava 

eram intocáveis. Vez por outra, havia alguma informação, que as coisas não corriam como 

deviam. Recebemos notícias que o professor de Filosofia, Paulo Rodrigues, do Rio de Janeiro, 

era acolhido pelas irmãs em Uberaba, sem que houvesse confissão pública. 

Sobre os delatores, não sabíamos que tivessem alunos infiltrados, sabíamos que 

tinham alunos opositores às idéias que eram majoritárias na FISTA. 

Houve alterações curriculares, com a introdução de algumas disciplinas como: OSPB, 

Educação Moral e Cívica, voltadas para veiculação das idéias ufanistas do regime militar. A 

grande quebra da espinha dorsal do processo de formação, sob a alegação da premência da 

necessidade de professores, foi a fratura da licenciatura curta. Foi um jogo em que se quebrou 
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a História, a Geografia, as chamadas peças de resistências foram eliminadas com a tese da 

licenciatura curta e plena. A racionalização dos álibis que se criaram tinha de certo modo, 

uma lógica, mas o rompimento, dos cursos humanistas, em que se ministravam disciplinas 

dialógicas, foi extinto, como: Psicologia, Filosofia e Sociologia. A estratégia era cortar os 

cursos de visão crítica, sobretudo, na área de Humanas, cortarem os pensamentos de 

científico, em seu nascedouro, não permitir espaço político para Mário Schenberg e tantos 

outros; suprimiram na existência de trabalho. 

Ainda havia Filosofia nas licenciaturas da FAFI, nos anos de 1960, mas com a 

Reforma de 1971, ocorreram mudanças no ensino médio e no ensino superior, como a 

introdução de disciplinas de caráter lógico, Metodologia do Pensamento Científico, 

Metodologia Científica, disciplinas impostas, sob alegação de que eram voltadas para a 

pesquisa universitária, mas, na verdade, era a supressão do pensamento filosófico, a 

desmontagem de toda Ciência Humana, naquela época, existente do ISEB, como: Nelson 

Werneck Sodré, Ferreira Ramos, Álvaro Ferreira Pinto e todos os demais, que representavam 

a retomada filosófica de um pensamento nacional. De repente, suprimiu-se o ensino de 

Ciências Humanas, eu me lembro, que na época a rigor, estudava Marxismo. 

Nos anos de 1960 tinha vigilância de pais sobre o posicionamento político dos 

professores de EMC, eram os mais passíveis de críticas, de idealização, e havia, sim, um 

cerceamento da liberdade, tinha de camuflar os pensamentos da época com alguns textos 

formalmente usados. A docência universitária tentou estabelecer uma resistência, mas, devido 

à inércia da resistência, e pela fratura das licenciaturas, o silêncio permaneceu na prática. 

Representou mais claro o silenciamento, quando se estabeleceu o AI-5. Qualquer 

literatura encontrada em sua casa, considerada subversiva era motivo para ser levado para a 

Polícia Federal. 

Sobre os cerceamentos políticos, sabemos que Padre Prata e Monsenhor Arduini foram 

perseguidos porque afrontavam o regime militar. Mas, aqui em Uberaba, o Arcebispo Dom 

Alexandre protegia o seu rebanho. Alguns padres que por aqui passavam eram vigiados, e o 

Arcebispo fez mudar o coronel Nazaré, comandante militar de Uberaba, substituído pelo 

comandante Bracarense, pois, o anterior estava prendendo seu clero. 

A herança do regime militar foi a perda de memória do povo brasileiro. Tínhamos um 

projeto de ensino de Ciências, no Brasil, principalmente quando a UnB, em 1960, foi 

inaugurada por Darci Ribeiro, iniciou-se a publicação de livros de ensino médio, pela 

Fundação Editora da Universidade de Brasília, inclusive textos norte-americanos, não 

subversivos. Eram traduções, das mais renomadas universidades norte-americanas. 
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Eliminaram todos os cursos das Ciências Humanas e o curso de Pedagogia passou por uma 

inspeção. A ditadura não acrescentou nada, paralisou o processo, ao criar um lapso na 

memória da formação recente. 

Sobre a formação de professores na FISTA, não era tradicional e nem liberal; tinha 

Monsenhor Juvenal Arduini, que era a massa crítica pensante. As irmãs dominicanas, com 

uma forte vocação social, atuavam no curso de Filosofia. Irmãs Patrícia e Ester acertavam 

contas com o pensamento clássico, mas abriam o campo para a vertente de um pensamento 

crítico. Os padres induziam, de certo modo, as pessoas a discussões culturais, incentivadas a 

verem mais longe, a terem pensamento crítico. Entretanto, não havia a premência da formação 

continuada; havia a premência do conhecimento, lia-se muito mais. 
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Euphranor Ferreira Martins Junior 

Entrevista concedida em: 17/01/2007 

Quando ocorreu o golpe militar, eu ainda não estudava na FISTA, trabalhava na 

Drogasil e lá escutávamos todas as notícias, pelas emissoras de rádio. Apesar de trabalhar em 

farmácia, era bem informado politicamente. Em 1964, ouvíamos o discurso do governador de 

Minas Gerais, Magalhães Pinto, que acabava de decretar o apoio à Revolução, e também os 

discursos inflamados do Brizola e de João Goulart, contrários à implantação da ditadura 

militar. Eu e meus amigos participávamos das informações e discutíamos entre nós. A 

aceitação foi pacífica de nossa parte, pois não tínhamos como enfrentar. Depois começou a 

surgir algumas informações, de que os militares estavam prendendo, torturando, ficávamos de 

olho na situação. Durante o golpe militar, em Uberaba, teve uma reação emocional, mas, o 

máximo que ocorria, eram pichações, com os dizeres: Abaixo a ditadura. Não tinha 

manifestações, com passeatas nas ruas, que eu me lembre. Esse golpe foi um retrocesso na 

política brasileira, em minha área as pessoas trabalhavam com muito desânimo com a situação 

vivida pelo País. 

Para mim, o golpe foi uma violência, pois o governo de João Goulart era 

constitucionalmente legal, e eles implantaram um governo ilegal. Essa situação foi um 

impacto negativo. Havia alguns professores militares no Colégio Dr. José Ferreira, a exemplo 

do professor Carlos, de Português, que dizia para os alunos, que caso avistassem um militar, 

tinha que lamber suas botas pois, o País e o povo deviam muito a eles. O próprio Coronel 

Bracarense, também foi colocado como professor de OSPB. Um dia, um aluno me fez uma 

pergunta bem capciosa, eu o respondi que queria ser professor de Matemática, pois em 

qualquer lugar do mundo, em que estivesse, seja, na Rússia, na China, em Cuba, na Coréia, 

nos Estados Unidos ou no Brasil e falasse que dois mais dois são quatro, não ia ser preso. Eu 

não sei se ele entendeu, mas parou de fazer aquelas perguntas. Naquela época, tinha que se 

policiar e ter cuidado com o que se falava, pois ficavam olheiros, até mesmo, entre os alunos, 

inclusive naquela época, havia dois professores militares no colégio em que trabalhava, 

conforme citei anteriormente. 

Meu cunhado, que é médico, em Ribeirão Preto, sendo uma pessoa progressista e 

muito lúcida ideologicamente, me aconselhou a não fazer parte de movimentos de esquerda. E 

se alguém me chamasse, alertou-me, que não deveria participar, pois alguns que me 

chamassem, poderiam ser os próprios delatores. Se você for a uma reunião, mesmo que não 

faça nada, podem vir a te procurar. Eu adquiria folhetos clandestinos e livros na FISTA, que 

diziam ser publicados no Chile. Todos os alunos da Faculdade eram suspeitos. Lembro-me, 
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certa vez, que iam fazer umas investigações policiais em todas as casas e eu, com medo de ser 

preso, dispus de muitos livros e escondi outros, inclusive, a obra clássica História Nova de 

Nelson Werneck. Eu não participava de nenhum movimento político, mas lia muito, era bem 

informado. 

A FISTA teve uma importância muito grande na região, pois era a única instituição de 

ensino superior que formava professores na região. Vinham muitos estudantes da redondeza 

estudar aqui, mas era muito vigiada, consideravam alguns professores de esquerda, tais como 

as irmãs dominicanas Alexandra e Loreto, o Padre Prata e Monsenhor Arduini, todos eram 

visados.  A Instituição tinha uma formação muito boa, com muito embasamento teórico, com 

uma equipe muito bem preparada. Na formação, não tinha imposição. Minha esposa formou-

se em Biologia na FISTA e foi muito bem classificada no Curso de Mestrado da USP em 

Ribeirão Preto, enquanto, minha cunhada, formou-se também na Faculdade e passou no 

Mestrado em Brasília na UNB. 

Houve uma relação de adaptação de alguns professores e muitos viraram delatores, 

enquanto, outros que tinham de sobreviver, às escondidas, incutiam suas idéias, por exemplo, 

o Padre Prata, que não se calava. Havia filhos de militares infiltrados na FISTA, evitávamos 

falar perto deles, mas, tinha as turmas da área de Humanas, que eram muito polêmicas, tais 

como, as de Geografia, de História e de Filosofia, que questionavam muito, mas em surdina. 

Os professores falavam de forma mais amena, que não afetassem suas vidas, afinal, tinham 

que sobreviver, mas quando tinham confiança com alguns alunos, discutiam e criticavam a 

situação, mas não era publicamente. Os professores entravam e davam suas aulas. Por 

exemplo, na Geografia, citavam: aqui está Cuba, e para alguns alunos comentavam o que 

estava acontecendo, mas não abertamente. 

As disciplinas de EMC e EPB eram formas de controle, pois alegavam que os 

brasileiros não possuíam patriotismo. Tinha que explicar sobre as Forças Armadas, todos os 

símbolos nacionais, para dobrar a resistência e manipular as pessoas. A imposição desses 

conteúdos afetou, gravemente, as disciplinas de Filosofia e Sociologia, porque estas são 

conteúdos que abrem o raciocínio. 

Não me lembro do DCE. Enquanto Diretório Acadêmico tinha uma atuação mais 

amena, a atuação política era controlada, deixou de existir, pois os seus componentes eram 

controlados. O Gildo Lacerda (líder estudantil assassinado pela repressão) foi um sujeito 

vibrante, não podia falar a verdade; resolveu falar e caiu na clandestinidade. 
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Quanto às perseguições políticas, sei de uma professora de Francês, chamada Cacilda, 

muito excêntrica, que dominava a língua, foi para Brasília, para o Instituto Rio Branco, ser 

diplomata, não sei o que ela fez, foi pega e torturada até a morte. 

A herança econômica positiva foi o bom sistema de comunicação, enquanto, na 

educação e na política, permaneceu o mandonismo relacionado com o passado colonial. Os 

militares não trabalharam para as classes menos favorecidas, socialmente falando, não 

contribuíram para o progresso do Brasil. 

A filosofia das escolas católicas, oriunda de seu clero objetivava a cristianização, 

porém, na FISTA, era um ensino liberal. Algumas palestras eram realizadas para a nossa 

formação, geralmente dos padres, com o ideal de melhorar o ensino, nossos professores eram 

bem preparados. Gostei muito de estudar na FISTA, fiz muitos amigos.   
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Ir. Maria do Loreto (Ruth Gebrin) 

Entrevista concedida em: 09/12/2006 

Os professores eram muito corajosos para enfrentar o regime militar. Não sei se havia 

algum elemento representante do regime infiltrado entre os estudantes da FISTA para delatar 

os colegas e/ou professores.  

As mudanças que ocorreram visavam atender às exigências do MEC ou às solicitações 

do corpo docente. Este sugeria alterações para melhorar a qualidade de formação dos 

professores, como exemplo: Psicologia e Filosofia que buscavam a formação integral e 

humanista de nossos alunos. Não acredito que houve perda da qualidade, houve mais 

motivação para o trabalho na atuação dos professores como resistência à ditadura. 

Na FISTA, ocorriam menos passeatas e mais trabalho pedagógico autêntico e atuante, 

apontando erros inerentes e lutando contra o regime. O Maurício do curso de Ciências Exatas 

e do Diretório Acadêmico sofreu repressão e desapareceu da cidade. Em retaliação, seu pai foi 

ameaçado pelos militares. Diante dessa situação, o jovem Maurício foi obrigado a reaparecer 

e foi preso. Na prisão, sofreu tortura e lavagem cerebral. Nunca mais foi o mesmo e não quis 

falar mais sobre o assunto, comparando-se ao músico Geraldo Vandré. Antes de matar o 

corpo, destruíram a mente. 

Frei Tito, Frei Fernando e Frei Betto foram presos políticos. Tito foi o que mais 

sofreu. Frei Beto por ser filho de militar graduado, não foi torturado. Seu trabalho na 

militância política foi importante para superar as dificuldades enfrentadas. Em Uberaba, o 

Padre Prata, Monsenhor Juvenal Arduini e a Irmã Georgina professores da FISTA, sofreram 

muita pressão do regime e tiveram que responder a Inquérito Policial Militar (IPM). O bispo 

Dom Alexandre do Amaral, apesar de seu autoritarismo, era paternalista e defendeu com garra 

os professores da FISTA, contra a ingerência do governo militar. 

Os professores e alunos participavam do projeto Rondon, em conjunto com as Escolas 

Superiores de Uberaba e a Universidade de Viçosa. Eu estive durante 40 dias em Altamira no 

Pará, juntamente com Dr. Ronaldo Cunha Campos, advogado e professor da FISTA e com o 

Dr. Guerra, médico e professor da UFTM para montarmos o projeto na floresta Amazônica. O 

prefeito dessa cidade paraense disponibilizou a cadeia local que foi reformada para adaptá-la 

com o objetivo de receber nossos alunos. No intervalo de 40 dias, um avião da Força Aérea 

Brasileira (FAB) levava outra equipe para efetuar a troca de professores e alunos, que 

retornavam às suas cidades. Havia trabalho no campo para atender os moradores que 

precisassem de atendimento nas áreas de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Direito, 

Pedagogia, Sociologia, inclusive com trabalhos na FUNAI, para atender os índios. Durante a 
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minha estada na região Norte, nosso grupo recebeu a visita do presidente Médici e de alguns 

de seus ministros e representantes da ONU. Aproveitei também para realizar o trabalho de 

evangelização dos moradores. Um helicóptero nos levava às agrovilas, e entrávamos em 

contato com os jovens e suas famílias. Posteriormente, a Irmã Denise também fez um trabalho 

na região pelo Projeto Rondon, na área de saúde, já que era enfermeira. A participação nesse 

trabalho favorecia a valorização e o enriquecimento do currículo, do curso e da própria 

FISTA, além de contribuir com a experiência para professores e alunos.   

Quando a FISTA foi encampada pela UNIUBE, ela já era deficitária, devido à 

inadimplência, ao grande número de bolsistas e a própria pressão da concorrência. Com a 

transferência, caiu a qualidade do ensino, os programas foram modificados para economizar. 

Só para ilustrar, os alunos do curso de Ciências passaram a ter aulas junto com os estudantes 

do curso de Engenharia, de Odontologia etc. Assim, a formação de professores foi esvaziada, 

com a perda de alunos e o fechamento de cursos. 

 Nos anos de 1990, havia um adiantado processo de negociações para elevar a FISTA 

em campus avançado da PUC Minas, antes de passá-la para a UNIUBE. E pouco antes de a 

UNIUBE fazer a proposta para adquirir a Faculdade, os próprios professores queriam torná-la 

uma fundação pertencente a eles. 
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Ir. Patrícia Maria Castanheira 

Entrevista enviada por e-mail em: 29/01/2007 

A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino – FAFI – nos seus 

primeiros 25 anos e, Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino – FISTA – em meados 

dos anos 70, portanto, nos seus últimos anos, era uma Instituição confessional católica. Foi 

fundada e administrada pelas Irmãs Dominicanas de 1949 a 1980, quando os seus cursos 

foram transferidos para a UNIUBE.  

Tinha como principal objetivo a formação de educadores, fundamentada nos valores 

cristãos, incluindo os princípios da doutrina social da Igreja que orientavam a ação educativa 

da Escola, na perspectiva de uma prática transformadora da pessoa humana e da sociedade, na 

linha, sobretudo do amor cristão, da fraternidade e da justiça social. Baseava-se ainda nas 

conquistas de todas as Ciências Humanas que confirmavam a possibilidade e indicavam os 

rumos da Educação da pessoa humana consciente, livre e responsável.    

Elaborava um planejamento global em vista de uma prática educativa integrada e 

integrante. Todos os setores da escola eram convocados a participar: os membros laicos da 

administração, os funcionários de cada unidade e o corpo docente de cada curso que respondia 

por um currículo forte e motivador dos alunos, tornando-os participantes e responsáveis pelo 

próprio desenvolvimento e pela caminhada conjunta da escola, tendo em vista o compromisso 

social.  

A preocupação da FISTA não era formar o professor, a professora apenas com 

conteúdos disciplinares teóricos, mas desenvolver integralmente a pessoa humana, tornando-a 

educadora: o homem educador, a mulher educadora. Competentes em sua área, mas também 

capazes de fazer desabrochar a consciência crítica, o amor concreto-feliz e a responsabilidade 

para atuar na dimensão social e na história.  

Havia um entusiasmo no ar, um clima de confraternização e de júbilo que sustentava a 

esperança de uma humanização cada vez maior para o mundo e a história. 

O grande princípio bíblico: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança (Gen. 

1/26-27), atuava como uma luz de fundo que orientava toda a comunidade Fistense a buscar 

os princípios científicos e técnicos, que podiam ser colocados a serviço da pessoa humana 

solidária. 

        Aqui, está o segredo da FISTA que o tempo guarda como marco na educação de 

Uberaba, com repercussão não só regional, mas em todo o Brasil, pela atuação, até os dias de 

hoje, dos profissionais que passaram por esta Escola. Atuação eficaz, ampla e coerente com a 

educação recebida.  
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Desejo a todos os mestrandos que já elaboraram e estão desenvolvendo monografias 

sobre a FISTA, pudessem em conjunto criar algo parecido com a FISTA, ainda que sejam 

pequenos cursos de atualização nas diversas disciplinas, em finais de semana, bem 

fundamentados, para professores da rede educacional de nossa cidade e vizinhança.  
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Maria Antonieta Borges Lopes  

Entrevista concedida em: 23/01/2007  

Entre 1959 e 1962, enquanto fazia o curso de História, lecionei História e Geografia 

no Ginásio Uberaba e História no ginasial e colegial do Colégio Nossa Senhora das Dores. 

Em 1963 e 1964, interrompi minha atividade profissional por motivo do nascimento de meus 

dois primeiros filhos. Retornei ao magistério em 1965, já como professora da disciplina de 

História do Brasil, no curso de História da FISTA. Aí permaneci como professora daquela 

disciplina e mais tarde de Didática de História (hoje Metodologia do Ensino de História), e de 

parte de uma disciplina denominada Cultura Brasileira. 

Durante o tempo de estudante, participei da Diretoria do Centro Acadêmico “Dom 

Alexandre”, primeiramente como secretária e depois como responsável pelo Departamento de 

Cultura. Fiz também parte, durante algum tempo, da JUC (Juventude Universitária Católica), 

em continuação de minha militância na JEC (Juventude Estudantil Católica), no tempo dos 

cursos ginasial e científico. 

Enquanto professora da FISTA, juntamente com um grupo de alunos e professores 

fundamos um Centro de Estudos Históricos, através do qual pudemos promover vários cursos 

com professores convidados da USP, UFMG e outros. Participava freqüentemente dos 

Encontros Nacionais e Regionais da ANPHU (Associação Nacional de Professores 

Universitários de História). 

Permaneci como professora na FISTA durante 11 anos (1965-1975). Nesse mesmo 

período, lecionei dois anos na antiga FIUBE, hoje UNIUBE, no curso de licenciatura curta de 

História e em Uberlândia, também por dois anos (1970-1971), numa Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Uberlândia mantida pela Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus 

Crucificado, que depois se incorporou à UFU. 

A partir de 1974, comecei a lecionar na Escola Jean Christophe, onde meus filhos 

estudavam, e tornei-me sócia e vice-diretora da mesma. 

Durante todo esse período como professora, vivenciei o surgimento e endurecimento 

do regime militar desencadeado pelo golpe de 1964. Este regime provocou inúmeras e 

profundas modificações no currículo e filosofia pedagógica das escolas que foram obrigadas a 

oferecer as disciplinas EMC, OSPB e sobrepor o tecnicismo ao humanismo que, até então, 

fundamentava a prática escolar. 

A reação ao golpe militar, de parcela significativa do meio estudantil, foi de 

indignação e revolta, pois havíamos vivido os anos de 1950 e início de 1960, experimentando, 

pela primeira vez, a vivência democrática, a esperança de mudanças “de base” no País. 
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Embora não tenha participado de movimentos de rua, discutíamos muito as questões da 

chamada realidade brasileira, adotando em sala de aula o uso de textos de autores engajados 

na luta contra a ditadura e que se aprofundavam nos temas necessários a conscientizar os 

alunos da necessidade de mudanças profundas em nosso País, enfatizando o papel da 

educação nesse contexto. 

Em Uberaba, a resistência estudantil se concentrou especialmente na Faculdade de 

Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), na Faculdade de Direito (FIUBE) e na FISTA. 

Greves, apoio a greves de outras faculdades e universidades, ocupação de escolas como 

FMTM e FAFICH da UFMG. Em determinado momento, o MEC enviou a todas as 

Faculdades um questionário, em que eram solicitadas informações sobre a existência ou não 

de professores comunistas ou esquerdistas e sobre movimentos subversivos, por acaso, 

observados entre estudantes. Embora na FISTA não tenha havido (que eu tenha 

conhecimento) nenhuma delação, isto ocorreu em outras faculdades. Alguns alunos foram 

presos, inclusive três alunas do curso de História da FISTA. 

Em minha opinião, o regime militar representou a ruptura de um curto, mas rico, 

período democrático que trouxera grandes esperanças a todos os brasileiros de que 

deixaríamos de lado a herança colonialista que não desaparecera nem com a Independência de 

1822, nem com a implantação da República, em 1889. 

  A industrialização iniciada durante a era Vargas teve seqüência no governo 

Kubitschek. Este fato levou ao crescimento e fortalecimento da consciência da classe operária 

que passa a se organizar em sindicatos já mais desatrelados do governo. O movimento 

estudantil acompanhava e apoiava as reivindicações dos trabalhadores, especialmente no 

governo Goulart. Entre 1964 e 1968, as reações ao golpe militar foram freqüentes, mas o 

governo iniciou as perseguições e prisões dos líderes universitários (estudantes e professores) 

e operários o que se radicalizou a partir de 1969 depois da edição do AI 5. Em Uberaba, 

foram presos alunos da FMTM, da Faculdade de Direito e da FISTA. Professores foram 

chamados ao quartel do 4º Batalhão de Polícia Militar para prestar depoimentos e sofreram 

ameaças e humilhações. Estes fatos novos intimidaram a muitos, inclusive a direção da 

FISTA que, até então, não interferia no trabalho dos professores em sala de aula. O medo das 

perseguições levou à aceitação mais cordata das reformas tecnicistas impostas pelo MEC, e 

atitudes mais cautelosas com os chamados professores esquerdistas, ou mesmo comunistas. 

Alguns deles pertenciam ao clero. Todos deixaram a linguagem direta para evitar dissabores à 

escola, mas, continuaram sua doutrinação, de maneira mais velada, o que para bom 

entendedor era suficiente. As músicas vencedoras dos Festivais tinham sempre este cunho de 
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instigação à situação política e incentivo à resistência. A FISTA foi infiltrada por vários 

militares que passaram a freqüentar os diferentes cursos oferecidos. Eram apelidados de os 

olhos e os ouvidos do rei. 

Para o País, o período militar trouxe um grande avanço tecnológico, sobretudo no 

setor das comunicações, o que lhe era muito caro, especialmente pelas oportunidades de 

exercer controle sobre os movimentos da população. Representou uma ruptura do avanço da 

consciência e conquistas democráticas e um caos para a educação. A escola pública perdeu 

imensamente em qualidade e proliferaram as escolas particulares quer de ensino fundamental, 

como universitárias, em geral de má qualidade, refletindo a má formação de professores e 

profissionais. Isto ainda desonerava o Estado de uma de suas funções fundamentais: oferecer 

uma escola pública de qualidade. 

Uberaba era uma cidade onde existiam, desde o início do século XX, boas escolas de 

nível médio, como o Colégio N.S. das Dores, pertencente às Irmãs Dominicanas, o Colégio 

Marista e a Escola Normal (estadual). Depois, surgiu também, como uma opção para as 

famílias que preferiam o ensino particular, mas laico, o Colégio Triângulo, que deu origem à 

Universidade de Uberaba. A FISTA foi fundada pelas Irmãs Dominicanas em 1949, com a 

finalidade de formar professores capacitados, não só para o seu Colégio, como também para 

inúmeros outros, fundados por elas mesmas, no Triângulo Mineiro (Araxá), em Goiás, São 

Paulo, assim como para os demais que foram surgindo na cidade. Daí a sua influência ter sido 

exercida em regiões bem distantes. Sua filosofia humanista-cristã seu projeto pedagógico 

claro formou professores determinados a levar avante, como uma verdadeira missão, os 

valores ali aprendidos e praticados. Nesses citados anos 60 e 70 praticamente quase todos os 

professores da cidade de Uberaba eram oriundos da FISTA. Goiânia e Brasília também 

receberam inúmeros professores aqui formados. 

Além da excessiva exigência nos aspectos tecnicistas da educação, com propostas de 

avaliação quantitativas, termos retirados do vocabulário militar, tais como: técnicas de ensino, 

estratégias, reciclagem, público alvo, e outras que, felizmente não me lembro mais, foram 

introduzidos no dia-a-dia das escolas. Foram introduzidas obrigatoriamente as disciplinas 

denominadas Educação Moral e Cívica (EMC), Organização Social e Política do Brasil 

(OSPB) e Estudo de Problemas Brasileiros (EPB), com o objetivo claro de justificar, repassar 

os novos valores, e a nova ideologia que movia o Estado brasileiro. Outro aspecto bastante 

prejudicial foi a criação dos cursos de licenciatura curta que, em apenas dois anos, pretendiam 

formar o professor de 1º grau, com reflexo direto na qualidade dos profissionais do ensino. 
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Também no ensino de primeiro grau foi introduzido um terceiro turno (11h às 14h), com o 

objetivo de não deixar ociosas as salas de aula. 

Os professores formados antes do endurecimento do regime militar sabiam bem como 

burlar as exigências das novas disciplinas e procuravam, mesmo tendo que adotar os livros 

sugeridos, adaptar os textos para fugir das propostas ufanistas, Brasil, ame-o ou deixe-o, o 

eterno País do futuro etc. Mas, mesmo assim, na sua grande maioria, principalmente as 

escolas públicas tornaram-se, sem dúvida, aparelhos ideológicos do Estado repetidoras e 

divulgadoras daquela ideologia. Desapareceu a idéia da escola cidadã, da escola pública 

como escola de democracia. As lideranças estudantis foram eliminadas física ou caladas 

ideologicamente; a educação tornou-se acrítica e alienadora.  Isto foi denunciado em inúmeros 

encontros de educadores, nos Congressos da ANPHU, onde cada vez mais eram divulgadas as 

idéias de Paulo Freire, Moacir Gadotti, Neidson Rodrigues e outros. 

Os Centros Acadêmicos passaram a se denominar Diretórios Acadêmicos, tiveram sua 

atuação política reprimida. Suas preocupações deixaram de ser a reforma universitária, a 

melhoria das condições do ensino, plano de carreira e dignidade profissional para os docentes, 

para voltar seus interesses para a necessidade de implantação do restaurante estudantil, 

exigência de estacionamento para os carros dos estudantes, realização de festas para angariar 

fundos para cerimônias e bailes de formatura. 

Sabemos que outros dominicanos e também padres seculares voltados para o 

movimento de renovação da Igreja, depois do Concílio do Vaticano II, aqueles que optaram 

pela Teologia da Libertação foram perseguidos, vigiados, levados pela polícia para 

averiguação, com o nítido propósito de intimidá-los. Uma voz que nunca se calou, mantendo a 

coerência durante toda sua vida, foi a de Monsenhor Juvenal Arduini, até hoje um ídolo e uma 

figura carismática para os universitários. 

A alienação, a falta de espírito crítico, o desaparecimento de lideranças estudantis, a 

desvalorização do trabalho docente, o sucateamento das escolas, a perda de muitos 

pensadores, filósofos, sociólogos e cientistas que tiveram que se exilar do País. Depois da 

anistia muitos retornaram, mas a perda foi irreparável e ainda nos ressentimos dela. O 

exagerado crescimento do Estado, mas sem as preocupações do Estado do Bem Estar Social 

que se desenvolvia na Europa. Na verdade, sem ter passado por esse estágio, entramos na era 

neoliberal tentando enxugar o Estado e retirar-lhe as obrigações que, na verdade, ele nunca 

assumira a não ser do ponto de vista econômico. Criou-se como no dizer do presidente Médici 

um Estado rico com o povo pobre. 
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Objetivo da FISTA era formar educadores e não apenas professores de uma ou outra 

disciplina, compromissados com os valores humanistas e cristãos que norteavam o projeto 

pedagógico da escola. Todos os cursos tinham centros de estudo que traziam professores de 

fora, que faziam cursos e atividades extraclasse, excursões para estudo do meio, discussões de 

livros, incentivo a participação em encontros e congressos. Nós estudávamos os clássicos: 

Capistrano de Abreu, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Nelson 

Werneck Sodré, Gilberto Freire. Quanto à realização de cursos de especialização, a instituição 

não financiava para os professores laicos, apenas para as irmãs dominicanas que comumente 

cursavam universidades européias. 

A cidade se ressentiu enormemente da falta de professores para o ensino fundamental 

e médio. Havia algumas disciplinas que absolutamente não tinham professores. Depois 

começaram a surgir os professores formados em licenciatura curta nas cidades vizinhas, a 

exemplo de Ituverava, Batatais, cuja formação não era a desejada em termos de qualidade. A 

partir de 1981, as irmãs dominicanas fecharam a FISTA, transferindo os cursos para a 

UNIUBE, e partiram para trabalhos missionários nas periferias das cidades, em regiões 

muitos pobres, organizando as comunidades eclesiais de base. 
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Maria Élida da Silva  

Entrevista concedida em: 16/01/2007 

Em 1964, eu estava no 1º ano do curso Normal em Araxá, e na minha cidade, as 

pessoas não eram politizadas, eram conservadoras, inclusive houve um preparo para o golpe 

militar, fizeram um terrorismo, alardeando sobre a possibilidade de ameaça de golpe 

comunista, da mudança do regime para o comunismo, feito pelo presidente João Goulart.  

Na minha cidade, foi feita uma palestra, veio um padre Thomas Henrique, que tinha 

sido preso na China, escreveu um livro, e fez palestras aterrorizantes sobre a perseguição 

política e religiosa, do ateísmo e da falta de liberdade das pessoas no regime comunista. As 

freiras ficaram apavoradas com medo do golpe, de fechar o Colégio São Domingos (também 

de propriedade das freiras Dominicanas) e acabar com tudo. Percebe-se, que houve um grande 

preparo, pois, na época, alguns alunos participaram da famosa Marcha da Família com Deus 

pela Liberdade, organizada pela Igreja Católica, em repúdio ao Governo Goulart. E eu fui, 

íamos e acompanhávamos pelo rádio, não havia aparelho de televisão. Com medo, 

percebemos que Brizola queria reagir contra o golpe militar, mas não tínhamos nenhum 

preparo político, nenhuma consciência política, nessa época, não tinha nenhum professor 

politizado. Era um Colégio, só de meninas, e a consciência política era nula. Quando vim para 

a FISTA em Uberaba, minha consciência política mudou, mas o que percebi, era que essa 

consciência e mobilização política eram mais no ambiente estudantil universitário. 

 O golpe militar representou um retrocesso cultural e político muito forte, um 

despreparo da juventude, uma parada na consciência política e um excesso de conteúdo, em 

detrimento da formação de qualidade. Eu não acho o conteúdo errado, se você não possui 

conteúdo, não tem como procurar, buscar nada. Eliminou-se o ensino de várias línguas, houve 

uma alteração da influência cultural européia pela norte-americana, a passagem de uma linha 

humanista para o tecnicismo, puro e seco, uma linha de repetição, aprendia-se apenas regras 

de Gramática, enquanto, no ensino de História, passou a cobrar apenas questionários e datas, 

tudo pelo método da repetição, enquanto, a criticidade foi esvaziada.  

Na questão econômica, as prioridades do governo militar eram as obras 

megalomaníacas, que não eram vinculadas às necessidades reais da população. Lembro-me, 

que fizeram uma biblioteca toda informatizada, no Maranhão, mas, o povo nordestino estava 

passando fome. Obras que levavam o País ao endividamento externo, e também começou uma 

filosofia de achatamento salarial, com aumento escalonado, para não prejudicar os lucros das 

empresas. O governo militar tirava de quem ganhava menos para aumentar o salário daqueles, 

que ganhavam mais. O governo Castelo Branco implantou uma recessão para combater a 
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inflação e muita gente faliu, houve uma mudança drástica, nos meios de produção da época, 

no setor agrícola a crise foi enorme. A forma como foi feita não foi processual, não foi 

respeitando a índole do povo brasileiro, foi sem a participação do povo.  

Antes do Golpe militar, o Ministro da Educação, Darci Ribeiro, tinha uma proposta de 

alfabetização em massa, e de uma elevação cultural do povo brasileiro, com conteúdo, e 

escolheu Paulo Freire, para trabalhar com um método adequado, a cada faixa etária da 

população. Ele dizia: não era só fazer a leitura do texto, mas fazer a leitura de mundo. Com a 

ditadura, o educador foi banido, e em três meses, já estava correndo processo contra ele. O 

que o governo militar fez, cortou a educação emancipadora e criou o MOBRAL. Abriu 

escolas para toda a população, mas sem conteúdo. Criou-se um modelo de avaliação, para que 

as pessoas, não aprendessem nada. Nesse processo, os próprios educadores de hoje, com a 

educação que receberam, não vão conseguir elevar o nível cultural de seus alunos. Justamente 

com as mudanças, impostas pela LDB 5692/71, as pessoas sabiam fazer os símbolos, mas não 

sabiam decodificar, enquanto, muitas disciplinas foram tiradas do currículo.  

Na própria mentalidade política das pessoas, ao esperarem que tudo venha de cima, ao 

entenderem que tudo é dado e não conquistado, anularam a participação política do povo na 

construção do País. 

Comecei a ir às reuniões do DCE, mas logo comecei a trabalhar muito, e não participei 

ativamente, mas me mantinha sempre informada, estar a par de tudo que acontecia, procurava, 

em minhas aulas, trabalhar a consciência política com os alunos. 

A FISTA é um marco, tem uma repercussão não só regional, mas no País, tinha uma 

perspectiva global, holística, interdisciplinar, de exigência de conteúdo, ao mesmo tempo 

humanista, progressista e prática, possuía uma visão, uma capacidade de decisão e atuação 

com criatividade muito grande, seus membros, aonde vão são capazes de participar e opinar 

sobre qualquer tema. Alunos e professores não tinham uma formação estreita dentro só de sua 

área, não ficavam sabendo somente do seu tema, tinham uma formação ampla. O que há de 

qualidade em Uberaba é resultante da FISTA, eu tenho o maior orgulho de ter feito parte 

dessa comunidade, que foi responsável pela formação de professores de Uberaba. 

Houve alunos, colegas nossos, que foram para o Congresso da UNE em Ibiúna, SP e 

tiveram problemas por lá, foram perseguidos. As irmãs tentavam nos proteger, resguardar a 

instituição e as pessoas.  Era uma época de ignorância, em que o regime político tentava 

policiar e refrear a cultura. Lembro-me, do Monsenhor Juvenal Arduini comentar que ele foi 

interrogado, e os militares, não entendiam o que ele falava, pois, eles pediam, para traduzir o 

que ele falava. Eram pessoas ignorantes tentando decodificar uma pessoa culta. Lembro-me 
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de ver um aluno voltar com uma seqüela terrível, das torturas do regime militar; também do 

filho de uma amiga minha, que foi preso e torturado, ela custou a localizar seu filho no DOPS, 

só porque estava na região do Araguaia; não estava em militância política nenhuma. 

Foi criada na Faculdade, uma disciplina EPB, em que era obrigatório trabalhar as 

questões que o regime militar ditava. Muitos tentavam driblar, com muita leveza, mas não 

podia ser explícito, tinha que ser muito sutil para trabalhar. Então, a liberdade de cátedra foi 

muito prejudicada. Substituíram a disciplina Cultura Brasileira por EPB. Ninguém 

questionava, afinal, ninguém queria ser morto. Livros marxistas e muitas publicações de 

esquerda eram censurados. 

O tecnicismo é uma tendência pedagógica voltada exclusivamente para a metodologia, 

independente do conteúdo que se trabalha, é muito mecanicismo, repetitivo. Quando voltei a 

trabalhar, fiz muitos cursos dentro da Pedagogia tecnicista. Vejo que desde que não esvazie o 

conteúdo, o método tem uma importância, é o caminho para atingir o fim. Através do acordo 

MEC-USAID chegavam os livros para as escolas, todos já estruturados de acordo com a 

pedagogia do regime militar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Ao fazerem a reforma, tiraram algumas disciplinas e colocaram outras bastante 

mecânicas. Houve um prejuízo muito grande. Ocorreu um movimento de alunos denunciando 

esse acordo MEC-USAID; não houve crescimento qualitativo do ensino fundamental e médio. 

Entretanto, o que afetou a qualidade do ensino na FISTA, foi a sua venda para a UNIUBE, 

ocorrendo cortes de algumas matérias.  

Quando fiz especialização em Metodologia do Ensino Superior, foi exclusivamente 

dentro do modelo tecnicista, eu levava meus textos de Filosofia, e meu professor dizia: “Mas 

isso não cabe aqui”. Eu respondia: Mas é isso, que eu leciono. Então, a metodologia 

tecnicista pode contribuir em alguma coisa, mas, desde que você saiba o que está fazendo. A 

Educação Moral e Cívica veio para fechar a cabeça das pessoas, foi um ufanismo, um 

empobrecimento da história pelo povo, a história contada pela elite, de cima para baixo. Era 

uma aula só por semana, uma tapeação. Transformaram os conteúdos, Geografia e História, 

em Estudos Sociais, em um livro só. A conseqüência disso foi que os militares tomaram para 

eles, tudo aquilo, que era da história brasileira, os hinos, os símbolos e os exemplos da 

história. Tiraram a originalidade e colocaram como fato histórico as ações militaristas, de 

forma que percebi que os professores tomaram ojeriza de trabalhar com os conteúdos: hinos, 

símbolos e com os conteúdos do Brasil. Em reação, trabalhei muito sobre a questão social na 

consciência dos alunos, sobre a independência do Brasil, eu dizia que nós só mudamos de 
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patrão. Era necessário, que os alunos tomassem consciência de suas vidas, e saber o que eles 

podem fazer com a mesma. 

O nosso órgão estudantil era o Diretório Acadêmico que, foi obrigado a mudar para 

Centro Acadêmico, para ser vigiado. Não houve passeatas, as manifestações eram muito 

leves, na FISTA. Alguns dominicanos, nós tivemos notícias de que estavam sendo 

perseguidos, mas era tudo muito abafado, não tínhamos notícias. 

Do ponto de vista econômico, a ditadura foi drástica. Houve um achatamento salarial e 

uma desvalorização do professor. Quanto à educação e à formação de professores, penso que 

regrediu, afinal, cultura custa dinheiro. A filosofia era de formação holística, global, já vivia 

a interdisciplinaridade entre os conteúdos, naquele tempo trabalhávamos integrados, tudo era 

discutido, havia muita leitura. Quando era professora, fiz vários cursos lá, vieram grandes 

figuras da educação brasileira, Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto. 

  Quanto à formação continuada de professores, não havia muitos cursos de 

especialização. Os de pós-graduação começaram a se intensificar por aqui, somente nos anos 

de 1990, quando a FISTA já havia se extinguido. 

Com a abertura de mais faculdades, Uberaba demandou uma Universidade pública. 

Em 1968, fizemos um movimento muito grande para a abertura de uma Universidade 

Federal; aí podia dar em uma Fundação. Entretanto, as oligarquias não abriram mão de suas 

escolas, em detrimento de uma universidade. Assim, Uberaba estacionou e regrediu, pois o 

regime político beneficiou a iniciativa privada. 
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Maria de Lourdes Melo Prais  

Entrevista concedida em: 23/01/2007 

Nos anos de 1960, entrei para a faculdade. Foi no ano de 1962; então, na época do 

golpe militar, eu já estava estudando, embora, já fosse professora do Magistério no Colégio 

Osvaldo Cruz. Eu estudava de manhã e trabalhava à noite, como toda estudante de origem 

pobre. Naquela época, não podia pagar os cursos de pós-graduação, que foram postergados 

para bem mais tarde, pois não tinha condições. Só consegui fazer esses cursos, nos anos de 

1980, quase 20 anos depois de formada, pois, terminei minha graduação, em 1965.   

Sempre fui uma estudante da obra de Paulo Freire e quando ele chegou ao Brasil vindo 

do exílio, em 1982, o convidei para ministrar um curso em Uberaba, sobre reflexão do 

planejamento, quando ainda era diretora da Escola Estadual Abadia, juntamente com a Escola 

Estadual Corina de Oliveira que tinha como diretora Abigail Bracarense, pois, sempre 

trabalhávamos muito juntas. Paulo Freire me fez repensar minha prática e fui influenciada 

para que fizesse o Mestrado em São Paulo. Fui aluna de Paulo Freire, tive muita oportunidade 

de refletir minha prática, eu cresci muito, graças a essa formação com os excelentes 

professores da PUC. Quando assumi a Secretaria de Educação, tive uma orientação pessoal de 

Paulo Freire, para desenvolver meu trabalho, que, conseguiu se firmar, e no final de oito anos, 

consegui receber três prêmios de gestão. Mas, para mim, o maior prêmio foi quando Paulo 

Freire me convidou para apresentar a proposta de Uberaba no curso dele.  

Na época do golpe militar, os jovens eram mais militantes e queriam mudar o mundo. 

Era uma juventude entusiasmada, passávamos muitas noites de sábado discutindo as 

Reformas de Base, foi um tempo bom, como estudante da FISTA. Eram estudantes de 

Engenharia, Medicina e Direito todos juntos. Sinto muita saudade dessa época, foi um tempo 

bom, tive bons professores de formação humana e consistente. Hoje, os jovens não se 

envolvem com as questões da história, com os problemas educacionais, não se entusiasmam; 

eu sinto falta dos jovens de antes.  

Depois de minha formatura na graduação, fui convidada a fazer parte do corpo docente 

da FISTA, era uma época, em que o planejamento não era muito burocratizado. Mas as razões 

eram muito pensadas e discutidas coletivamente, pois, naquela época, saíram excelentes 

profissionais formados pela FISTA. 

Quanto ao golpe militar, contra o presidente João Goulart, lembro-me que os 

estudantes da FISTA representavam uma ameaça, pois Uberaba é e era uma cidade 

conservadora, e a situação era uma ameaça para os grandes criadores de gado Zebu. Eu ainda 

estava desenvolvendo minha consciência crítica, estava num processo de formação. O golpe 
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militar representou um retrocesso, um atraso, ao romper com a economia que queria crescer, 

foi um momento criativo, que se despontava na música popular brasileira, que era muito mais 

rica, que hoje. Há contradições, havia momento e aspectos positivos, que não podemos negar, 

pois, no porão da ditadura, iam nascendo as grandes idéias. Em todos os sentidos, a educação 

começava a mudar nessa época. Educar não é só transferência de conteúdos, ou seja, somente 

a educação bancária. A educação libertadora de Paulo Freire começou, nessa época, portanto, 

tem seus prós e contras. 

Como militante estudantil, fui integrante da JUC em Uberaba. Quando universitária, já 

nos primeiros anos, fui convidada a integrar a POLOP. Estive pouco tempo ligada a eles, pois, 

o grupo de Uberaba era muito restrito e pequeno. Participei de algumas reuniões da UNE, fui 

membro do Diretório Acadêmico da FISTA. Pertencia ao grupo político que se reunia com 

certa constância, com os que estudavam fora, e se reuniam em Uberaba. Era um grupo muito 

participativo, Renato Montandom, José Raimundo Alves Pinto, Aurélio Bastos, Vicente 

Braga, entre outros. As reuniões eram dirigidas pelo Aurélio de Uberaba, que foi preso 

político. Naquela época, estudava na UnB, e discutia com o grupo a obra O Capital de Karl 

Marx.  

Hoje, Aurélio é reitor e renomado professor da Universidade Cândido Mendes. Foi 

também, secretário executivo em Brasília, do então Ministro da Justiça Nelson Jobim, durante 

a presidência de Fernando Henrique Cardoso. 

A FISTA teve influência na formação de professores, não só na cidade de Uberaba, 

como na região e no Brasil. Era uma escola reconhecida na formação distinta de trabalhar de 

forma crítica e consciente. Talvez seja a instituição que mais teve influência na formação da 

mulher uberabense e na mudança de pensamentos, na educação e outras áreas também, 

através de uma formação humanista-cristã; a Instituição era preocupada, sobretudo, com a 

justiça social. Atualmente, percebo a carência na formação de alguns professores. Quando fui 

secretária de educação, percebi que havia até compra de diplomas. 

A relação com a ditadura militar foi tensa, os professores foram bem perseguidos, 

sobretudo, aqueles que tiveram uma atuação política maior, estes sofreram forte repressão. 

Quando comecei a dar aulas em 1968, ao final desse ano, fiquei preocupada, se ia ser mantida 

ou não. Assim, fui alertada pela direção, que tinha uma irmã, que assistia às minhas aulas, e 

me disseram que estavam preocupadas comigo, porque estava sendo muito radical em sala de 

aula. Então, fiz uma defesa ardorosa do marxismo e do existencialismo, e disse que era fruto 

dessa escola e do que havia aprendido na FISTA, e se fosse necessário usar uma batina para 

dizer o que pensava, eu vestiria. A formação dos professores era um trabalho muito discutido, 
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dialogado, você sabia para que e porque estava trabalhando aqueles conteúdos. Assim as 

irmãs e os professores, exerceram uma influência muito saudável para quem se formava ali. 

Houve interferência sim, havia um controle na atuação dos professores, porém, os 

professores mais experientes continuaram seus trabalhos sem a menor interferência, mas, os 

novatos que estavam iniciando as atividades ficaram amedrontados, porque eram ameaçados.  

A prisão de alguns professores pelos militares, dentro da escola, gerou uma reação muito 

intensa do clero como: o arcebispo Dom Alexandre, Monsenhor Arduini, Padre Prata, Padre 

Eddie Bernardes. O próprio bispo foi questionado por elementos da sociedade uberabense 

sobre a influência ideológica de esquerda na formação de professores da FISTA. Ele afirmou 

que não via nenhuma atividade extravagante, e se alguém ousasse fazer alguma acusação ou 

levianamente processar algum padre ou professor da Instituição, ele agiria como um leão na 

defesa dos seus discípulos. Naquela época, os professores utilizavam o material de Paulo 

Freire para alfabetizar adultos. Além da intervenção interna da própria direção, alguns 

professores foram chamados para depor no quartel da Polícia Militar. Na época, o clima era 

de suspense na escola, a FISTA era muito fiscalizada, havia um clima de amedrontamento de 

coerção, as pessoas não podiam falar muito; minha mãe queimou muitos livros. 

Havia formas de poder driblar a situação, envolvendo os universitários, através do 

teatro, do cinema e a recomendação de leitura de bons livros. O momento cultural era muito 

intenso, com uma carga política bastante interessante, o universitário também participava, 

através dessas estratégias. O texto poético era a maneira, pela qual, muitas vezes, a linguagem 

não era alcançada por todos. Muitos artistas eram convidados a vir em Uberaba. A cidade era 

muito rica culturalmente, havia uma livraria, a Ponto de Encontro, perto do Uberaba Palace, 

em que os universitários e os intelectuais encontravam-se. Tinha também, a figura do 

Maurílio Cunha Campos e Castro, que foi o fundador e diretor do Teatro Experimental de 

Uberaba (TEU), no qual, durante muito tempo, aconteceram os festivais de música. 

A pedagogia tecnicista chegou até aqui, mas não vingou. Logo essa proposta foi 

abafada por outras propostas mais críticas; a pedagogia crítica conseguiu vencer as propostas 

tecnicistas. Durante muito tempo, isso se tornou um retrocesso, mas professores conseguiram 

utilizar o recurso com as disciplinas e driblar também a censura e a imposição do tecnicismo. 

Na escola que dirigia, os professores trabalhavam em forma de projetos com Educação Física, 

Educação Artística, através de teatro, usando outra linguagem para poder trabalhar o 

conteúdo, dando uma tônica de criticidade. Houve um empobrecimento sim, até que os 

professores acordaram e descobriram que tinham de fazer o reverso da medalha. 
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Anteriormente, como era rico o movimento estudantil, e como empobreceu, após essa 

época. Realmente, os estudantes sentiram-se ameaçados, diante da repressão. Posteriormente, 

começaram a se reunir para as festas até que a droga chegasse, porque ao invés de se 

preocuparem com a politização e as Reformas de Base, passaram a se preocupar, em como 

usar um baseado. Todas essas organizações estudantis foram se enfraquecendo. Há quatro ou 

cinco anos, as associações, que representam os estudantes buscaram retomar o fôlego 

novamente. 

Foram perseguidos, tanto Monsenhor Juvenal Arduini quantos os dominicanos, o 

próprio Frei Tito esteve em Uberaba. Foi uma perseguição muito grande aos dominicanos, 

que têm uma formação intensa. Uberaba foi um foco de perseguição ao clero progressista. 

Frei Marcelo foi embora para Paris por perseguição. O bispo Dom Alexandre reagiu 

veementemente contra essas perseguições do regime, aqui na cidade. 

As heranças foram trágicas do regime militar, mas ao mesmo tempo, o movimento da 

contradição fez com que aparecessem novas idéias. Durante muito tempo, a atuação do 

movimento estudantil de Uberaba ficou morta, os estudantes não se envolviam com atividades 

políticas. Sobre a oferta do ensino em Uberaba, não há um estudo prévio de uma instituição 

colaborando com a outra.   

Indicadores educacionais foram trágicos, não só na educação básica, mas também em 

nível superior. Sabemos que as causas são muitas, mas não podemos atribuir a uma única 

causa. Não há um real investimento na educação brasileira. Eu acredito que o investimento é 

mínimo na educação, apesar dos discursos. Avançou muito em relação ao número de vagas, 

entretanto, temos uma escola, com professores com formação bastante debilitada, 

desarticulada com as necessidades e com as atividades da escola básica. Não há uma 

preocupação com a política educacional. Há um descompasso entre as propostas e os 

investimentos. 

As propostas curriculares de todos os cursos da FISTA eram bem pensadas com uma 

pedagogia humanista, uma busca constante do conhecimento, incentivava-se muito a 

pesquisa, era exigida a leitura dos clássicos da literatura. Em seus quadros, não havia 

professores com pós-graduação, mas possuíam uma formação intensa. Antes da FISTA, não 

havia uma faculdade para a formação de professores. Eram os padres ou engenheiros. O 

objetivo da FISTA era a formação de bons professores, o ambiente de trabalho era muito bom 

e as pessoas iam com prazer para trabalhar, eram professores muito amigos uns dos outros e 

formavam uma comunidade. O fim da FISTA em Uberaba representou a perda da qualidade 
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da formação consistente. Falta professor-educador com a capacidade de mudar e de fazer 

diferente, perdendo a qualidade da educação e a formação humanista mais completa.   
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Mário Alves Franchi 

Entrevista concedida em: 26/12/2006  

Era estudante do 2º grau na Escola Estadual Marechal Castelo Branco. Como militante 

estudantil secundarista participei como membro da UNE de Uberaba. Pós-1964 

reivindicávamos a melhoria da qualidade de ensino da Escola pública. Com a implantação do 

golpe militar, fechou-se o prédio da União Estudantil Uberabense, na Rua Governador 

Valadares, atual CODAU (Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de 

Uberaba). E não era permitida a reunião de estudantes ou de qualquer outra espécie, pois o 

prédio foi lacrado. 

Houve um retrocesso político e cultural, pois os Jornais Lavoura e Comércio e o 

Correio Católico tinham suas notícias censuradas. Fui membro do TEU – Teatro 

Experimental de Uberaba e do NATA - Núcleo Artístico Teatral Amador, este último cassado 

nos anos 70, durante o governo Médici, por ser considerado um grupo teatral de esquerda. Era 

freqüentador do Ponto de Encontro, Livraria pertencente a Deusedino Martins, local em que 

discutíamos sobre o lançamento de livros considerados de esquerda, publicados pela Editora 

Vitória. Esta foi cassada pelo AI-5, porque editava livros de Moscou, política, cultura e 

cotidiano do País e da cidade. Entretanto, não participei da militância político-partidária de 

esquerda. 

A fundação da FISTA representou para Uberaba a complementação de uma lacuna 

para a formação de professores em serviço, de carreira. Porque até então só existiam a FIUBE 

de Mário Palmério e a FMTM. Havia a necessidade de formar professores com licenciatura 

para atuarem nas escolas de 1º e 2º graus, porque até então, os professores eram advogados, 

médicos, engenheiros, sem formação em licenciatura. 

Diante da imposição do regime militar, ficou uma lacuna, a exemplo da disciplina de 

Sociologia do Padre Prata, ficando apenas na superficialidade dos conceitos básicos sem 

aprofundar ou questionar sobre as questões sociais do País. Em Filosofia do professor Paulo 

Rodrigues, o conteúdo sobre o marxismo foi visto de forma bastante superficial, pelo próprio 

temor dos professores diante das perseguições do contexto. Perdeu-se a criticidade e acesso à 

bibliografia de autores marxistas com Le Goff, Braudel, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, 

dentre outros. Havia um temor da censura, principalmente após a edição do AI-5. Livros de 

autores marxistas foram retirados da biblioteca para evitar que fossem confiscados.  

Quanto à intervenção externa e ocupação da Faculdade não tenho fundamento, embora 

ouvisse relatos de intervenção do coronel Nazaré do 4º Batalhão da Polícia Militar, e o 
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mediador foi o arcebispo Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, alegando que, na FISTA, 

não havia comunistas e subversivos, já que a instituição era cristã. 

Após o a edição do AI 5, havia comentários em sala de aula sobre a atuação de 

torturadores, entretanto não havia conscientização por parte dos professores e nem 

mobilização estudantil. 

Houve alterações curriculares com a introdução do conteúdo de EPB, esvaziando os 

conteúdos de História do Brasil, Filosofia, Sociologia e História das Idéias Políticas da 

professora Maria das Graças Santos, politizada e com visão marxista. Com o tecnicismo da 

LDBEN 5692/71 foi introduzida a disciplina de Metodologia Científica. Também foi 

introduzido no primeiro ano, um curso para complementar as falhas de formação do ensino de 

2° grau, com as disciplinas de português, psicologia e leitura dinâmica, ministrada pela 

professora Maria de Lourdes Prais (Dedê), sendo uma perda para a qualidade dos cursos de 

formação de professores. 

Quando lecionei as disciplinas de EMC, OSPB e EPB, esta no ensino superior, a 

forma permitida era preencher os diários de classe e os planos de ensino com os conteúdos 

citados anteriormente e ministravam-se aulas de História do Brasil, Filosofia e Sociologia. 

Houve um esvaziamento dos conteúdos e do aspecto de criticidade da sociedade e do 

cotidiano para que o aluno não enxergasse a realidade brasileira. 

Nas escolas, os grêmios estudantis perderam sua postura política e passaram a celebrar 

as datas cívicas, a decorar o hino nacional, nomes de autoridades de Estado etc. O centro de 

estudos históricos Pedro Calmon da FISTA possuía um bom acervo de livros para 

empréstimos aos alunos, entretanto, perdeu a combatividade e a conscientização política. 

O Padre Prata, professor de Sociologia, foi fichado no IPM, mas, com a intervenção de 

Dom Alexandre, o padre foi liberado. Entretanto, suas aulas perderam a criticidade.  

Na educação, houve a perda da qualidade do ensino público, a proletarização do 

professor, a privatização das escolas, com a ampliação do número de escolas particulares de 

ensino superior, surgindo os cursos vagos, a exemplo da Faculdade de Ituverava. A própria 

UNIUBE possuía cursos nessa modalidade na área de Direito, sendo extremante prejudicial 

para a formação de professores. Entretanto nos anos de 1960 e 1970, apesar de todas as 

limitações impostas pelo regime, muitos professores se graduaram e estão até hoje na ativa. 

Na época quase não havia mestres e doutores. A exigência era apenas a graduação para 

ministrar as aulas nos cursos de graduação da FISTA, ampliando-se a oportunidade de 

professores licenciados no Magistério. 
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Apesar de a fundação ser de origem católica das irmãs dominicanas, a orientação era 

liberal, tanto que me aceitaram como professor, já que sigo a doutrina espírita. Quanto aos 

objetivos da FISTA, podemos citar: formar um professor com mais conteúdo nas disciplinas 

específicas, saindo com habilitação para exercer o Magistério, mas, sem rigor de pesquisa 

científica, seu lema era “ensinar a ensinar” e não pesquisar. Em Uberaba, a formação estava 

distanciada da pesquisa científica. Primava-se pelo domínio de conteúdo. Em História o 

currículo era extremamente vinculado ao ensino. Na prática de ensino (estágio), os diretores 

das Escolas permitiam os estagiários em seu interior, pela própria amizade com os professores 

que ministravam o conteúdo de prática de ensino. 

O programa do curso de História possuía as seguintes disciplinas: Histórias Antiga, 

Medieval, Moderna e Contemporânea; Brasil Colônia, Império e República, História da 

América Latina, História dos EUA, História da Arte, História das Idéias Políticas, Sociologia, 

Filosofia, Antropologia, Introdução aos Estudos Históricos com pesquisa de campo, sem 

muito rigor científico, Geografia Geral e do Brasil, História Econômica, Didática, Estrutura e 

Funcionamento de Ensino, Práticas de Ensino de História (estágio), Psicologia da Educação e 

EPB. Nos anos de 1960 e 1970 não existiam cursos de pós-graduação ofertados pela FISTA. 

No entanto, havia a preocupação em formar o professor com amplo conteúdo teórico do 

conteúdo da disciplina de História. A turma deste curso não participava do Projeto Rondon, 

porque muitos eram trabalhadores e não podiam abandonar seu trabalho para viajar. Havia 

raras palestras na Semana Científica de História, com professores da USP, professores e 

profissionais de diversas áreas da própria cidade. Através do Instituto de História Pedro 

Calmon, os alunos contribuíam mensalmente para trazer renomados conferencistas. 

Entretanto, com o endurecimento do regime, Lei 477 e AI-5, o Instituto foi fechado, tornando-

se apenas emprestador de livros de sua pequena biblioteca. 

Na formação de professores, existia o preconceito, de o homem fazer cursos de 

licenciatura em História, considerado curso feminino, vulgarmente denominado de curso 

espera marido, com 32 alunas e apenas 02 alunos. 
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Newton Luís Mamede  

Entrevista concedida em: 12/12/2006 

O período fértil da ditadura militar coincidiu com os meus oito anos de curso 

universitário na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino (FAFI), de 

Uberaba, cujo nome foi mudado, em 1976, para Faculdades Integradas Santo Tomás de 

Aquino, cuja sigla é FISTA. Esse período coincidiu, também, com a grande ebulição 

intelectual e cultural que sacudiu o mundo na segunda metade dos anos de 1960: Beatles, 

Jovem Guarda (no Brasil), festivais de música popular (com nomes famosos, como Chico 

Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Maria Betânia), 

Movimento Tropicalista (Caetano Veloso e Gal Costa), revolução sexual (liberação da 

mulher, pílula anticoncepcional, minissaia), movimentos estudantis no Brasil e na Europa 

(maio de 1968, na França), e o surgimento e revelação de grandes líderes mundiais.  

Essa enorme abertura intelectual e cultural denunciou os regimes de exceção e 

provocou graves mudanças, não sem torturas e sacrifício de vidas. O Brasil não ficou de fora, 

e Uberaba também não.  

A FAFI, nossa querida Faculdade de Filosofia (depois FISTA), apesar de modesta 

escola superior de cidade do interior mineiro, era uma verdadeira universidade, em sentido 

pleno de efervescência da atuação cultural (ciência, arte, política). Nessa época, vivi o agitado 

ano de 1968 (meu 2° ano do curso de Filosofia). Essa vivência me influenciou em todos os 

sentidos, quanto à formação de mentalidade e consciência esclarecida. Sou fruto positivo 

desse tempo.  

Embora de maneira menos ostensiva, quase sem aparecer, atuei no Diretório Central 

dos Estudantes (DCE) em 1967 e 1968, e participei de um Congresso Estadual da União 

Estadual dos Estudantes (UEE) de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 1967 (meu primeiro 

ano de faculdade). Em junho de 1968, participei da diretoria do DCE, como secretário. E 

nesse mesmo ano, em dezembro, foi instituído o AI-5, que sacramentou a ditadura militar, 

com todos os horrores de torturas e abusos contra os cidadãos. O DCE simplesmente 

desapareceu. (Eu fui o autor da completa destruição de todos os documentos e arquivos de 

registro da vida do DCE: incinerei tudo! Não podia haver nenhum indício de participação 

estudantil que, para a ditadura, significasse crime de subversão, cuja pena era a tortura e, 

muitas vezes, a morte ou o desaparecimento). Assim como desapareceram as demais 

instituições estudantis: UNE e UEEs. A partir daí, os militantes caíram na clandestinidade, e 

surgiram os movimentos de luta armada para a derrubada da ditadura: MR-8, ALN, dentre 

outros. E de maneira bastante velada, participei, também, da Ação Popular, conhecida pela 
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sigla AP (a mesma organização da qual fazia parte, nosso inesquecível Gildo Macedo 

Lacerda).  

Retornando no tempo, em 1964, ano do golpe que depôs o presidente João Goulart e 

instituiu a ditadura, eu cursava a 1ª série do curso Clássico (1º Colegial), no Seminário São 

José, em Uberaba. Estudava em regime de internato, mas era informado de tudo o que 

acontecia na vida social e política do País, seja pelas informações dadas pelos padres, seja 

pela leitura de jornais. O Seminário era, também, um excelente centro cultural.  

Minha reação, na época, foi de incerteza e angústia quanto aos destinos do País, isto é, 

da vida do povo brasileiro. Jamais imaginei que iria culminar na ditadura plena. Em Uberaba 

e na região, houve as duas tendências: a dos alienados, que apoiavam o movimento contra o 

temível comunismo, e a dos esclarecidos, os que desejavam as profundas mudanças no status 

quo da sociedade brasileira, com as famosas reformas que já começavam a acontecer: reforma 

de base, reforma agrária, dentre outras.  

É curioso notar que, na época, havia completa ignorância da sociedade quanto a o que 

é o comunismo, inclusive em vários setores do meio eclesiástico. A tônica é que se tratava de 

um movimento anticristão, ou anti-religioso, de influência do diabo e que negava 

absolutamente a existência de Deus. Portanto, devia ser execrado e combatido com vigor. Por 

isso, muitos pensavam que a Revolução de 1964 veio salvar o Brasil, pois foi deflagrada para 

combater e derrubar o comunismo. (A Revolução teve o cognome de Redentora). Os 

ignorantes vibravam. O golpe, e sua continuação como ditadura por 21 anos, representou a 

luta da classe dominante (portanto espoliadora e exploradora) contra qualquer reação das 

classes inferiores para simplesmente melhorar sua condição e situação social. O golpe foi a 

resistência à ascensão social dos outros. Foi a briga para conservação do status quo 

capitalista, do capitalismo selvagem, custasse o que custasse.  

A FAFI/FISTA, instituída pelas irmãs da congregação Dominicana, era uma faculdade 

(escola superior) que formava professores legalmente habilitados para atuar no magistério a 

partir da 5ª série do Ensino Fundamental. Até aí, nada de extraordinário. Todavia, o 

diferencial da FAFI era a inspiração eminentemente humanista. Era (e ainda é na lembrança e 

na vida de seus egressos) uma instituição absolutamente respeitada, pela seriedade e 

competência com que atuava, e, acima de tudo, pelo respeito com que tratava o homem, o ser 

humano.  

Em Uberaba, a comunidade acadêmica, não só da FAFI, mas também das outras 

faculdades (Medicina, Engenharia, Odontologia, Direito, Ciências Econômicas) teve a mesma 

relação do resto do País com o regime militar: de protesto, de resistência, por um lado; e de 
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repressão e prisões (desaparecimentos, como o de Gildo Lacerda), por outro. E, também, 

havia o lado dos conformistas, dos que apoiavam o regime e viviam completamente alheios 

aos fatos. Portanto, foi uma relação dicotômica.  

Houve bastante interferência no trabalho dos professores da FAFI/FISTA: alunos que 

eram espiões infiltrados e vigiavam as falas dos professores em aula, nos corredores e até nos 

ônibus; professores que lecionavam em escolas de ensino fundamental e médio onde 

lecionavam alunos dos cursos da FAFI; presenças inesperadas de repressores nos corredores e 

pátios das faculdades; participação ostensiva e agitada nas chapas da situação para as eleições 

anuais do Diretório Acadêmico, das quais os professores participavam como mentores e em 

apoio a chapas da oposição (os subversivos). E várias outras interferências.  

Recordo-me de um militante da TFP (sigla da Sociedade Brasileira em Defesa da 

Tradição, Família e Propriedade – organização de extrema direita e ultra conservadora), que 

era aluno, assistia às aulas trajando terno e gravata, e atormentava e importunava, com 

freqüentes apartes de protesto, aos professores das disciplinas consideradas subversivas: 

Sociologia, Filosofia, entre outras. (Padre Prata e Monsenhor Juvenal Arduini que o digam).  

Era bastante natural a atuação dos professores. É interessante ressaltar que a ditadura 

militar sempre conviveu com a reação a ela, em todos os setores da sociedade. E os 

contestadores (por serem mais inteligentes que os repressores) sempre encontravam um jeito 

de contornar o que poderia causar polêmica indesejada. Nas aulas, os professores 

simplesmente expunham os fatos, os assuntos, os conteúdos, conforme a natureza de cada 

disciplina. Diante de uma situação mais comprometedora, é evidente que eles atenuavam 

bastante suas palavras. Os apartes eram discutidos, e o aparteador, geralmente, perdia a 

parada (ou pensava que perdia).  

Minha percepção, na época, foi quase nula a esse respeito. Não tenho ciência de 

alguma alteração curricular determinada diretamente pelo regime militar, nos cursos da 

FAFI/FISTA. A única que posso mencionar é a adoção da disciplina Estudo de Problemas 

Brasileiros (EPB), a qual, muitas vezes, era ministrada por professores subversivos. Quer 

dizer: a interferência não obrigou os professores a mudarem suas convicções. As três 

disciplinas (EMC, OSPB e EPB) continham conteúdos de Sociologia e de Filosofia. As duas 

primeiras, por serem do ensino fundamental e médio, eram ministradas por um universo muito 

complexo de professores, nas diversas escolas de Uberaba e do País. As mais variadas 

mentalidades e tendências regiam essas disciplinas. Já a outra, EPB, ao menos na 

FAFI/FISTA, era gerida por universo menor de professores, os quais não davam bola para o 

regime, isto é, os que eram retrógrados, continuavam retrógrados, e os contestadores, os 
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críticos, encontravam a maneira inteligente de ministrar suas aulas sem prejudicar sua 

qualidade. Sob esse aspecto, pode-se dizer que houve um beneficio, com a introdução das 

citadas disciplinas: os professores esclarecidos provocavam o questionamento social e político 

nos alunos. Era até uma oportunidade de esses professores fazerem sua pregação política.  

Com a Lei 477 e o AI-5, o DCE desapareceu, acrescento apenas que o Diretório 

Acadêmico continuou, mas com atividades eminentemente culturais: intelectuais, artísticas, 

desportivas e, muitas vezes, festivas, bailes dos calouros etc.  

Quanto às perseguições políticas, já mencionei os nomes do Padre Prata (Tomás de 

Aquino Prata) e do Monsenhor Juvenal Arduini. Ambos foram indiciados ainda em 1964, em 

abril e maio, e tiveram alguns problemas com os comandos militares em Uberaba. Foram 

energicamente defendidos pelo Arcebispo Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, homem 

corajoso e sem papas na língua, que já havia enfrentado publicamente o presidente Getúlio 

Vargas, durante aquela ditadura. Portanto, ele já estava treinado a enfrentar ditadores. A 

influência de Dom Alexandre foi tão vigorosa, que motivou a substituição do comandante do 

Quartel da Polícia Militar em Uberaba, ainda em 1964. Os dois sacerdotes citados (Pe. Prata e 

Mons. Juvenal) foram os mais destacados nas perseguições, mas não foram os únicos. Madre 

Georgina, diretora da FAFI, também constava da lista de repressão pelos militares. (Os relatos 

sobre as perseguições sofridas por clérigos são pródigos no livro O Cristo do Povo, de Márcio 

Moreira Alves, o famoso deputado cujo pronunciamento, em 1968, provocou e apressou a 

instituição do AI-5).  

Apesar das disciplinas que promoviam os questionamentos sociais e políticos, o 

banimento das instituições (UNE, UEEs) e dos movimentos estudantis de cunho político 

determinou uma grande alienação na consciência da juventude brasileira (refiro-me à 

juventude estudantil, dos níveis fundamental, médio e, principalmente, superior). A alienação, 

hoje, é muito grande, embora não seja total. Mas pode-se dizer que os efeitos nocivos da 

ditadura militar 1964-1985 ainda perduram.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino de Uberaba, MG, foi 

fundada em 1949, pelas irmãs dominicanas. Funcionou até 1962 (ou 1961), na Rua 

Governador Valadares, no prédio hoje pertencente ao Colégio Rubem Alves (antigo Colégio 

São Judas Tadeu). (Não sei se esse prédio foi o primeiro local de funcionamento da FAFI). A 

partir de 1963 (ou 1962), funcionou no bairro São Cristóvão, na Rua Manuel Gonçalves de 

Resende, no prédio onde hoje está instalada a FACTHUS - Faculdade de Talentos Humanos.  

A entidade mantenedora era a SEIJ - Sociedade para Educação da Infância e da 

Juventude, dirigida pelas irmãs dominicanas (a mesma mantenedora do Hospital São 
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Domingos, em Uberaba). Em 1976, a Faculdade passou a funcionar sob a denominação de 

Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino – FISTA. Em 1981, a FISTA foi incorporada 

às Faculdades Integradas de Uberaba – FIUBE, hoje Universidade de Uberaba – UNIUBE. Os 

cursos de licenciatura da UNIUBE ainda são os remanescentes da FISTA: Letras, História, 

Pedagogia, Ciências Biológicas, Química, Matemática.  

Apesar de inspiração católica, a metodologia de ensino adotada pela FAFI/FISTA era 

liberal: o pensamento livre era respeitado. Havia até professores praticantes de outras 

religiões, como a espírita.  

Já afirmei que a FISTA era uma verdadeira universidade. Aquilo que está na moda hoje, 

nas universidades e faculdades de Uberaba (semanas de seminários, semanas culturais, 

semanas científicas, e outras denominações), já existia na FAFI/FISTA, com freqüência, ao 

menos uma vez por semestre, mesmo quando os cursos eram anuais. Interrompiam-se as aulas 

regulares e toda a comunidade acadêmica vivia a ebulição cultural dos seminários e oficinas. 

Conferências, palestras, aulas de interesse geral destinada a todos os cursos. Era uma beleza! 

(Desabafo de um saudosista consciente). 
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Padre Thomaz de Aquino Prata  

Entrevista concedida em: 26/12/2006 

Depois de 40 anos, muitos detalhes ou pequenos acontecimentos elucidativos vão 

sendo esquecidos. Outros não passam mais rigorosamente pelo crivo da história, trazem 

dúvidas ou incertezas. Assim sendo, não estou enviando um documento completo, apenas o 

que ainda tenho certeza.  

Achei melhor não seguir a seqüência das informações que me foram pedidas, embora 

haja em minhas respostas certa ligação dos fatos. Junto, um exemplar do livro do Márcio 

Moreira Alves (deputado na época de 60). Na página 266 (e seguintes) há uma boa 

reportagem sobre a descida dos revolucionários sobre a FISTA. Vai ser de muito interesse 

para você. Aliás, todo o livro é muito bom, dá uma boa visão de conjunto. Quero dizer lhe, 

que este livro é um dos poucos existentes no Brasil, a edição foi toda ela apreendida pelos 

agentes do golpe de 64. Por isso, não posso perdê-lo. Eu o consegui de volta ontem, por sorte. 

Você irá devolvê-lo em minhas mãos logo que puder. Ciúme. Por isso é que lhe peço enviar-

me seu endereço. É para cobrar mesmo.  

Meu nome é Thomaz de Aquino Prata, professor universitário aposentado. Tenho 

licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de 

Aquino de Uberaba. Tenho curso de complementação em Ciências Sociais (Social Sciences) 

na Catholic University of América, em Washington, nos Estados Unidos (1955-1956). Fui 

aluno do famoso Paul Furfey.  

Lecionei Sociologia Geral, Sociologia Educacional e História da Educação, na FISTA. 

Lecionei Sociologia na Faculdade de Filosofia de Uberlândia e na Faculdade de Ciências 

Econômicas, também em Uberlândia. Fui convidado para lecionar na Faculdade de Ciências 

Econômicas de Uberaba, mas tive o nome vetado pelo MEC, alegando tratar-se de elemento 

subversivo e perigoso.  

Os anos de 1960 foram tempos de forte agitação política na área estudantil. Foi uma 

época de tomada de consciência da realidade sócio-política-econômica. Foi um tempo de forte 

politização na área estudantil. Eu trabalhava como assistente religioso da JEC (Juventude 

Estudantil Católica), grupo ligado à Igreja com participação ativa na política e nas lutas 

estudantis. Havia um clima de forte conscientização política. Já funcionavam em Uberaba 

várias faculdades de ensino superior e todas elas com diretórios acadêmicos bem ativos 

(DALO, no Direito; CAMP na Odontologia; DADA, na Filosofia; DAJA nas Ciências 

Econômicas; também na Medicina).  

Entre os estudantes secundaristas, a UEU (União Estudantil de Uberaba) agitava os 
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colégios através dos grêmios estudantis. Tendências de direita e esquerda dividiam os 

estudantes. Os candidatos percorriam todas as classes apresentando programas de defesa da 

classe. Discutíamos problemas sociais, distribuição injusta das riquezas, situação do 

operariado, a ação imperialista da América do Norte, problemas do desemprego, do salário. 

Era um tempo em que grande parte dos estudantes do ensino secundário e superior discutia 

esses problemas. Em 1964 veio o golpe militar. Os diretórios sofreram intervenção policial, 

algumas vezes violenta. Grupos de estudantes universitários, vindos de Belo Horizonte, em 

nome do Movimento Revolucionário, apareciam nas faculdades, reuniam alunos e professores 

e ditavam as novas normas de conduta. Já traziam de BH os nomes dos principais alunos 

acusados de agitação. Foi um tempo de terror. Vários estudantes e professores foram presos, 

muitos passaram por torturas físicas e morais. Os sindicatos foram dissolvidos e muitos 

dirigentes responderam a inquéritos policiais militares (IPM). Vários professores da FISTA 

passaram por inquéritos deprimentes, inclusive professores religiosos. Quanto a mim, fui 

conduzido ao quartel militar de Uberaba, por duas vezes. Sofri interrogatórios penosos. Tive 

que falar sobre as minhas atividades, acusado de aliciar estudantes para o marxismo, acusado 

de pertencer ao Grupo dos Onze, de perturbador da ordem social.  

Com o Governo Médici a repressão tornou-se ainda mais rigorosa. Éramos vigiados e 

os diretores da FISTA foram obrigados a preencher folhas de perguntas sobre nossas 

atividades. Acima de tudo, havia os informantes do SNI. Ganhavam para vigiar e enviar 

informações semanais sobre nossas atividades. Criaram um slogan que se tornou famoso: 

Estudante é para estudar. Professores perseguidos, alunos desmotivados, conseguiram 

regredir a formação do estudante para níveis patrióticos: Brasil ame-o ou deixe-o. A missão 

do estudante era estudar. Para isso ficaram famosos os livros sobre Educação Moral e Cívica. 

Os jornais sob censura, as editoras proibidas de publicar livros esquerdistas. Foram os 

famosos anos de chumbo. Foi um retrocesso na Educação. O jornal Brasil-Urgente, o 

semanário Pasquim sumiram da praça. A editora Civilização Brasileira teve vários livros 

censurados. Assim foi que a leitura foi substituída pelo barzinho e pela droga.  

Antes ouvíamos palestras de cientistas sociais e de professores universitários. 

Conhecemos muitos deles, inclusive Florestan Fernandes, Alceu Amoroso Lima e outros. 

Depois passamos a ouvir os reformadores do ensino e da nova ordem social, como o coronel 

Jarbas Passarinho. Depois, o caos.  
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II PARTE DA ENTREVISTA:  

Iniciei meu trabalho como professor na FISTA na Rua Governador Valadares em 

1952, nos cursos de Jornalismo e de História da Sociologia, depois eu fui para os Estados 

Unidos, fiquei uma temporada, quando voltei direto para a FISTA, lecionei até 1976, quando 

me aposentei. Durante todo esse tempo eu lecionava também na Faculdade de Filosofia de 

Uberlândia e na Faculdade de Ciências Econômicas de Uberlândia, na mesma matéria 

Sociologia Geral. Durante um ano lecionei a disciplina Religião Comparada. Quando cheguei 

dos EUA, foram protocolados os documentos no MEC, e eu era o único que tinha as 

exigências para lecionar esta matéria. Apesar de ser muito interessante, ela saiu do programa.  

Minha militância política: eu trabalhava com um grupo de universitários cristãos 

denominados de Juventude Universitária Católica (JUC) e os secundaristas de Juventude 

Estudantil Católica (JEC) que eram mistas, havia também a Juventude Operária Católica 

(JOC), mas, eu não trabalhava com esse grupo, um colega meu, que trabalhava com esse 

grupo foi preso. Esses grupos eram ligados à Igreja, mas, não trabalhavam apenas nos 

interesses da Igreja, nossa militância era cristã política. Como diretor espiritual da Juventude 

Estudantil Católica, lutávamos dentro de partidos estudantis, que tinham nossas leituras 

através de panfletos, dávamos nossas aulas repletas de estudantes, íamos à Araguari, 

Uberlândia. Eu fazia reunião com os alunos, eram muito conscientizados, fazia política no 

sentido cristão, não era uma revolução que estávamos passando, mas, no sentido de superação 

do domínio do imperialismo americano, do dinheiro americano. Líamos muito e discutíamos 

o livro básico, do Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina, e outros mais, como 

o Jornal Brasil-Urgente publicado em São Paulo, por um padre combatente e corajoso, que 

criticava os militares, era um tempo muito bom.  

Tínhamos uma missa na Igreja Santa Rita, aos domingos, às dez horas, para estudantes 

secundaristas, que não cabiam dentro da igreja, porque era pequena e a praça ficava lotada. 

Onze missas minhas foram gravadas, porque o sistema do SNI estava lá dentro. O dia em que, 

fui responder ao Inquérito Policial Militar (IPM) um comandante me mostrou onze missas 

gravadas, em que eu falava em revolução cristã. Queriam saber que revolução era essa. Sobre 

a Ação Popular (AP) não havia em Uberaba, era forte em Belo Horizonte. Do meu grupo, 

muitos saíram daqui e foram para AP em Belo Horizonte, depois passaram para o Partido 

Operário Libertador (POLOP), sofreram muito, foram torturados. 

 Quando estourou a Revolução de 64 e começou a perseguição, muitos se mudaram 

daqui, outros continuaram fiéis, como Gutenberg – que era um grande líder estudantil – e 

Wíliam Dalbe, que foram para Belo Horizonte, eram secundaristas. Paulo Rodrigues, 
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professor de Filosofia e OSPB, veio do Rio, houve um problema, que não sei o que foi, e a 

irmã Georgina que era de lá, o trouxe para Uberaba, sabia muito de economia, política social, 

política nacional e internacional, sua vinda foi uma conquista para a FISTA.  

Fiz o curso de Filosofia, durante dois anos no seminário, curso muito bem feito, mas 

não era reconhecido, depois fiz a graduação na FISTA, alunos meus tornaram-se meus 

professores. Após a graduação, fui fazer a complementação em Sociologia na Universidade de 

Washington, nos EUA, onde fiquei por dois anos. Culturalmente foi bom, não nos sentidos do 

estudo, porque o que rolava eu já sabia, dava aula a fundo, o que eu não sabia, era dos 

problemas sociais enfrentados pelos norte-americanos, mas não ia falar sobre problemas 

americanos quando retornasse ao Brasil. Foi um tempo perdido, mas no aspecto cultural foi 

muito bom, principalmente o contato que eu tive com o povo, são solidários, totalmente 

diferentes da direção oficial, apesar de fundamentalista, eram muito firmes na fé. Em uma 

primeira missa que celebrei, todos levantaram e comungavam, os padres davam muito mais 

valor na disciplina e não na Teologia. 

Em 1964, me lembro que houve o famoso comício dos marinheiros, que João Goulart 

tomou parte, onde estourou o golpe, não esperávamos. Logo depois veio um grupo de 

representantes do regime militar, de Belo Horizonte, e reuniram-se com os professores e os 

estudantes da FISTA, e nos deram uma lição de moral, alertaram que agora os caminhos eram 

outros, que o comunismo estava mandando, invadindo e que seria barrado. Não tinham noção 

de comunismo. Um desses generais disse que eu era comunista, que eu trabalho para 

implantar o comunismo, que no nosso meio havia muitos comunistas, mas nós não éramos 

comunistas. A sensação foi de vergonha. A classe universitária, tinha de engolir tudo, saber o 

que falar e onde falar. 

A oligarquia rural foi e é forte em Uberaba. Os chefes rurais exerciam um poder muito 

grande, eles controlavam a Igreja através de doações, através de benefícios e da própria 

presença deles. E quando veio a revolução, todos aqueles que eles achavam que eram 

comunistas, foram pressionados. Eu tive 12 acusações, de um padre, de um médico, de um 

advogado, de um juiz de direito e o resto, de fazendeiros.  Portanto, houve uma adesão grande 

de fazendeiros ao golpe de militar, em Uberaba. Não houve resistência ao golpe em Uberaba, 

nenhuma passeata. O apoio à Revolução foi forte, tinha uma organização chamada 

Associação de Mulheres Contra o Comunismo, meu nome era citado como comunista e eu 

não podia dizer nada, eu era vigiadíssimo. 

Naquele tempo a gente era jovem, imbuído de um espírito de que o Brasil era uma 

colônia, e que o País era o fundo do quintal dos Estados Unidos. Então, depois que tomamos 
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consciência de que o Brasil era controlado por eles – nossas finanças, nossas riquezas e nossa 

política –, passamos a lutar contra isso.  

Achávamos ingenuamente, que íamos ganhar a parada, o idealismo político era 

enorme, o País possuía muita gente boa entre os deputados e os senadores, o próprio 

presidente João Goulart, o Florestan Fernandes, o Márcio Moreira Alves e vários jornalistas. 

Achávamos que o Brasil ia ser um País socialista, éramos politicamente crianças, não 

sabíamos o que significava o poder e este, não estava conosco, estava com a classe 

dominante. Lembro-me que veio de Brasília, Frei Mateus Rosa, falando para que 

estudássemos, pois, vocês vão ser os deputados de amanhã, os governadores de amanhã, 

ficávamos cheios de entusiasmo, de repente foi como um podão passando no talo de uma 

folha.  

Não fui militante partidário, nem político, a minha atuação, neste contexto, foi 

continuar politizando, estudava o Socialismo, o Marxismo e sobre a participação do povo no 

governo da nação. Enquanto eu pude continuei politizando, não abertamente, mas não mudei 

de idéia. 

Eu vim para Uberaba em 1952, a significação da FISTA para Uberaba e região, foi 

muito grande. Todos que passaram por ela tiveram uma formação muito boa, foram muito 

bem preparados. Algo em torno de 90% dos professores universitários da cidade passaram por 

essa Faculdade. Um dos dirigentes da UNIUBE me disse uma vez que os melhores 

professores que tinha, foram alunos da FISTA. A qualidade do ensino era muito boa, pois, os 

professores eram excelentes, muito gabaritados. 

Os professores eram visados e vigiados, os alunos e os professores eram interrogados, 

e isso tirava o estímulo, eu ia dar aula por obrigação, não por prazer, dava aula neutra, 

mecânica. Uma vez a Irmã me chamou e disse para tomar muito cuidado e emocionada, 

começou a chorar, tome cuidado com tudo que o senhor fala, não só na sala de aula, mas, 

também fora dela. Hoje os militares estiveram aqui e nos ameaçaram, o seu caso é muito 

sério, eu perguntei o que era, mas, ela não quis tocar mais no assunto, sua última palavra foi: 

eu morro de dó do senhor. Isso demonstra que eu estava na beiradinha. Não foi só comigo, o 

professor Paulo Rodrigues, que lecionava na FISTA e na Faculdade de Filosofia de 

Uberlândia, também estava sendo vigiado. Aqui em Uberaba, me lembro que o Padre Eddie 

Bernardes, Monsenhor Juvenal Arduini, Frei Bruno, a Irmã Georgina e o professor Paulo 

Rodrigues também sofreram muita restrição. 

Não posso dizer nada sobre os outros, se conversava sobre o assunto era por dois 

motivos, mas, continuávamos a formação naquela linha que estávamos ou que estava 
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acontecendo, mas, tomava cuidado onde pisávamos e sobre o que podíamos fazer, sem 

despertar atenção ou alguma confusão. Continuamos estudando, passávamos nomes de livros 

para os alunos, politizando superficialmente não de forma agressiva, como era antes. 

  Nós tínhamos um jornalzinho chamado El Paredon – que significa lugar onde 

fuzilavam – que era reproduzido todo domingo no mimeógrafo. Não medíamos as 

conseqüências. Uma vez, recebi a visita de uma senhora da sociedade uberabense, mulher do 

prefeito João Guido, tentando controlar a situação, disse que gostava de mim e pediu para que 

eu tomasse mais cuidado com o que dizia, pois, não estava tendo uma atuação muito boa.  

Com o regime militar, os prejuízos foram enormes, os professores não foram os únicos 

afetados, prejudicados foram todos aqueles que tentavam politizar. Com a implantação da 

ditadura e seu modelo educacional, o negócio era colocar o sujeito na atividade profissional. 

Com o início do curso noturno, com o aluno trabalhando o dia inteiro, chegava a sua casa, 

jantava e ia para a escola, esse sujeito não tinha tempo para fazer uma pesquisa, escrever ou ir 

para biblioteca fazer um estudo. Então, os professores também começaram a amolecer, fazia 

um estudo mais diluído.  

Anteriormente, meus alunos faziam pesquisa de campo, íamos pesquisar sobre as 

famílias, sobre os seus salários, porque estudar sua história. A educação humanista perdeu 

muito, o povo não possuía mais consciência crítica, perdeu muito. 

Sei que houve a oposição, mas não sei como foram feitas, as aulas não formavam mais 

um aluno capaz de discernimento, ele aceitava o que lia, os livros foram todos mudados, 

muitos livros, que formavam a consciência foram proibidos.  Muitas pessoas nos ministérios, 

como Anísio Teixeira, foram afastadas de suas funções. Antes nós estudávamos muito. Após 

a implantação do regime, criaram métodos de educação em Ribeirão Preto, em que o aluno 

tinha um programa para estudar em oito meses e se terminasse, ele acabava o curso. Houve 

uma padronização do ensino, era um pacote educacional, as idéias eram as mesmas, houve o 

enfraquecimento e a mercantilização do ensino.  

Há três anos fui chamado para dar aula de politização na Escola do bairro Manoel 

Mendes, lembrei do meu tempo de mocidade, fiquei entusiasmado. Mas, não consegui dar a 

aula, o desinteresse foi total, não consegui nem falar. Entretanto, quando eu estava saindo, um 

aluno me chamou e pediu: padre me dá uma aula sobre orientação política, pois eu não tenho 

nenhuma. 

O que aconteceu com os diretórios acadêmicos? Foram fechados, pois, não podiam 

reunir-se mais, com o tempo, o professor perdeu o interesse e o aluno também, ultimamente o 

interesse é adquirir apenas a nota para passar. 
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Praticamente todos os clérigos, eu, Monsenhor Juvenal Arduini e Padre Eddie fomos 

perseguidos, outros foram menos, outros mais. Com os nomes fichados pelos militares, às 

vezes, não conseguíamos nem emprego, porque, precisávamos da autorização do MEC para 

lecionar. Certa vez, fui aprovado em um concurso para dar aulas na Faculdade de Ciências 

Econômicas do Triângulo Mineiro e, o próprio diretor Léo Derenusson me disse que tinha 

quatro cruzes na frente do meu nome, periculosidade máxima, por isso não fui contratado. O 

que aconteceu comigo foi tortura moral e econômica. Recentemente, minha sobrinha – presa 

sob acusação de militância comunista e estuprada por soldados durante a ditadura – alertou-

me sobre a lei da anistia e me aconselhou a entrar com o processo contra o Estado. Eu fui 

anistiado pelo governo federal e ganhei uma indenização pelos danos e constrangimentos 

sofridos durante a ditadura militar.  

As heranças foram muitas, sobre o ponto de vista econômico, somos dominados pelo 

imperialismo norte-americano, foi a continuação do que era antes. A educação tornou-se 

péssima, poucos querem estudar, uns ainda querem saber só do diploma, houve um 

mercantilismo na educação. 

A história do menino que te contei que me procurou para conscientizá-lo sobre 

política. Sentamos nas escadas e dei uma aula, Eu me lembrei da poesia de um lírio branco, 

que nasceu no monte de estrume. Sempre há uma esperança, sempre nasce uma flor, não 

podemos perder a esperança. 
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Paulo Roberto Ferreira 

Entrevista concedida em: 29/01/2007 

Nos anos de 1960, residia na Itália, onde cursava Filosofia no Seminário Maior dos 

Franciscanos em Nápoli e Roma, portanto, a minha vivência desse primeiro período da 

ditadura brasileira, limitou-se à angústia, à revolta intelectual e a preocupação com o destino 

de meus familiares (muitos docentes da USP/UNESP e, obviamente com o povo brasileiro). 

Diga-se, aliás, que as notícias chegadas do Brasil à época eram poucas e às vezes, 

desencontradas. 

No contexto da minha vida nos anos 60, o golpe militar pareceu-me uma nova vitória 

das oligarquias rurais e industriais brasileiros, amparados no tradicionalismo moralista – 

religioso das classes média e alta brasileiras. Segundo, de um desdobramento da onda 

ditatorial que assolava a América Latina. Em Uberaba só cheguei nos anos de 1970. 

Conscientemente, desejei participar da oposição político-partidária em Araxá e em 

Uberaba, onde residi e lecionei, porém, nos anos 70 a desarticulação partidária era tanta que 

optei pela oposição à ditadura via ‘oposição intelectual-ideológica-pedagógica e didática’. 

Quando fui contratado pelas Irmãs Dominicanas em 1971 para lecionar na FISTA, já 

se consolidara a vocação e a praxis humanista da Escola. Eu vivi plenamente esse 

desdobramento e, de certo modo, colaborei para a sua perpetuação: o humanismo crítico, 

dialético e fenomenológico que perpassava os conteúdos pragmáticos da FISTA. 

Nos anos 70, a repressão militar sofrera uma redução, especialmente nas Escolas do 

interior, como a FISTA, onde as oligarquias já tinham pleno domínio da situação política 

local e os focos de resistência já haviam se arrefecido. 

Sabíamos na ocasião (anos 70) que havia na FISTA, o então SNI (Serviço Nacional de 

Informação) e alguns militares-estudantes que, de certa maneira, cerceavam as liberdades de 

docentes e das freiras dominicanas. Mas, nada ostensivo e agressivo. Diria que foi um período 

de semeadura de uma oposição ideológica e a progressiva construção de uma educação 

humanista exemplar. Na FISTA, entre professores, freiras e nas salas de aula de alguns 

cursos, especialmente o de Jornalismo, recriado em 1974, prevaleciam os debates, e a séria 

discussão sobre a ditadura militar. A pedagogia predominante era a da conscientização pela 

crítica. 

As alterações curriculares ocorreram fortemente a partir das reformas do Ensino 

Fundamental e Médio pela Lei 5692/71 e do Ensino Superior pela Lei 5540/68, 

consubstanciadas em programas ideologizados e pela inclusão obrigatória das disciplinas de 

Educação Moral e Cívica, OSPB e EPB. Entretanto, na FISTA esses conteúdos/disciplinas 
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deram margem à forte discussão sobre o ensino tecnicista e humanista, prevalecendo este para 

a formação intelectual e profissional dos seus alunos. 

 As perdas de rumo e, especialmente, de qualidade foram se consolidando ao longo do 

tempo (anos 80 e 90), quando das conseqüências já concretizadas da vulgarização do ensino e 

do acesso à universidade sob o pretexto de democratizar o saber! Já se fizera visível e quase 

irreversível. 

Na FISTA houve, na verdade, certa anomalia, pois, os professores de EPB eram os 

mesmos docentes de Filosofia, Ética, História, Economia e Política, portanto docentes 

plenamente comprometidos com a qualidade do ensino. Eram ex-perseguidos pelo regime, 

dominicanos e ex-franciscanos, com forte formação crítico-humanista. Evidentemente que os 

tais programas eram ministrados sob a ótica e a didática de um humanismo crítico. Alguns 

docentes da FISTA, padres ou não, foram pressionados a reduzir a sua criticidade em relação 

ao regime nada democrático. 

Os Diretórios Acadêmicos (DAs) da FISTA e da FIUBE de então, passaram a ser 

órgãos informais de representação e de reivindicação estudantil. O período glorioso dos DAs 

de Uberaba, foi substituído por uma fase de inexpressão. Aliás, os movimentos estudantis 

desapareceram em Uberaba. 

Dentre as conseqüências do regime militar, na perspectiva subjetiva enumero no plano 

social: a permanência de uma sociedade desarticulada ideológica e organizacionalmente. A 

perpetuação do status quo no plano da distribuição da justiça e da riqueza (e dos serviços). O 

superficialismo no contexto da formação intelectual, social e política do povo, por uma 

educação do faz-de-conta do mito da diplomação, da total falta de seriedade e competência. A 

alienação da juventude, das classes média-intelectual-econômica e política (salvo honrosas 

exceções). No plano econômico/administrativo por modelos tradicionais de exploração, 

travestidos em modelos sociais-liberais-democratas, em organização a serviço de minorias, 

sustentadas pela lei do Gérson, pela locupletação, pela corrupção etc. A ditadura parece ter 

servido para a cristalização da prática do individualismo liberal anárquico e superficial que 

marcam a personalidade do povo brasileiro atual. 

Quanto a esta questão posso emprestar-lhe o Manual Acadêmico da FISTA em que 

estão explicitados esses dados, especialmente a sua proposta acadêmico-pedagógica que, 

modestamente, ajudei a elaborar, em que fica nítida a preocupação da Escola com a formação 

séria e eficiente de seus alunos. 
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Muitas, além de um ensino sério, a vida acadêmica da FISTA era enriquecida por 

palestras, debates, seminários, conselhos de curso e de classe durante todo o ano, peças 

teatrais, festivais realizados na e pela FISTA enriqueciam a sua ação pedagógica. 

A FISTA não foi apenas uma Escola Superior de referência, pela sua seriedade, 

compromisso, humanismo, ética, e eficácia, sobretudo, foi um centro de estudos de formação 

crítico-humanista-cristão da mais alta relevância para a profissionalização e a realização 

humana de seus discentes e docentes. Ela foi um verdadeiro núcleo de exemplaridade da ética 

na vida prática, do ensino comprometido com a construção e a reconstrução da dignidade 

intelectual e comportamental, enfim, com a formação de pessoas capazes de provocarem a 

verdadeira revolução e transformação pela Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

203  

Sônia Maria Fontoura 

Entrevista concedida em: 17/01/2007. 

Militei no movimento estudantil nos anos 60, como diretora do DALO (Diretório 

Acadêmico Leopoldino de Oliveira) do Curso de Direito da UNIUBE. Nessa época, os 

ditadores Alfredo Stroesner do Paraguai e Costa e Silva do Brasil estiveram em Uberaba, por 

ocasião da exposição de gado e aniversário da cidade. Em retaliação, os estudantes fizeram 

uma passeata de protesto na Avenida Guilherme Ferreira e foram perseguidos pelos policiais 

da Guarda Presidencial. 

Como professora, fui uma das fundadoras da União dos Trabalhadores do Ensino, 

atual SIND-UTE. Durante a greve de 1979, mobilizando a classe de professores fui vigiada e 

seguida, junto com as companheiras do Sindicato. 

Como estudante no curso de História da FISTA, minha participação foi reduzida, 

porém, freqüentava as reuniões da AP (Ação Popular) e da JUC (Juventude Universitária 

Católica), junto com meus colegas da Faculdade de Filosofia. No Congresso de Estudantes da 

UNE (União Nacional dos Estudantes), realizado em Uberaba, fui ativa na organização do 

evento, em 1968. Só não participei do 30º Congresso nacional da UNE em Ibiúna, SP, 

desbaratado, violentamente, pelos órgãos de repressão, porque meu pai não permitiu. 

O que me indignava era a situação de miséria do País, vendo a fome de meus alunos 

nas escolas públicas. Meus professores Monsenhor Juvenal Arduini, Jarbas Varanda, Ronaldo 

Cunha Campos e Satyro de Oliveira, através de pesquisa de campo sobre reforma urbana e 

agrária, nas periferias da cidade nos conscientizavam abrindo nossas cabeças para a militância 

política. 

Em 1964, residia em Uberaba, era estudante do curso de Direito da UNIUBE. As 

pessoas estavam muito confusas, diante da situação. Lembro-me da organização das Famílias 

Católicas que apoiaram o golpe militar. As pessoas que conhecia foram contra a implantação 

da ditadura militar. O golpe representou uma ruptura da liberdade, da democracia e da 

liderança política do País. Apesar da miséria do povo brasileiro, as reformas pretendidas pelo 

presidente Jango talvez nos levassem para um caminho melhor, embora houvesse o risco do 

comunismo ser desencadeado no País. 

Participei das reuniões da AP e da JUC, em que se liam e se analisavam documentos e 

textos marxista-stalinista e leninista de péssima tradução e difícil compreensão. Os discursos 

eram inflamados, pretensiosos e repletos de sonhos e idealização para a resolução dos 

problemas do País. 
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Nos anos de 60 e 70, a influência da FISTA foi de âmbito regional, formando 

professores com forte embasamento teórico e saber organizado. A formação de professores 

era muito boa e com visão humanista para a compreensão do todo. Os professores formados 

pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras multiplicaram o que aprenderam e passaram a 

ocupar seu espaço nas salas de aula, até então preenchido por médicos, advogados, 

engenheiros e até mesmo pessoas sem formação superior. 

A relação com o regime militar era ao mesmo tempo de enfrentamento e medo. Houve 

muita interferência no trabalho de professores com policiais matriculados e infiltrados como 

alunos para vigiar os professores. Na FISTA, fui advertida em minhas aulas de História 

Contemporânea, quando abordei a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mostrando a 

questão das bombas atômicas norte-americanas contra os japoneses e ao questionar o 

massacre, fui abordada pelo aluno que me advertiu ao final da aula, dizendo que deveria 

limitar as minhas críticas e restringir apenas ao conteúdo. Em outra ocasião, fui advertida ao 

fazer um paralelo entre o nazismo e a censura à imprensa no Brasil, mostrando o periódico 

paulista que publicava os versos de Os Lusíadas, de Camões, no lugar das notícias censuradas 

pelo regime militar. 

 Quanto às Irmãs Dominicanas, não interferiam em meu trabalho; pelo contrário, me 

davam apoio e não faziam patrulhamento ideológico. Não mudei minha maneira de atuar em 

sala de aula e não me amedrontei diante das pressões que sofria porque tinha consciência de 

meu trabalho na FISTA. 

Acredito que além da alienação política, alguns professores temendo perder seu 

emprego ou mesmo a vida se calavam. Havia uma auto-censura pela sobrevivência. Outros de 

forma inteligente, como Monsenhor Juvenal Arduini, durante as missas e em suas aulas de 

Antropologia Cultural na FISTA, procurava conscientizar sobre a situação do País. Houve 

uma perda da criticidade. Ao impor o curso de licenciatura curta em Estudos Sociais, os 

próprios cursos de História e Filosofia foram esvaziados, perdendo alunos. Portanto, houve 

uma perda na formação de professores, embora, com as reformas tecnicistas, tenham 

implantado no currículo o curso de Metodologia Científica, que para mim foi um avanço.  

Foram retiradas aulas de História do currículo escolar que eram ministradas 

separadamente com embasamento teórico para a implantação dos conteúdos de EMC, OSPB e 

EPB. Na escola em que eu atuava, no Castelo Branco, foi contratado um militar para lecionar 

as aulas de EMC. Mas, quando atuava nessas novas disciplinas, procurava trabalhar 

resgatando também o conteúdo de História, conciliando o programa obrigatório do currículo 

imposto com a disciplina de História. É aí que ganha relevância o papel do professor. 
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Os Diretórios Centrais dos Estudantes foram extintos pelo governo militar. 

Anteriormente, os DCEs eram muito ativos e com grandes mobilizações, através de reuniões, 

de militância política, leitura de textos marxistas, engajamento, conscientização e, 

principalmente, com muitos ideais, típicos da juventude do período, que sonhava em mudar o 

mundo. Afinal, o jovem é mais sonhador e pouco pragmático. 

Não sei com precisão se era o sociólogo Betinho ou os freis dominicanos Beto e Tito 

que organizavam as reuniões para a leitura e discussão dos textos sobre a praxis na AP e na 

JUC em Uberaba. Frei Domingos, em entrevista concedida para o Arquivo Público de 

Uberaba contou que, na cidade, os dominicanos foram muito pressionados pelo regime 

militar, se emocionando e chorando muito ao relatar tais fatos. 

Quanto ao regime militar, seu legado significou a alienação política, a perda de 

lideranças, rebaixando a educação sem dar prioridade às escolas públicas, exatamente, as que 

formam as populações carentes. O empobrecimento econômico do País, com alto 

endividamento externo, redução dos investimentos sociais, ampliando as mazelas sociais e a 

concentração de renda. 

Apesar de ser uma Escola católica, o ensino era liberal, ressaltando a ciência e o 

humanismo, sem imposição religiosa, este era o princípio filosófico da FISTA. A Faculdade 

era muito bem cuidada, com material didático consistente, biblioteca bem estruturada com 

bom acervo, laboratórios de geografia, geologia e biologia bem instalados. O ambiente de 

trabalho era muito bom. Era prazeroso trabalhar na instituição. A formação de educadores 

visava preparar os professores com bastante embasamento teórico e visão humanista. 

Havia muitas conferências, o próprio Diretório Acadêmico (DA) trazia palestrantes de 

renome nacional, debates eram realizados. Participei do Projeto Rondon, dando aulas em 

Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O curso de Letras fazia apresentações de 

teatro, recitais de poesia etc. Entretanto, não havia estímulos ou política de incentivos para a 

realização de cursos de especialização, lato ou stricto senso. Também, nesse período – anos 

60 e 70 – não era comum a realização de cursos de pós – graduação, como atualmente. 

 

 


