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RESUMO 

 

O presente trabalho contempla reflexões acerca do processo inicial de implantação do 
ensino superior na região norte de Minas Gerais, em forte articulação com a questão do 
desenvolvimento regional. O recorte temporal, a década de 1960, deu-se em função de 
representar, para a região, um marco em termos de desenvolvimento econômico, sob 
influência direta de ações estatais, e por ter ocorrido durante essa década a efetiva 
implantação da primeira célula de ensino superior no norte de Minas Gerais, 
especificamente na cidade de Montes Claros. Trata-se do auge do nacional-
desenvolvimentismo brasileiro, marcado pela intensificação do processo de 
modernização do país. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de cunho 
descritivo-explicativo, na qual se buscou não somente reconstruir os discursos 
produzidos no referido período, mas também verificar os motivos alegados para a 
necessidade da implantação do ensino superior na região, partindo de levantamento 
bibliográfico e documental. A pesquisa se justifica na grande defasagem temporal entre 
a implantação do ensino superior norte-mineiro e o do restante do estado de Minas 
Gerais. Foi possível demonstrar que os discursos produzidos no período se sustentavam, 
de forma importante, na necessidade da adequação do sistema de ensino regional à 
marcha para o desenvolvimento, e que a implantação do ensino superior viria a dar 
margem à habilitação de professores, sobretudo do ensino secundário, necessária à 
ampliação da rede de ensino, em prol do desenvolvimento regional. 

 

 

Palavras-chave: ensino superior, norte de Minas, desenvolvimento regional, educação. 
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ABSTRACT 

 

The present work includes reflections about the initial deployment of higher education 
in the north of Minas Gerais, in a close relation with the issue of regional development. 
The cut-off time, the 1960s, occurred because it represents, for the region, a mark in 
terms of economic development, under the direct influence of state action, and have 
occurred during this decade the effective implementation of the first cell of higher 
education in the north of Minas Gerais, specifically at the city of Montes Claros. This is 
the heyday of brazilian nacional-developmentalism, marked by the intensification of the 
process of modernization of the country. Methodologically, this is a descriptive-
explanatory research, in which it sought not only reconstruct the discourses produced in 
that period, but also verify the alleged reasons for the need for the establishment of 
higher education in the region, following a literature review and documentary. The 
research is justified to the large gap in time between the deployment of higher U.S. 
mining and the rest of the state of Minas Gerais. It was possible to demonstrate that the 
discourses produced in the period is held, significantly, the need to adapt the education 
system to march to regional development, and deployment of higher education would 
give rise to the qualification of teachers, especially education secondary, needed to 
expand the school network, to promote regional development. 
 

 

 

 

 
Keywords: higher education, North of Minas, regional development, education. 
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Introdução 
 

 A educação veio sendo afirmada, desde o final do século XIX e início do século 

XX, no Brasil, como fator fundamental para o desenvolvimento da nação, pela via da 

ascensão social e melhoria de qualidade de vida, tanto individual quanto social. 

Importante se faz, antes de qualquer coisa, refletir e explicitar sobre que pressupostos 

parecem se sustentar, até os dias de hoje. 

O presente estudo lança mão, como pano de fundo analítico, da crítica de tal 

relação, por vezes tida, ideologicamente, como natural, que acaba por revelar uma 

sustentação sobre bases político-liberais. As raízes dessa relação, tão difundida e tão 

pouco problematizada até este início de século XXI, remontam a ideais liberais como o 

individualismo, a liberdade, a propriedade, a igualdade e a democracia1. O ideal liberal 

de liberdade se sustenta na noção do respeito e do incentivo às liberdades individuais, 

onde cada indivíduo possa desenvolver seus talentos naturais, em competição com os 

demais, e que tal processo seria responsável pelo progresso social, haja vista o que 

progresso individual resultaria, necessariamente, em benefício a toda a sociedade. Neste 

sentido, a educação escolar pública de qualidade a todos passa a ocupar um lugar de 

destaque, a fim de que as potencialidades individuais pudessem ser mais bem 

trabalhadas e desenvolvidas, para o bem de todos (CUNHA, 1985). 

Pensa-se ser possível, então, pela via dos discursos produzidos, nos mais 

diversos contextos históricos, se alcançar aquilo em que se ancoram, em que se 

sustentam, e que por essa via pode-se chegar a alguns aspectos desse ou daquele 

contexto que possibilitaram ou estimularam essa ou aquela conjuntura (BRANDÃO, 

1998; FISCHER, 2001). 

 A presente pesquisa, assim, intentou analisar a conjuntura histórica que 

possibilitou a implantação do ensino superior na região norte de Minas Gerais. Partindo 

de levantamento bibliográfico e documental, pretendeu-se levantar os discursos 

produzidos em prol dessa implantação. Quais grupos sociais tinham interesse nesse 

processo de implantação? Quais eram suas motivações? E, por outro lado, em que se 

ancoraram os discursos, a fim de efetivar tal intento? São estas, entre outras, as 

                                                 
1 Neste ponto refere-se à compreensão que Cunha (1985, p. 28) possui do liberalismo, ou seja, um 
“sistema de crenças e convicções, isto é, uma ideologia. Todo sistema de convicções tem como base um 
conjunto de princípios ou verdades, aceitas sem discussão, que formam o corpo de sua doutrina ou o 
corpo de idéias nas quais ele se fundamenta”. 
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indagações que o presente estudo buscou elucidar. Metodologicamente, trata-se de 

pesquisa de cunho descritivo-explicativo, na qual se buscou não somente reconstruir os 

discursos produzidos no referido período, mas também verificar os motivos alegados 

para a necessidade da implantação do ensino superior na região, em fontes primárias e 

secundárias. 

 Isto posto, a estrutura do trabalho divide-se em três capítulos, a saber: 1) 

Educação e desenvolvimento; 2) O ensino superior no Brasil e em Minas Gerais e 3) O 

ensino superior no norte de Minas Gerais. 

 De antemão, e para melhor sustentar a explanação do problema de pesquisa que 

aqui se coloca, optou-se por construir, a priori, algumas reflexões acerca das relações 

entre educação e desenvolvimento. No primeiro capítulo são tratadas, então, algumas 

das relações que historicamente vieram sendo estabelecidas entre a educação escolar, 

em qualquer de seus níveis, e as perspectivas de desenvolvimento que vieram sendo, 

assim, construídas. 

O conceito de desenvolvimento vem sofrendo, ao longo do século XX e início 

do século XXI, importantes transformações, tendo frequentemente surgido, nos 

discursos político-ideológicos, como um objetivo a ser alcançado em prol de dirimir ou 

diminuir as desigualdades sociais, principalmente nas tidas regiões “atrasadas”.  

 É fato frequente na literatura especializada encontrar-se a ideia, como à referida 

no início desta introdução, de que a extensão da educação à população é um marco de 

democracia, pois retira o privilégio de uma elite dominante. Pretende-se com a presente 

pesquisa demonstrar que tal extensão é ilusória, e que a construção da representação da 

educação enquanto fator maior – se não único – de desenvolvimento e crescimento 

social, que ocorre no Brasil remonta às primeiras décadas da república, e que tem nas 

décadas de 1950 e 1960 um momento deveras importante (CUNHA, 1985). 

Percebe-se que as políticas públicas e os discursos produzidos vêm, 

paulatinamente, seguindo em direção à maior abertura e extensão da escolarização às 

camadas excluídas da população2. Tal abertura é engendrada, mormente, a todo um 

movimento da sociedade capitalista na direção da constante e necessária revolução dos 

meios de produção. 

Nota-se, então, que a educação brasileira veio sofrendo, ao longo da 

história, uma série de transformações que tinham, por meta, em sentido lato, aumentar o 

                                                 
2 Cabe esclarecer que tal abertura tem sido de caráter quantitativo e discriminatório, e não qualitativo. 
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acesso da população à instituição escolar, porém, o período republicano herdou, 

segundo Fernandes (1966), o maior encargo quanto à chamada democratização do 

ensino, embora tal nomenclatura seja absolutamente discutível, pelos motivos já 

ligeiramente expostos e ainda por esclarecer. 

Prosseguindo a isso, Romanelli (1983, p. 25), oferece contribuição deveras 

importante quando afirma que: 

 

“Em educação, esse nível de percepção, quando chega a distinguir a defasagem entre 
aquilo que a escola oferece e aquilo de que carece o desenvolvimento, tende a provocar 
mudanças que procuram tão-somente escolher modelos de estrutura educacional mais 
avançados, sem se preocupar com a análise crítica da situação que provocou e 
alimentou a defasagem. Empenha-se, então, em modernizar a estrutura do ensino, 
equipá-la para tarefas mais dinâmicas e dotá-la de mais eficiência na produção do 
contingente humano de que carece o modelo econômico”  
 

Nas décadas de 1950 e 1960 são produzidos com grande força estudos baseados 

naquilo que depois passou a ser chamado de Teoria do Capital Humano. Esta, por sua 

vez, possui fortes ligações com a chamada economia da educação, cuja tese central é, 

segundo Freitag (1986), a que há uma taxa de retorno individual e social àquilo que se 

investe em formação do trabalhador, tratada esta última, neste contexto, como sinônimo 

de educação. Para a mesma autora, tal tese “mascara a exploração e alienação da força 

de trabalho” (p. 32), o que elucida o processo de transformação das relações de trabalho 

do período. 

Segundo Oliveira (2000, p. 223, citado por AGUIAR, 2008, p. 242): 

 

“Surgida no bojo da ideologia desenvolvimentista, a Teoria do Capital Humano 
contribuiu largamente para o discurso e a crença na eficácia da educação como 
instrumento de distribuição de renda e equalização social. Esta teoria apareceu assim 
como instrumento indispensável aos países subdesenvolvidos [regiões] para alcançar o 
desenvolvimento pretendido. A Teoria do Capital Humano partia da suposição de que o 
indivíduo na produção era uma combinação de trabalho físico e educação ou 
treinamento. Considerava o indivíduo produtor de suas próprias capacidades de 
produção, por isso denominava investimento humano o fluxo de despesas que o próprio 
indivíduo devia efetuar em educação para aumentar a sua produtividade”. 

 

Assim pensada, a ampliação do acesso à educação à massa da população se 

apresenta como mecanismo necessário à ampliação e diversificação da produção 

industrial, de mão-de-obra qualificada, apta a exercer funções que viessem a aumentar, 

cada vez mais, como é próprio do modo de produção capitalista, tanto a produção e o 

excedente como a inovação técnica que permitiria o avanço a formas cada vez mais 
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eficientes de acumulação de capital. Além, é claro, da pressão social em direção ao 

acesso mais direto da maior parte da população à escolarização. 

Necessitava-se, então, nesse período, que a ciência e a técnica obtivessem uma 

legitimação enquanto capazes de operar tal evolução contínua. Assim, para Mendonça 

et al (2006, p. 98): 

 

“... a superação da situação de dependência econômica e a busca de emancipação social 
orientaram um conjunto de ações no âmbito do debate intelectual e da formulação de 
projetos de reorientação das políticas de Estado, que visavam a articulação entre 
industrialização, desenvolvimento científico e renovação educacional.” 

 

 No segundo capítulo, buscou-se realizar uma breve reconstrução da história do 

ensino superior brasileiro, baseado apenas em fontes secundárias, a fim de criar um 

pano de fundo para a discussão realizada no terceiro capítulo. 

A maioria dos cursos superiores existentes no país até o período 

desenvolvimentista estava presentes em escolas isoladas, e alguns poucos institutos, 

prioritariamente nas áreas da Medicina, Direito, Engenharia, Odontologia, Economia e 

Agronomia. Em se tratando de universidade, até o referido período, eram estas escassas.  

Não que não tenha havido um movimento de tentativas de formação de instituições de 

ensino superior no país, a questão é que muitas daquelas que chegaram a ser abertas 

acabaram fechando as portas em um espaço de poucos anos (CUNHA, 2003).  

Também é tratado neste capítulo o ensino superior no estado de Minas Gerais, 

sua história e os condicionantes políticos e econômicos que estiveram, de uma ou outra 

forma, ligados ao processo de implantação do ensino superior no estado. Para tanto, 

discute-se também os distanciamentos e aproximações entre o modelo de 

desenvolvimento pretendido pelo governo do estado o e que vigorava em nível federal. 

 No terceiro capítulo, momento da explanação, análise e discussão da pesquisa 

empírica propriamente dita, são analisados os discursos apreendidos na realidade 

histórica investigada, tomadas como referência tanto as realidades concretas das 

situações nacional e estadual naquilo que concerne ao ensino superior como a realidade 

histórica da região norte de Minas, em momento histórico deveras peculiar, haja vista a 

intensa ação estatal, sobretudo de cunho econômico. 
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Capítulo 1: Educação e desenvolvimento 
 

 No presente capítulo buscou-se promover uma aproximação da temática sob 

análise no presente estudo, a saber, a educação em suas relações com o 

desenvolvimento, aos discursos produzidos na e pela educação, ou em nome desta, aqui 

entendidos como idéias e ideais construídos ao longo do tempo que, implícita ou 

explicitamente, procuraram e procuram forjar e manter a díade educação – 

desenvolvimento. 

 Pensa-se que tal reconstrução se justifica pois, ao alicerçar-se na crítica das 

relações historicamente estabelecidas entre educação e desenvolvimento, será possível 

contribuir com a ampliação do conceito de desenvolvimento, já que este parece estar, no 

mais das vezes, ainda associado à noção de desenvolvimento econômico, conforme já 

denunciado por Romanelli (1983, p. 26): 

 

“Quando se trata de estudar o problema das relações entre o desenvolvimento e a 
educação, o mais comum é a limitação do conceito de desenvolvimento a seu exclusivo 
aspecto econômico. Na verdade, os indicadores que mais facilmente se evidenciam 
nessa relação são os que se referem à Economia. Costuma-se tratar o problema das 
necessidades do desenvolvimento maximizando as necessidades criadas pela expansão 
econômica. É por isso que, quando se fala em necessidades educacionais do 
desenvolvimento, geralmente se pensa em necessidades de qualificação de recursos 
humanos” 

 

 Um ponto fundamental na discussão que envolve a díade educação – 

desenvolvimento é a que se debruça sobre a instigante questão se seria a educação um 

meio de uma dada sociedade atingir o desenvolvimento ou se ao desenvolver-se cria a 

necessidade da expansão e incremento do sistema de ensino. Embora não seja objetivo 

do presente trabalho encontrar resposta à questão, a mesma se configura como eixo 

norteador da discussão que se segue, e será mais bem abordada à frente. 

 

Retomada histórica 
 

 Para Enguita (1989), sempre houve algum tipo de processo preparatório para a 

integração das pessoas às relações de produção, acrescendo que com freqüência alguma 

outra instituição, que não a própria produção, ocupou esse lugar. O autor afirma que até 

a Idade Média, intercâmbios familiares eram responsáveis pela aprendizagem das 
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crianças, ou daquilo que se pensava ou se defendia que elas necessitavam, ou seja, um 

ofício e boas maneiras. À frente, porém, Enguita (1989) defende a tese de que não só 

um ofício e boas maneiras seriam objetivos desse processo de aprendizagem, mas 

também, e talvez principalmente, o aprendizado das relações sociais de produção.  

 O autor prossegue afirmando que algo que promoveu uma grande transformação 

nesse quadro foi o desenvolvimento da manufatura, a industrialização e a conseqüente 

urbanização (ENGUITA, 1989). Traçando um paralelo, a afirmação parece condizente 

com o processo de expansão do sistema de ensino brasileiro, já que este se deu em 

paralelo com o processo de industrialização e expansão das relações de produção de 

caráter capitalista. Romanelli (1983), autora de referência na discussão sobre a história 

da educação brasileira, corrobora com a tese de que há uma forte ligação entre a 

expansão do sistema de ensino e o processo de industrialização e modernização das 

relações sociais, corroborando com a noção de que o desenvolvimento brasileiro exigiu 

maior qualificação, o que alavancou a expansão do sistema de ensino. 

Assim, para Romanelli (1983), o sistema de ensino se expandiu, no Brasil, de 

forma mais significativa a partir da década de 1930, defendendo que as razões para 

tanto seriam o intenso crescimento demográfico do período, aliado à intensificação do 

processo de industrialização e urbanização. Porém, a autora sustenta que tal expansão, 

embora tenha efetivamente ocorrido, foi além de insuficiente em termos quantitativos, 

estruturalmente deficiente. Isso porque haveria um descompasso entre o sistema 

educacional e o sistema econômico, ou nas palavras da autora: 

 

“Em educação, esse nível de percepção, quando chega a distinguir a defasagem entre 
aquilo que a escola oferece e aquilo de que carece o desenvolvimento, tende a provocar 
mudanças que procuram tão-somente escolher modelos de estrutura educacional mais 
avançados, sem se preocupar com a análise crítica da situação que provocou e 
alimentou a defasagem. Empenha-se, então, em modernizar a estrutura do ensino, 
equipá-la para tarefas mais dinâmicas e dotá-la de mais eficiência na produção do 
contingente humano de que carece o modelo econômico” (ROMANELLI, 1983, p. 25).  

 

 No trecho acima surge uma questão deveras importante: na opinião da autora, o 

movimento do sistema de ensino brasileiro parece ter seguido uma direção de cunho 

meramente adaptativo, de adequação àquilo de que carecia o desenvolvimento 

econômico do país, fato esse que aparece no cenário nacional com mais força 

justamente nas décadas de 1950 e 1960, no bojo do nacional-desenvolvimentismo 

brasileiro, momento histórico que será mais bem discutido à frente. 
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Por outro lado, conforme a educação passa a ocupar um lugar central no 

imaginário social quanto à possibilidade de inclusão social que ela daria àquele que a 

ela tivesse acesso, passa-se aos poucos à situação de tratar enquanto natural a 

necessidade de uma cada vez maior escolarização, e acaba por perder-se a noção 

histórico-cultural do processo. Souza (2007, p.7) descreve o lugar que veio a educação 

escolar assumindo na sociedade moderna de forma precisa: 

 

“Tornou-se senso comum apontar a educação como fator de reconstrução social. Por 
extensão, universalizou-se também a associação de educação à escola, à modernidade, à 
cidadania, e ao desenvolvimento social. Palavra mágica no discurso cotidiano, a 
educação passou a ser vista como elemento-chave no combate a todos os males do 
corpo e da alma, os transtornos da ausência de sentido para a vida, as aflições de um 
cotidiano atormentado por exclusão social, preconceito, violência, desemprego, crise de 
valores, ausência de limites, etc.”. 

 

Cunha (1985) relata que é a partir da ascensão da burguesia ao poder que se 

amplia a noção de educação enquanto fator de reconstrução individual à noção de 

educação para a reconstrução social. Tal fato parece guardar íntima ligação com a 

construção desse lugar de destaque que aos poucos a escolarização passou a ocupar na 

sociedade moderna, fortemente influenciada pelo liberalismo e seus fundamentos 

individualistas. 

Para Freitag (1986), é a partir da república que as políticas públicas de educação, 

no Brasil, passam a surgir na forma mais estruturada, no sentido de estendê-la à 

população como um todo, já que até o final do império a educação não se configurava 

ainda como política pública. Para Nagle (1997), é a partir do período republicano que a 

educação passa a ser entendida como direito do cidadão e dever do Estado, este último 

passando a instituir políticas educacionais que ampliavam o acesso da população à 

educação escolar, sob influência do otimismo pedagógico, marca das décadas de 1920 e 

1930. 

Para Cunha (1985), a expansão do sistema de ensino brasileiro parece ter 

ocorrido em um movimento que reivindicava de um lado o rompimento com os 

privilégios outrora percebidos por um grupo social até então dominante, e de outro a 

construção de uma sociedade aberta, que pressupunha o direito às capacidades e 

liberdades individuais. Neste sentido, a educação escolar pública de qualidade enquanto 

direito de todos passa a ocupar um lugar de destaque na sociedade moderna.  
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Duas são as funções, no Brasil, segundo Cunha (1985), do fenômeno que o autor 

chama de “liberação da educação”, ou seja, da ampliação do sistema de ensino às 

camadas populares: as funções econômicas e as funções político-ideológicas. A 

primeira diz respeito às relações entre escolaridade e emprego, entre educação e 

mercado de trabalho, ou em outras palavras, na idéia de investimento em capital 

humano, argumentando que este pressupõe uma relação direta e necessária entre 

capacitação do trabalhador e desenvolvimento econômico pela via do mercado de 

trabalho. 

A segunda diz respeito, para o autor, ao fortalecimento da díade educação-

desenvolvimento, através da ideia de que aqui não se restringe apenas ao incremento da 

produção, mas também que a educação escolar viria a produzir novos hábitos de 

consumo na população, por meio da construção de uma imagem de necessária 

industrialização e urbanização do país. 

Assim, a emergência do entendimento da educação escolar ao lugar de via de 

acesso ao desenvolvimento sofreu forte influência da Teoria do Capital Humano, nos 

anos de 1950 e 1960, conforme anteriormente assinalado. Um momento histórico 

peculiar do ponto de vista das discussões acerca do desenvolvimento que se pretendia 

para o país, em que surgem reformas educacionais importantes, com o intuito, no mais 

das vezes, de adequá-lo ao um modelo de desenvolvimento ainda tomado mais pelo seu 

viés econômico, como ver-se-á adiante. 

 

O contexto histórico das décadas de 1950 e 1960 

 

Nas décadas de 1950 e 1960 o Brasil passava por séria crise econômica, social e 

política (CUNHA e GÓES, 1999). Momento histórico conturbado, em que os ideais de 

progresso e modernização ganhavam novo fôlego, e os discursos da época advogavam, 

além de questões ligadas à industrialização, bem como a infra-estrutura que esta viria a 

exigir, como transporte, energia, mão-de-obra e outros, questões ligadas à educação, 

com foco especial à expansão e democratização no acesso ao sistema público de ensino. 

É nestas décadas que surge com grande força estudos sobre a Teoria do Capital 

Humano, que acabaram, em pouco tempo, exercendo forte influência na organização do 

sistema de ensino e nas relações de trabalho, fortalecendo a economia da educação, cuja 
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tese central é, segundo Freitag (1986), a de que há uma taxa de retorno individual e 

social àquilo que se investe em formação do trabalhador, tratada esta última, neste 

contexto, enquanto sinônimo de educação. Para a autora, o fato da sociologia da 

educação abster-se, até esse momento histórico, da discussão acerca das relações entre 

educação e sistema econômico abriu espaço à construção de disciplinas como a citada 

economia da educação e planejamento educacional, com pressupostos advindos da 

economia. A título de ilustração, Freitag (1986, p. 27) afirma que a tese que advoga que 

há 

 

“... alta correlação entre crescimento econômico e nível educacional dos membros de 
uma sociedade dada. Partindo de uma abordagem econômica, não encontravam eles 
uma explicação satisfatória do crescimento econômico do mundo ocidental dos últimos 
decênios que seguem a II Guerra Mundial. Os fatores input da função crescimento – 
capital e trabalho – não bastaram para justificar o output (taxa de crescimento) 
registrado. [...] Becker e Schultz procuravam desvendar o mistério, atribuindo à 
educação a causa do crescimento excedente. Aceita como válida essa hipótese, os 
investimentos econômicos ‘rentáveis’ seriam aqueles que se concentrassem no aumento 
quantitativo e qualitativo da educação formal da população ativa. Desde então vem se 
falando em investimento em recursos humanos, formação de capital humano, formação 
de manpower. [grifos da autora]. 

 

Faz-se necessário, a priori, descrever, mesmo que de forma breve, o contexto 

brasileiro do referido período e, para tanto, Chaves (2006, p. 706), afirma que: 

 

“Nos anos 1950, o Brasil estava mergulhado em um grande debate nacional em torno da 
necessidade de sua modernização econômica, política, social e cultural. Estado e 
sociedade organizada procuravam alternativas que permitissem à nação romper com seu 
passado colonial, marcado pela exploração e pela estagnação econômica, e afirmar sua 
autonomia pela aceleração do processo de industrialização”. 
 

É importante lembrar que o período aqui tratado foi, na América Latina, 

fortemente influenciado pelos ideais da Cepal (Comissão Econômica para a América 

Latina). A Cepal, órgão vinculado à ONU, instituída a partir do final da década de 1940, 

deu importante contribuição à discussão sobre o conceito de desenvolvimento na 

América Latina. Seus integrantes buscavam discutir e difundir, principalmente nas 

décadas de 1950 e 1960, um corpo de conhecimento a respeito dos processos que 

serviriam como incentivo ou como barreira ao desenvolvimento (COLISTETE, 2001). 

O pensamento cepalino, além de contemporâneo ao desenvolvimentismo 

brasileiro, encontrou neste fértil terreno para seu desenvolvimento enquanto corpo 

teórico produzido em termos de América Latina (COLISTETE, 2001). Embora o 
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pensamento cepalino fosse marcado pela defesa da intervenção do Estado na regulação 

econômica, keynesianamente falando, a defesa da industrialização, e sua diversificação, 

ou seja, a defesa do mercado capitalista, continuavam a ser tratados enquanto essenciais 

ao desenvolvimento do país. Em outras palavras, o peso dado ao crescimento 

econômico ainda era demasiadamente importante, mantendo a crença na diminuição das 

desigualdades sociais que este traria, conseqüentemente. 

 Assim, a Teoria do Capital Humano acabou por desempenhar um papel 

fundamental no desenvolvimento de uma ideologia meritocrata na educação e no mundo 

do trabalho. Em outras palavras, a ideia de que o trabalhador é responsável pela sua 

própria e contínua capacitação para a melhoria da produtividade se sustenta em 

pressupostos meritocratas e de intenso estímulo à competitividade. Inicia-se um 

movimento de afirmar e firmar a necessidade de que as pessoas deveriam adaptar-se aos 

novos tempos, às novas relações de trabalho e de relações sociais como um todo. 

A ideologia nacional-desenvolvimentista, então, parece ter sofrido forte 

influência da Teoria do Capital Humano, ou a primeira tornou-se terreno fértil ao 

crescimento e expansão da segunda, no sentido em que o Estado promoveu importantes 

reformas educacionais nesse período, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1961 (Lei nº. 4.024, de 20/12/1961), Constituição Federal de 1967, a reforma do ensino 

superior de 1968 (Lei nº 5.540, de 28/11/1968) e a reforma do ensino de 1º e 2º graus 

(Lei nº 5.692, de 11/08/1971), por exemplo (FREITAG, 1986). 

Tal fato teria se desencadeado devido a uma defasagem entre aquilo que a 

industrialização nascente no país necessitava e o tipo de escola que ainda se mantinha 

ativa. Em outras palavras, uma escola ainda arcaica se mantinha enquanto aquilo de que 

carecia o crescimento econômico do país não era contemplado, tendo essa crise atingido 

seu ápice na década de 1960 (ROMANELLI, 1983). Assim, as grandes reformas no 

sistema de ensino brasileiro nessa década deram-se em direção a uma maior adequação 

deste àquilo de que necessitava o país para desenvolver-se ou, nas palavras da autora: 

 

“As reformas efetuadas durante esse período visaram, teoricamente, a uma adequação 
maior do sistema educativo ao modelo de desenvolvimento adotado. Nesse sentido, 
ganhou importância a necessidade de afastar do sistema tudo quanto tivesse relação 
com a velha concepção de educação própria da mentalidade pré-capitalista, e os termos 
‘eficácia’ e ‘produtividade’ adquiriram um conteúdo ideológico” (ROMANELLI, 1983, 
p. 15) 

 



 18 

 Refletindo de forma mais detida sobre tais reformas, encontra-se a noção de que 

giraram em torno da passagem de um currículo humanista a um de cunho técnico-

científico, tendo a conjuntura histórica do início da década de 1960 aberto espaço para 

que a mudança de fato ocorresse, e parece haver uma forte ligação com o modelo de 

desenvolvimento que passa a ser adotado no Brasil nesse período. 

 Souza (2008), ao discutir as mudanças dos modelos curriculares da educação 

brasileira, elucida que essa passagem deu-se de forma lenta e progressiva, em virtude da 

luta interna travada entre educadores e intelectuais partidários e não-partidários de tais 

reformas. Também fica claro que a maioria dos educadores envolvidos no debate 

ocorrido ainda na década de 1920, sob a regência de Fernando de Azevedo, eram a 

favor de uma remodelagem, principalmente da escola secundária, direcionada às 

necessidades da moderna sociedade brasileira, sob impulso principal do processo de 

industrialização e urbanização do país.  

 A respeito da citada luta interna, nota-se que grande era a polêmica quanto aos 

reais objetivos das reformas. Para alguns educadores, entre eles Lourenço Filho, se 

tratava de uma mudança não só benéfica, mas necessária ao desenvolvimento do país, 

haja vista a situação deplorável em que se encontrava o sistema de ensino brasileiro e o 

seu atraso econômico e social. Para outros, a questão não se restringia, ou ao menos não 

deveria se restringir somente a atender às exigências do desenvolvimento, pois tratava 

também da possibilidade de emancipação das camadas populares da sociedade 

(SOUZA, 2008).  

 Um ponto-chave das reformas educacionais desse período foi a intervenção de 

organismos internacionais, principalmente por meio do que ficou historicamente 

conhecido por “acordos MEC-USAID”. Segundo Romanelli (1983), tais acordos de 

cooperação internacional foram implantados e exercitados entre os anos de 1964 e 1968, 

embora alguns tenham vigorado até 1971. De forma ampla, influenciaram, 

principalmente, as reformas no ensino superior, todas com vistas à modernização do 

sistema de ensino. Abster-se-á, por hora, de maior explanação acerca do tema, pois tal 

ocorrerá no segundo capítulo, quando serão tratadas, de forma específica, as reformas 

do ensino superior no Brasil e no estado de Minas Gerais. 
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A Teoria do Capital Humano – Pressupostos teórico-políticos e 

sua crítica necessária 

 

 Pretende-se aqui descrever de forma mais pormenorizada a Teoria do Capital 

Humano, com foco especial aos pressupostos teóricos que lhe sustentavam e naquilo em 

que estes se relacionam com o contexto histórico descrito acima, principalmente no 

concernente à sua vinculação com o modelo de desenvolvimento descrito, ponto este 

chave na crítica necessária à teoria. 

 Theodore Schultz, economista norte-americano, é nome de referência na 

explanação que aqui delinear-se-á, haja vista seu pioneirismo no campo da economia da 

educação. Em obra fundante dos principais termos da Teoria do Capital Humano, 

Schultz (1967) argumenta, ainda em seu prefácio, em favor da necessidade premente 

dos estudos econômicos da época em esclarecer o chamado “terceiro fator”, ou seja, o 

que, além do capital e da força de trabalho influiria no processo de crescimento 

econômico de um país ou região. Para ele, a educação estaria ligada a este terceiro fator, 

já que o investimento no trabalhador promoveria uma elevação da sua “produtividade 

econômica” (p. 12).  Ainda na introdução do texto, afirma que: 

 

“Êste ensaio se fundamenta na proposição segundo a qual as pessoas valorizam as suas 
capacidades, quer como produtores, quer como consumidores, pelo auto-investimento, e 
de que a instrução é o maior investimento no capital humano. (...) O valor econômico 
da educação depende, predominantemente, da procura e da oferta da instrução, 
considerada como investimento”. (SCHULTZ, 1967, p. 13). 

 

 O autor pauta-se na comparação explícita entre a escola e a indústria para a 

explanação acerca do necessário investimento em educação e no retorno, individual e 

também social, que tal investimento proveria, quando afirma que as “escolas podem ser 

consideradas empresas especializadas em ‘produzir’ instrução” (SCHULTZ, 1967, p. 

19). Ainda na mesma página, procura dimensionar de forma mais clara sua proposição: 

 

“É verdade que a instituição educacional não possui algumas das características 
econômicas de uma indústria convencional. Com algumas exceções sem importância, 
as escolas não são organizadas e administradas para obtenção de lucro. (...) Os 
estudantes, ou as famílias que os mantêm, via de regra, não pagam todos os gastos 
acarretados pela instrução. Segundo a concepção de que a instrução eleva as futuras 
rendas do estudante, tal instrução possui os atributos de um investimento.” (SCHULTZ, 
1967, p. 19-20). 
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 No trecho acima, o autor deixa claros o pressuposto econômico da teoria, qual 

seja, de que o investimento que o trabalhador realiza em si mesmo transforma-se, 

necessariamente, em capital humano, já que o torna mais capacitado e qualificado para 

o exercício de seu trabalho e para a melhoria da sua renda. Além disso, também 

transparece que tal fato amplia-se ao todo da sociedade, o que nos leva a notar uma 

ligação de manutenção e/ou ampliação/aprofundamento das relações sociais baseadas 

no sistema capitalista de produção. 

 Uma digressão necessita ser feita. Para Frigotto (2006), o termo “capital 

humano” não teve sua origem em Schultz, sendo que o mesmo já viria sendo utilizado 

até antes da década de 1950, inclusive no Brasil. Afirma que a sistematização da teoria 

foi de responsabilidade, em grande medida, deste último, principalmente na obra a que 

aqui se faz referência3.  

 Outro autor que contribuiu de forma fundamental à edificação da teoria foi Gary 

Becker, que em 1964 publicou obra intitulada “Human Capital”, na qual amplia a 

discussão sobre a Teoria do Capital Humano a outras esferas, como àquilo que o mesmo 

chamou de economia da família (SAUL, 2004). Para Santos (2004), os estudos de Gary 

Becker tiveram primazia no desencadeamento da construção teórica a respeito do 

capital humano, o que teria sido, para a autora, apenas retomada por Schultz. 

 Em específico no Brasil, a Teoria do Capital Humano foi alvo de importantes e 

acirrados debates. Segundo Pires (2005), as discussões, de forma ampla, opunham os 

economistas e os sociólogos, cientistas políticos e pedagogos, mas mesmo entre os 

economistas haviam algumas divergências. O autor também cita a influência de órgãos 

internacionais como a “... ONU, OIT, CEPAL, BID, BIRD, UNESCO, FMI, USAID, 

UNICEF, à nova área de aplicação da economia” (p.28), a favor do aprofundamento 

nessa nova área da economia. 

 Para Castro (1976)4, um autor de referência na discussão sobre capital humano 

no Brasil, a compreensão de educação enquanto capital humano é não só relevante 

como “analiticamente muito conveniente porque permite a utilização, em educação, de 

todo o instrumental de análise desenvolvido na teoria do capital” (p. 2). 

                                                 
3 SHULTZ (1967). 
4 Cabe acrescer que Cláudio de Moura Castro, economista, cursou programas de pós-graduação em 
universidade norte-americana, o que se pensa pode ter-lhe influenciado quanto à defesa que realizou 
acerca da teoria do capital humano. 
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 Segue afirmando que o investimento realizado em capital humano não deve ser 

entendido como causa de desenvolvimento econômico, mas como acréscimo que o 

potencializa. Assim sendo, corrobora com a argumentação clássica de entendimento do 

capital humano enquanto “terceiro fator” no processo de desenvolvimento da economia 

capitalista. Realiza, no texto, uma análise micro-econômica por meio de cálculos 

econométricos, com o objetivo último de chegar a índices de retorno daquilo que fora 

investido em educação. Disto conclui que: (1) em geral as taxas de retorno em 

educação, em capital humano, são significativamente maiores que as taxas de retorno de 

investimentos realizados em capital físico e (2) o retorno é mais expressivo na educação 

de nível técnico, seguida pela educação elementar e, por último, o ensino superior. 

 A estas conclusões cabem algumas reflexões, pautadas no contexto histórico do 

período. Já que se trata de um momento em que ocorre, por forte influência do nacional-

desenvolvimentismo brasileiro, intenso estímulo à indústria, uma indústria que absorvia, 

principalmente, mão-de-obra de nível técnico, o que poderia, em parte ao menos, 

explicar porque o retorno do que fora empregado na formação técnica era maior: porque 

correspondia àquilo de que a indústria nascente mais necessitava, àquilo de que carecia 

o desenvolvimento econômico do país. 

 Outro ponto importante nesta análise remete, como afirma Freitag (1986), ao 

lugar ocupado pelo nível médio de ensino no contexto da época, que teria sido, então, 

estimulado e criado com o intuito de possibilitar alguma ascensão social aos filhos das 

classes pobres, já que os mesmos eram, em sua maioria noturnos, possibilitavam que os 

alunos trabalhassem durante o dia. Assim, a autora afirma de forma inequívoca que não 

se tratava de uma livre opção, tal e qual pregavam os ideais liberais, mas uma 

possibilidade dentro de um contexto restritivo e determinado pela condição de classe. 

 

“As mudanças estruturais que se operaram na sociedade brasileira e que alteraram 
profundamente a fisionomia econômica, social e cultural do país não poderiam deixar e 
ter reflexos na educação. Como ressalta Moreira (1984), a educação escolar começa a 
ter novo sentido e passa a ser desejada por toda a população, uma vez que representava 
“o abre-te Sésamo para os cursos superiores que levam às profissões liberais, à alta 
burocracia, às mais vantajosas posições nas atividades terciárias” (p. 637). Registrou-se, 
então, o aumento da demanda de educação média, provocando altas taxas de 
crescimento de todos os ramos desse ensino. Essa demanda estava, no entanto, 
direcionada para o ensino secundário, via privilegiada para o ensino superior” (PINTO, 
2000, p. 3). [grifos originais]. 
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 Apesar disso, o acesso ao nível médio não viabilizava, em termos concretos, o 

acesso ao nível superior. Para Freitag (1986), ele efetivamente cumpria um papel de 

limitar o acesso ao nível superior, uma vez que, nos cursos profissionalizantes como o 

comercial, contabilidade ou normal, ingressavam aqueles que necessitavam trabalhar 

durante o dia para estudar a noite, acabavam tendo uma formação de menor qualidade, o 

que lhes direcionava ao mercado, em virtude da rigorosidade dos exames vestibulares, e 

não ao prosseguimento dos estudos em nível superior, cujo acesso acabava ainda restrito 

aos “... filhos das classes já privilegiadas que tinham feito cursos sérios, sem perderem 

tempo e energia em trabalho remunerado” (p. 69). 

 A título de exemplo, Castro (1976), descreve da seguinte forma o que chama de 

“estimação da rentabilidade”: 

 

“A estimação da rentabilidade, ou retorno da educação, envolve comparações de custos 
e benefícios localizados em pontos diferentes no tempo, o que nos leva a: i) Construir, 
geralmente pelos métodos dos mínimos quadrados, perfis idade-renda, onde para cada 
idade podemos estimar a renda de máxima verossimilhança; ii) Usar para o cálculo da 
rentabilidade a ‘taxa de rendimentos internos’, que é a taxa de desconto que iguala a 
série dos custos à série dos benefícios para um certo nível de educação. Com estas 
hipóteses, podemos calcular a rentabilidade de qualquer tipo de educação”. (CASTRO, 
1976, p. 21) 

 

 Em texto posterior, Schultz (1987), depois de realizar algumas reflexões acerca 

daquilo que denomina “qualidade da população”, principalmente nos países de baixa 

renda, acaba por afirmar que mesmo assim “a maioria das pessoas do mundo inteiro 

continua percebendo uma remuneração ínfima por seu trabalho” (p. 31), e aponta como 

motivos subjacentes a tal situação a falta, ainda premente, da expansão da tecnologia 

enquanto instrumento de subjugação da natureza pelo conhecimento e habilidades 

humanas. Assim, o contra-senso é tomando pelo autor enquanto justificativa da ainda 

existente desigualdade social e econômica nestes países, lhes faltando investir, ainda 

mais, em sua população, a fim de efetivamente promover aquilo que a elevação da 

“qualidade da população” necessariamente desencadeia: a equalização social. 

 Dentre as reflexões que realiza, como dito, destaca-se a seguinte, em que 

figuram alguns termos que começavam a refletir e resumir o caráter liberal da teoria do 

capital humano nas ações do Estado na regulação da economia e do sistema de ensino.  

 

“O valor do capital humano adicional depende do bem-estar adicional que os seres 
humanos extraem dele. O capital humano contribui para a produtividade do trabalho e 
para a capacidade empreendedora valiosa tanto na produção agrícola quanto na 
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produção não agrícola, na produção doméstica, no tempo e em outros recursos que os 
estudiosos destinam a sua instrução, e na migração para melhores oportunidades de 
emprego em que viver” (SCHULTZ, 1987, p. 25). [grifo nosso]. 

 

 Isto posto, começa-se a se delinear o modelo de desenvolvimento que sofreu 

influência da Teoria do Capital Humano. O modelo adotado pelo Estado no período 

aqui tratado, como dito, o nacional-desenvolvimentismo, pautou-se, em grande medida, 

no discurso que o conceito de capital humano tornou possível: a saída para o atraso 

brasileiro seria o investimento pesado na indústria, e que esta, por sua vez, necessitaria 

de mão-de-obra qualificada. Chega-se à educação como fator de desenvolvimento e, 

para além disso, justa distribuição de renda entre a população. Cabe acrescer que se 

tratava de um momento histórico em que o Estado de Bem-estar Social vigorava na 

Europa, o que remetia ao Estado, inclusive o brasileiro, a regular e responsabilizar-se 

pelo crescimento econômico e pela expansão do sistema de ensino (SANTOS, 2004). 

Tal constatação abre espaço à necessária crítica à Teoria do Capital Humano. 

Neste ponto, vários foram os autores que, mais ou menos diretamente, teceram 

comentários críticos aos pressupostos básicos da teoria em questão, no mais das vezes 

argumentando que esta se estruturava em favor de interesses de classe, mais 

especificamente, da classe dominante em detrimento da classe dominada. Apesar disso, 

peculiaridades podem ser encontradas, às quais far-se-á referência agora. 

 Uma das grandes críticas adveio da sociologia do trabalho, que também se 

ocupou, de alguma forma, da problemática. Um de seus mais expressivos expoentes, 

Braverman (1987), que problematizou a relação instrução-trabalho, embora não o tenha 

feito de forma sistemática e direta, denomina “qualificação média” o processo pelo qual 

o trabalhador, ao mesmo tempo em que adquire maior quantidade e qualidade de 

capacidade produtiva, menos sabe, efetivamente, do processo de produção de que faz 

parte. Ou, em suas palavras: 

 

“Quanto mais a ciência é incorporada no processo de trabalho, tanto menos o 
trabalhador compreende o processo; quanto mais um complicado produto intelectual se 
torne a máquina, tanto menos controle e compreensão da máquina tem o trabalhador. 
Em outra palavras, quanto mais o trabalhador precisa saber a fim de continuar sendo 

um ser humano no trabalho, menos ele ou ela conhece. Este é o abismo que a noção de 
‘qualificação média’ oculta” (BRAVERMAN, 1987, p. 360). [grifo nosso]. 

 

Mesmo na economia, críticas foram feitas à idéia de que uma vez desenvolvido 

economicamente um país, automaticamente bem distribuída serão suas riquezas, 
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entendendo aqui tal noção como um dos pilares da teoria do capital humano. A 

principal, sem dúvida, foi a de Furtado (1981). Nesta obra, o autor constrói uma 

proposta de análise do modelo do subdesenvolvimento brasileiro, onde busca 

compreender as razões para o aumento do abismo de desigualdade que se instala no país 

nas primeiras décadas posteriores ao auge do desenvolvimentismo brasileiro. O eixo da 

argumentação do autor é a constatação de que crescimento econômico e 

desenvolvimento não são a mesma coisa, e mesmo que não há uma relação causal e 

linear entre eles. 

Na primeira parte da obra, o autor explicita de forma clara, ao referir-se ao “mito 

do desenvolvimento econômico” como orientador da apreensão e compreensão da 

realidade social: 

 

“A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de século nos dá um 
exemplo meridiano desse papel diretor dos mitos nas ciências sociais: pelo menos 
noventa por cento do que aí encontramos se funda na idéia, que se dá por evidente, 
segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal como vem sendo praticado pelos 
países que lideraram a revolução industrial, pode ser universalizado” (FURTADO, 
1981, p. 16) [grifos do autor]. 

 

Ao colocar, na segunda parte do livro, que o Brasil veio crescendo, 

economicamente falando, principalmente nos últimos anos da década de 1960, a taxas 

significativas, e que, apesar disso, os níveis de desigualdade de renda aumentaram, o 

autor reitera sua posição de desconstrução do mito do desenvolvimento econômico. É, 

nesta direção, muito mais crítico, inclusive, ao próprio sistema de produção capitalista, 

que busca continuamente o progresso técnico que é, em suas palavras “... o conjunto das 

transformações sociais que tornam possível a persistência do processo de acumulação, 

por conseguinte a reprodução da sociedade capitalista” (FURTADO, 1981, p. 7). 

Tais sentidos levam a crer que a relação entre educação e desenvolvimento veio 

assumindo neste processo histórico é caracteristicamente de cunho liberal e 

economicista, sendo a primeira sempre colocada como pré-requisito, tanto a nível 

individual quanto a nível social, à assunção do indivíduo dentro da estratificação da 

sociedade quanto da sociedade como um todo, e que apenas teria a ganhar com tais 

vitórias individuais. 

Tal fato corrobora muito com a posição de Cunha (1985) que afirma que “o 

planejamento do sistema de ensino, orientado pelo Estado, fará com que a educação 

escolar produza aquilo que espontaneamente (por si só) não poderá fazer: a equalização 
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de oportunidades educacionais, logo sociais, até o limite das potencialidades de cada 

indivíduo” (p. 54-55). 

 A visão liberal do sistema de ensino é bem definida por Cunha (1985, p.52) da 

seguinte forma: 

 

“A imagem da escola é a de um mecanismo pelo qual os talentos inatos são 
transformados em habilitações cambiáveis, por sua vez, em renda, sob a forma de 
salário ou lucro. A sociedade aberta é aquela que permite aos indivíduos de cada 
qualidade/quantidade de talento atingirem o seu degrau. A sociedade brasileira, no seu 
estado atual, entretanto, não é ainda completamente aberta, pois há fatores que 
impedem a entrada (ou exigem a saída prematura) de muitos indivíduos da 
escola/escada antes de atingirem o ‘seu’ degrau”. 

 

Outra importante crítica advém da sociologia da educação, como a realizada por 

Freitag (1986), em obra clássica, em que constrói uma crítica contundente ao discurso 

que afirma a educação como instrumento de ascensão individual e social pela via do 

acesso ao mundo do trabalho, coloca a teoria do capital humano enquanto grande 

espelho dessa afirmação. No trecho abaixo tal idéia fica clara: 

 

“A força do trabalho não é qualificada, no interesse do trabalhador, para que melhore 
sua vida, se independentize e se emancipe das relações de trabalho vigentes, mas sim, 
para aprimorar e tornar mais eficazes essas relações, ou seja, a dependência do 
trabalhador em relação ao capitalista. (...) A economia da educação, baseada nos 
princípios da economia neoclássica, nada mais faz explicar ‘o crescimento econômico’ 
por manipulações feitas com o auxílio da intervenção estatal na composição orgânica 
do capital” (FREITAG, 1986, p. 28-29). 

 

 A autora prossegue construindo uma importante crítica ao economicismo próprio 

à teoria do capital humano, que se pauta sempre na perspectiva da relação custo-

benefício dos investimentos do Estado no sistema de ensino. Afirma que a defesa dos 

ideais de que todos se beneficiam com o investimento realizado é, a seu ver, ideológica. 

Não que não haja crescimento econômico, ele é fato. Mas disto ao benefício de cada um 

e de todos parece haver uma grande distância. A própria história demonstra que o 

contexto econômico pós-desenvolvimentismo acabou por causar um aumento das 

desigualdades sociais brasileiras, e não sua diminuição. 

Frigotto (2006) teceu uma das mais contundentes críticas à Teoria do Capital 

Humano. Pautado em uma matriz analítica marxista clássica, vê na referida teoria uma 

proposta burguesa tanto de educação quanto de desenvolvimento. Seu argumento 

perpassa pela noção de que o discurso que percebe a educação como via de 
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desenvolvimento, restringindo-a ao crescimento econômico, é próprio de uma visão 

liberal clássica, de um mercado auto-regulado e regulador das relações sociais. Em suas 

palavras, afirma: 

 

“A concepção do capital humano, como vimos, postula que a educação e o treinamento 
potenciam trabalho e, enquanto tal, constitui-se num investimento social ou individual 
igual ou superior ao capital físico. Um acréscimo marginal de treinamento, de 
educação, corresponderia a um acréscimo marginal na produtividade do indivíduo. Do 
investimento em educação redundariam taxas de retorno individuais ou sociais. Há, 
nessa concepção, um vínculo direto entre educação e produção. O que se discute é 
apenas se esse vínculo se dá mais ao nível do aprendizado de habilidades, do 
desenvolvimento de ‘atitudes’ funcionais ao processo produtivo. A partir dessa 
concepção linear deriva-se, (...) a ideologia burguesa do papel econômico da educação. 
A educação e a qualificação aparecem como panacéia para superar as desigualdades 

entre nações, regiões e indivíduos. O problema da desigualdade tende a reduzir-se a um 
problema de não-qualificação”. (FRIGOTTO, 2006, p. 136). [grifo nosso]. 

 

 O principal argumento do autor é que, como sugere o título da obra5, a escola 

parece, para um observador desavisado, improdutiva, devido à dificuldade de acesso e 

permanência, aos altos índices de evasão e à limitada qualidade do ensino. É justamente 

porque excludente, produtiva, pois fornece mão-de-obra às várias faixas de ocupação do 

mercado de trabalho (FRIGOTTO, 2006). Aparece, a nosso ver, certa ligação entre a 

“semi-qualificação”, tal e qual Braverman (1987) a define, e a “produtividade da escola 

improdutiva”: tratar-se-ia de uma escola baseada, estruturada, mediada por relações 

sociais de cunho capitalista, que visa formar trabalhadores, ao invés de cidadãos, de 

sujeitos políticos. 

A educação, então, principalmente no tocante às suas relações com a sociedade e 

o desenvolvimento desta, veio assumindo papéis diferentes em sociedades, culturas e 

contextos históricos diferentes. Em termos teóricos, duas importantes posições se 

fizeram presentes: uma relacionada ao otimismo pedagógico, que vê a educação escolar 

como fator de integração e coesão social, de cunho positivista, como em Durkheim, e 

outro que, ao acusar a primeira, pensa a educação em termos de tomada de consciência 

de certas condições estruturais desiguais que a educação escolar somente legitima, como 

em Marx. 

 Enguita (1989) vê a oposição integração social/transformação social em termos 

da sociologia funcionalista norte-americana, que crê que a “estratificação social é a 

melhor forma pela qual a sociedade pode assegurar o bom desempenho das funções que 

                                                 
5 O título da obra a que aqui se refere é “A produtividade da escola improdutiva”. 
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são necessárias. (...) O mercado e a escola seriam os dois dispositivos essenciais de 

crivo e seleção dos indivíduos para distintas funções.” (p. 140) e, do lado oposto, o 

estruturalismo marxista, principalmente althusseriano.  

 Já Souza (2007), argumenta que, como referido no início deste capítulo, a 

imagem da educação enquanto fator de reconstrução social tem suas raízes no período 

iluminista, mas que o positivismo exerceu influência deveras importante, citando 

Durkheim como um dos grandes responsáveis por esse entusiasmo pedagógico. Cabe 

ressaltar que, no Brasil, o movimento da Escola Nova foi o grande ícone desses ideais 

de reconstrução social pela educação.  

Pelo viés contrário, Souza (2007) coloca Marx, que entendia a educação como 

parte do aparato da superestrutura, em parte responsável pela reprodução da ideologia 

burguesa, que impediria a efetiva transformação da sociedade. O mesmo autor pontua a 

posição, representada no período foco deste estudo, ocupada pelo sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, autor de referência quanto à denúncia de papel reprodutor da estrutura 

da sociedade desempenhada pelo sistema de ensino, embora de forma não apenas 

referente à distribuição dos bens materiais, mas também dos bens culturais e simbólicos. 

A principal denúncia realizada por Bourdieu é, justamente, a de que o 

desempenho de cada sujeito dentro do sistema de ensino estaria intimamente ligado às 

relações e práticas sociais que este estabeleceu durante a vida, e não simplesmente, 

como argumentam os teóricos do capital humano, em virtude de suas capacidades 

intelectuais inatas ou seu esforço pessoal de auto-investimento. E, para além disso, 

também demonstram que as crianças das camadas populares tem muito menos chance 

de obter êxito no processo de escolarização porque este se organiza em função de 

práticas sociais distintas à sua origem social, ou seja, o trabalho pedagógico, o currículo, 

as relações sociais da/na escola são pensadas de acordo com os hábitos e práticas sociais 

das camadas privilegiadas (BOURDIEU e PASSERON, 2008).  

Dessa forma, as críticas aqui delineadas têm em comum a noção de que a 

estrutura da sociedade baseada em relações capitalistas de produção exerce forte 

influência nas formas de organização dessa sociedade, do sistema de ensino e de seu 

lugar nela, dos papéis que ele cumpre, efetivamente, na manutenção ou não da desigual 

distribuição dos bens materiais, culturais e simbólicos. 

 Voltando, então, à Teoria do Capital Humano, nota-se, de forma clara e 

inequívoca, que seus pressupostos se baseavam em uma visão liberal clássica das 
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relações entre educação e desenvolvimento, ou em outras palavras, a educação foi 

pensada, nas décadas de 1950 e 1960, tanto em sua estrutura quanto em seu currículo, 

de forma a promover aquilo que faltava a uma nação que pretendia-se moderna: 

fomento do crescimento econômico e do mercado. 

 Qual teria sido, no entanto, o papel específico do ensino superior dentro desse 

contexto? Quais papéis ter-lhe-iam sido atribuídos quanto à modernização do país e do 

Estado? Isto posto, o segundo capítulo trata-se de uma explanação e discussão, sob o 

mesmo enfoque analítico, do panorama do ensino superior no Brasil e no estado de 

Minas Gerais, tanto em relação à sua história quanto às suas relações com o 

desenvolvimento, crendo que este possibilitará a chegada à região Norte de Minas 

Gerais, seu contexto histórico no período e nos discursos produzidos em voga da 

implantação do ensino superior na região. 

 Antes porém que se passe à discussão mais focada no ensino superior e suas 

peculiaridades no norte de Minas, cabe aqui retomar, então, um questionamento 

levantado no início deste capítulo, ponto central da discussão sobre educação e 

desenvolvimento: seria a educação um meio de uma dada sociedade atingir o 

desenvolvimento ou é ao desenvolver-se que se cria a necessidade da expansão e 

incremento do sistema de ensino?  

 A fim de lançar alguma luz sobre a questão, faz-se necessário melhor discutir os 

termos desenvolvimento e educação que, por seu uso cotidiano deveras frequente, 

acabam, no mais das vezes, sendo tomados como conceitos dados, estanques, em outras 

palavras, prontos, acabados e suficientes. Mas justamente pelo uso corrente que destes 

se faz é que se torna essencial discuti-los de forma pormenorizada. Não é intuito do 

presente trabalho, cabe esclarecer, esgotar a discussão sobre ambos, nem sequer defini-

los, mas sim lançar um olhar mais crítico ao próprio uso corrente de termos tão caros. A 

este ponto, fez referência Durkheim (1999, p.38), quando afirmou que estamos “... tão 

habituados a servir-nos dessas palavras, que voltam a todo instante no curso das 

conversações, que parece inútil precisar o sentido na qual as empregamos”. 

 Para Veiga (2006), em termos mais gerais, duas principais vertentes vieram, ao 

longo do tempo, tentando imprimir suas concepções de desenvolvimento, a saber: a 

primeira, mais freqüente, é tratar desenvolvimento enquanto sinônimo de crescimento 

econômico; já a segunda, inversamente, afirma que o desenvolvimento é ilusório, 

enganoso, falso. 



 29 

 A primeira vertente, de cunho liberalista, enfatiza o mercado enquanto regulador 

do processo de desenvolvimento de uma nação, de um povo, defendendo a retirada do 

Estado da cena econômica, seguindo o viés clássico de Adam Smith, forjada na 

estruturação produtiva capitalista. A segunda, ao contrário, direciona severas críticas à 

primeira, não só questionando a defesa irremediável do mercado, como não crendo ser 

possível, por qualquer via, que qualquer proposta baseada no sistema capitalista de 

produção possa remediar as desigualdades econômicas e sociais entre as nações, entre 

os povos (VEIGA, 2006). 

 Para Rist (2002), o termo ‘desenvolvimento’ assume inúmeras pseudo-

definições, cada uma delas representando o ponto de vista de uma pessoa, um grupo 

social, uma organização, e todas elas sempre se sustentam em condições sociais ideais 

de existência. Acresce que, por mais que possa ser metodologicamente útil, sempre 

carregam em si o defeito de serem, concretamente, inatingíveis. 

 Destarte, o processo de construção do conceito de desenvolvimento não é 

recente, embora o termo desenvolvimento só efetivamente tenha aparecido em meados 

do século XX, as primeiras noções teriam surgido no final do século XIX, sempre 

gerenciados pelos países centrais, período marcado por ações colonialistas de países 

como França, Alemanha e Inglaterra, cujas metas tratavam de “... paternalist feelings of 

responsability towards ‘natives’ who needed to be ‘civilized’”6 (RIST, 2002, p. 47). 

 O autor justifica tal colocação afirmando que a expansão colonial seguia um 

objetivo econômico, a saber, a ampliação da área de influência econômica que cada país 

necessitava realizar, a fim de possibilitar o contínuo crescimento da produção e da 

acumulação do capital, além de cumprirem o papel de levar os benefícios da ciência e 

do progresso àqueles em situação de inferioridade. Tal forma de entender o 

colonialismo acaba por levar à noção de estágios naturais de evolução da sociedade, o 

que necessariamente constrói uma assimetria, em termos de progresso, entre os diversos 

países (RIST, 2002). 

 Retomando Furtado (1981), nota-se sua posição crítica ao primeiro grupo de 

teorias, que equiparam desenvolvimento a crescimento econômico. É neste sentido que 

se pensa que uma educação escolar estruturada em virtude do sistema econômico 

vigente, em detrimento da formação de sujeitos políticos, acaba, por um lado, por 

                                                 
6 “... sentimentos paternalistas de responsabilidade para com os ‘nativos’ que precisavam ser ‘civilizados’. 
(Tradução livre). 
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reforçar a noção liberal que entende que uma vez tendo tido acesso à educação escolar 

os sujeitos podem ter acesso aos bens e serviços essenciais à suas vidas, por si mesmos, 

o que retira do Estado grande parte de responsabilidade na efetivação de políticas 

públicas de qualidade da educação, de uma escola pública de qualidade, deslocando as 

contradições inerentes à relação educação-trabalho, e por outro corrobora com a noção 

trazida pela Teoria do Capital Humano, que entende o processo educativo como 

aproveitamento dos mais capazes, no mais das vezes por um viés naturalista, quando 

afirma capacidades inatas, por exemplo. 

 Gadotti (2008, p. 124) coloca sua posição quanto à noção que restringe 

desenvolvimento a crescimento econômico: 

 

“O desenvolvimento econômico no contexto do desenvolvimento é apenas uma parcela. 
Por razões puramente geográficas certos países do terceiro mundo deram, nesses 
últimos anos, saltos gigantes em seu poderio econômico, esgotando suas reservas de 
petróleo, por exemplo, mas não conseguiram dar saltos igualmente altos no campo 
político e social, cultural e científico. Porque esse tipo de desenvolvimento não depende 
de condições climáticas e nem geográficas e muito menos de acumulação do capital. 
Desenvolver um país culturalmente, é tarefa que se realiza a longo prazo, é tarefa 
coletiva, popular e democrática. Inegavelmente, o Brasil ostenta, hoje, certo grau de 
desenvolvimento econômico. Desenvolvimento este que não foi acompanhado de um 
desenvolvimento social e político.”. 

 

 Outro ponto a que se chega, então, é ao próprio conceito de educação, apesar de 

crer-se sim na necessidade de se pensar em termos dos conceitos de educação, no 

plural. Pensar a educação como uma prática social por excelência, e não uma prática 

pura, neutra, perspectiva de que parte-se no presente trabalho, é condição necessária 

porém não suficiente para refletir sobre suas relações com o desenvolvimento, já que 

mesmo assim compreendida ela pode ser entendida em diversas direções (BRANDÃO, 

1995). 

  Ponto importante a que se deve fazer menção é que, assim como o conceito de 

desenvolvimento, a educação possui inúmeras compreensões. Partamos então da noção 

de educação que circula em nível de senso comum, ou seja, a de uma educação escolar 

potencialmente transformadora, à qual cabe “... a tarefa de transformar a realidade, 

promover o desenvolvimento, atingir a modernidade, resolver os nossos problemas de 

ordem econômica, social, política e cultural”. (SOUZA, 2007, p. 73).   

 Uma definição frequentemente citada é a dada por Durkheim (1978, p. 41): 
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“A ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda 
preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo 
número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no 
seu conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine”. 

 

  Porém, pensá-la criticamente é necessário. A visão que Durkheim tem da 

sociedade, a de uma organização regida por leis naturais, que existia antes e continuará 

existindo após o exercício da educação sobre as novas gerações, marca sua definição de 

educação. É clara a noção de adaptar essas novas gerações a certo tipo de ‘estados 

físicos, intelectuais e morais’, necessários à sua integração à sociedade, haja vista a 

possibilidade da mudança social não estar, para o autor, ao alcance dos homens. Para 

Löwy (1996), essa forma de compreender o processo educativo se liga diretamente à 

noção, em Durkheim, de que a divisão do trabalho na sociedade é necessária à sua 

manutenção e ao seu progresso contínuo. 

 Ligam-se então, de alguma forma, a noção durkheimiana de educação e a 

perspectiva liberal-burguesa de sociedade: a prerrogativa de entender o processo de 

desenvolvimento da sociedade enquanto intrínseco à própria, à qual devem os 

indivíduos adaptarem-se, encaixarem-se, dentro da estratificação social existente, essa 

em si mesma necessária. Para Löwy (1996), porém, Durkheim não pode ser entendido 

como um autor liberal. Acredita que o método por ele desenvolvido, o positivismo, “... 

permite [isso sim] legitimar constantemente, através de argumentos científico-naturais, 

a ordem (burguesa) estabelecida” (p. 29). 

 À visão positivista de sociedade e de seu desenvolvimento se atrela, portanto, 

uma visão, a nosso ver, limitada e perversa de educação escolar, que foi em grande parte 

alimentada pela Teoria do Capital Humano: ao mesmo tempo em que se entende ser 

necessário investir em formação, via sistema educacional, a fim de potencializar o 

desenvolvimento, sempre restringida sua compreensão à sua dimensão econômica, 

limita-se tal formação a uma parcela privilegiada do todo social, e aos excluídos 

caberia, pela “brecha” do esforço individual, tentar alçar vôo a patamares mais altos na 

estrutura social, a fim de alcançar as benesses do desenvolvimento econômico. Em 

resumo, tal visão de educação se liga à manutenção do status quo, do sistema capitalista 

de produção. 

 

“No âmbito educacional, constatamos o surgimento da teoria do capital humano como 
explicação reducionista da não universalização das políticas regulatórias e do Estado de 
Bem-Estar, como indica Hobsbawm (1990 e 1995). Passa-se a idéia de que a 
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desigualdade entre nações e indivíduos não se deve aos processos históricos de 
dominação e de relações de poder assimétricas e de relações de classe, mas ao 
diferencial de escolaridade e saúde da classe trabalhadora. Associam-se, de forma 
linear, a educação, o treinamento e a saúde à produtividade. A idéia de capital humano, 
nos termos do ideário capitalista, situa-se ainda no contexto das políticas keynesianas 
de desenvolvimento e de busca do pleno emprego. Mesmo nos marcos do ideário 
capitalista, a educação é considerada um direito e uma estratégia de investimento do 
Estado” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 51-52). 

 

Braverman (1987) entende a criação/ampliação do sistema de ensino como um 

processo de adaptação da sociedade à crescente urbanização e ao ritmo acelerado da 

vida econômica e social que lhe é própria. O autor entende que a educação escolar, que 

como uma ação institucionaliza pelo Estado cujo objetivo visa responder ao avanço das 

relações de capitalistas de produção e à sua constante e necessária evolução, possui duas 

funções fundamentais: a provisão de necessidades ocupacionais da sociedade capitalista, 

principalmente via o desenvolvimento e a ampliação da indústria, e a adaptação dos 

indivíduos às formas modernas de organização social. 

 

“... o que a criança deve aprender já não mais é uma adaptação ao trabalho lento e 
temporário no meio natural imediato, mas uma adaptação à veloz e intrincada 
maquinaria social que não é apropriada à humanidade social em geral, exceto o 
indivíduo, mas dita as fases da produção, do consumo, da sobrevivência e do 
divertimento. Seja qual for o conteúdo educacional no currículo, é nesse sentido não 
tanto o que a criança aprende é importante quanto que ele ou ela se torne sábia para 

alguma coisa. Na escola, a criança e o adolescente praticam aquilo que mais tarde serão 
chamados a fazer como adultos: a conformidade com as rotinas, a maneira pela qual 
deverão arrancar das máquinas em rápido movimento o que desejam e querem. O 
sistema escolar que proporciona isso, assim como outras formas de preparo, é (...) um 
dos serviços que são necessariamente ampliados na industrialização e urbanização da 
sociedade e na forma especificamente capitalista assumida por essas transformações”. 
(BRAVERMAN, 1987, p. 244-245). [grifos originais]. 

 

 Em contraposição, como exemplo, como feito com a definição de Durkheim, 

tem-se a posição de Adorno (2003, p. 141): 

 

“A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar a minha concepção inicial de 
educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não 
temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não a mera 
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que 
destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da maior 
importância política; sua idéia, se é permitido dizer assim, é uma exigência política” 
[grifos do autor]. 

 

 Segundo Batista (2000), Adorno compreende a expansão/democratização da 

educação escolar como um desserviço à verdadeira educação. Isso porque o aumento 
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tanto do tempo em que cada indivíduo permanece na escola como do acesso à 

instituição escolar seriam, haja vista a forma de organização desta e o lugar que ela 

passou a ocupar no todo social, apenas contribui para adaptar sujeitos, e não emancipá-

los. Na visão de Adorno, a visão dialética supera a visão limitada e naturalista impressa 

pelo positivismo, este último estruturante da forma organizativa de todo o sistema de 

ensino, o que leva as teorias educacionais a absterem-se da sempre necessária 

autocrítica. 

 Apesar disso, incorre-se no risco de cair-se em um fatalismo que não dá margem 

alguma à quebra desse processo. Isso porque se por um lado a educação escolar se 

limita à formação para a adaptação dos sujeitos às relações de trabalho capitalistas, à 

formação de cidadãos produtivos, de mão-de-obra, por outro, por ter ao longo do tempo 

adquirido o caráter de um aparato institucional que goza de certa autonomia. 

 

“... embora possamos caracterizar a escola, em geral, como uma instituição que busca 
moldar as pessoas, não é possível ignorar que estas não são simples matérias primas ou 
produtos semitransformados dos quais se pode fazer qualquer coisa, como sugere a 
metáfora da tabula rasa. Trata-se, pelo contrário, de seres humanos, dotados de 
inteligência e vontade, [com] desejos, preferências, aversões, expectativas, 
experiências, etc. (...) Não se deve, pois, pensar a escola como um mero instrumento 
passivo em mãos e a serviço do Estado, do capital ou de qualquer outro poder externo” 
(ENGUITA, 1989, p. 218). 

 

 A associação entre educação e desenvolvimento parece passar, então, por dois 

lugares: uma posição onde se advoga uma educação escolar direcionada àquilo de que 

necessita o desenvolvimento, entendido prioritariamente como crescimento econômico, 

e outra que defende uma educação voltada ao desenvolvimento via emancipação do 

sujeito, via construção de sujeitos políticos, que possam também participar, reivindicar, 

enfim lutar pelo que almejam como desenvolvimento, contribuindo com a quebra da 

manutenção de privilégios. 

 Nota-se, portanto, que a relação entre educação e desenvolvimento se condiciona 

aos modelos de educação e de desenvolvimento que são pretendidos, e se entrelaçam de 

forma dialética. Pôde-se notar, ao longo da análise realizada até este ponto, que a maior 

parte dos autores que priorizam a noção de que a educação é condicionada àquilo que 

necessita a expansão e às transformações do sistema de produção, ao sistema 

econômico, acaba por privilegiar um sistema de ensino direcionado quase que 

exclusivamente à formação de trabalhadores, em detrimento da formação de cidadãos, 

de sujeitos políticos. 
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  Isto posto, fica claro que não há uma única definição de desenvolvimento, nem 

uma única definição de educação. Apesar disso, não se pode negar que existam relações 

deveras intrincadas entre ambos. Não apenas intrincadas, mas acima de tudo 

contraditórias. Caberia indagar se a educação que se estrutura e se direciona à adaptação 

dos indivíduos às relações capitalistas de produção, ao modelo de desenvolvimento cujo 

cerne é o desenvolvimento e a diversificação econômica, pode também possibilitar a 

crítica necessária à superação dessa visão hegemônica7. 

 Ao positivismo, como visto, é cara a noção de uniformidade e linearidade do 

processo histórico, que culmina na organização de um sistema de ensino que adaptado a 

cada nova fase ou etapa do processo de desenvolvimento da sociedade. Assim pensado, 

retomando a questão da relação causa e consequência entre educação e 

desenvolvimento, posta no início deste capítulo, a educação seria uma instituição social 

de preparação/adaptação dos indivíduos às necessidades criadas pela 

expansão/diversificação do sistema econômico, ou seja, a educação escolar seria a 

necessária consequência do desenvolvimento natural da sociedade. A educação, pensada 

do ponto de vista hegemônico, objetiva criar parte dos pré-requisitos à modernização e 

industrialização, retomando aqui o contexto das décadas de 1950 e 1960, haja vista a 

velocidade da transformação econômica e, por isso, social e cultural. Tomando o 

sistema educacional por este viés  

 Toda sociedade traz em seu cerne uma concepção específica de educação, ou 

àquela a que se objetiva manter ou àquela que se almeja construir. Neste sentido, tanto o 

extremo marxiano da crítica ao sistema escolar hegemônico como a posição 

funcionalista-liberal acabam por engessar quaisquer perspectivas de mudança social, 

pois ambas levam a uma visão fatalista da relação educação-sociedade. Porém, em se 

tratando de educação, há de se pensar sobre a realidade concreta, em que existem 

sujeitos que podem, mesmo dentro do sistema hegemônico, a ele contraporem-se.  

 

                                                 
7 A noção de hegemonia aqui utilizada coincide com a de Cury (1989, p. 48), para quem hegemonia “... é 
a capacidade de direção cultural e ideológica que é apropriada por uma classe, exercida sobre o conjunto 
da sociedade civil, articulando interesses particulares com os das demais classes de modo que eles 
venham a se constituir em interesse geral”. (...) É nesse sentido que a hegemonia não é só aliança entre 
grupos da classe dominante, mas funciona a nível das relações entre dirigentes e dirigidos, o que permite 
à classe subalterna reivindicar seus objetivos mediantes mecanismos estabelecidos pela burguesia”. 
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 Voltando à contradição, até que ponto o acesso à educação não possibilita, 

também, a reflexão acerca das contradições que a visão acima engendra? Para Cury 

(1989, p. 32): 

 

“A consciência da contradição é o momento em que a contradição se torna o princípio 
explicativo do real. A reflexão sobre o real torna-se o momento em que o homem 
descobre as contradições existentes no real. Pela reflexão, a natureza dialética do real 
encontra, na consciência da contradição, sua expressão subjetiva, e também a 
possibilidade de uma interferência no real”. 

 

 Trazer à tona tais contradições em que se sustentam as relações entre educação e 

desenvolvimento é ponto fundamental para que seja possível, efetivamente, pensar o 

lugar da educação escolar na sociedade, em toda a complexidade que lhe é 

característica, em termos econômicos, políticos, sociais e culturais. Este ponto será 

retomado ao final da presente pesquisa, em específico no terceiro capítulo, a fim de 

lançar alguma luz à questão da implantação do ensino superior no norte de Minas, 

intentando identificar o discurso hegemônico e as vozes que de alguma forma 

problematizavam tal processo. 

 Pensando na educação para além do seu caráter reprodutivista e adaptacionista, 

no sentido adaptar os indivíduos à expansão econômica, ou seja, seu potencial contra-

hegemônico e emancipatório, pensa-se que o processo de desenvolvimento não pode 

prescindir do sistema educacional, mas em um sentido maior, para além da limitada 

visão de desenvolvimento como sinônimo de desenvolvimento econômico. Assim como 

defendido por Enguita (1989), pensa-se que a perspectiva a ser pensada é a margem de 

capacidade de que dispõe a instituição escolar de seguir um agenda contrária aos 

interesses do Estado e do capital, a possibilidade de que alunos e educadores possam 

perceber o lugar que a escola ocupa na sociedade, as funções que exerce e em função de 

que as exerce. 
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Capítulo 2: Ensino superior no Brasil e em Minas 

Gerais 

 

 Buscou-se neste capítulo descrever, de forma sucinta, o processo de implantação 

e desenvolvimento do ensino superior brasileiro, desde o período colonial e imperial até 

o republicano, buscando elucidar as relações do ensino superior e da universidade com o 

desenvolvimento no/do país e, também, as peculiaridades desse processo no estado de 

Minas Gerais. 

 

O ensino superior na colônia e no império 
 

 Alguns autores estudados sugerem que Portugal buscou impedir a implantação 

de universidades no Brasil durante o período colonial, e que apenas em 1808, com a 

vinda da família real, inicia-se de forma efetiva o ensino superior brasileiro, com o 

objetivo de formar técnicos e intelectuais que passaram a ser então necessários 

(FÁVERO, 2000; 2006; TEIXEIRA, 1989; ROMANELLI, 1983; WANDERLEY, 

1986; MENDONÇA, 2000). 

 Para Cunha (1986; 2003), porém, o Brasil teve, ao longo do processo de 

implantação do ensino superior em seu território, instituições que ofereciam cursos que 

se equivaleriam a um curso superior, mesmo ainda no período colonial, embora não se 

pudesse considerá-los como integrantes ou estruturantes do ensino superior. O autor 

sustenta, baseado em dados extensos, que alguns cursos, como de teologia, artes e 

humanidades, já conferiam titulação superior aos seus alunos, em uma forte ligação com 

o projeto jesuítico e a Companhia de Jesus.  

 

“Diferentemente da Espanha, que instalou universidades em suas colônias americanas 
já no século XVI, Portugal não só desincentivou como também proibiu que tais 
instituições fossem criadas no Brasil. No seu lugar, a metrópole concedia bolsas para 
que um certo número de filhos de colonos fossem estudar em Coimbra, assim como 
permitia que estabelecimentos escolares jesuítas oferecessem cursos superiores de 
Filosofia e Teologia. (...) O primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil foi 
fundado pelos jesuítas na Bahia, sede do governo geral, em 1550. (CUNHA, 2003, p. 
152). 
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 Em verdade, Cunha (1986; 2003) entende que as primeiras universidades 

brasileiras efetivamente datam da década de 1920. A questão que coloca é que não é 

possível, no Brasil, afirmar que o ensino superior iniciou-se apenas quando do 

surgimento da universidade, já que as primeiras instituições de ensino superior em 

território brasileiro ocorreram, para o autor, ainda em meados do século XVI, no 

período colonial. Apesar de esses primeiros cursos seguirem planos pedagógicos iguais 

aos dos cursos que os jesuítas realizam na Europa, inicialmente não gozavam da mesma 

notoriedade e valorização dos títulos obtidos nas universidades portuguesas. 

 Parece haver consenso quanto à implantação de universidades na América 

Espanhola, diferentemente do Brasil, tendo tal fato ocorrido ainda no “século XVI, com 

instituições no México, Cuba, Guatemala, Peru, Chile, Argentina, etc. No Brasil, o 

sistema implantado foi fragmentado em escolas de ensino superior, e a criação da 

primeira universidade se deu em 1920, no Rio de Janeiro” (WANDERLEY, 1986, p. 

19).  

 Voltando a Cunha (2003), Portugal, ao impedir o desenvolvimento da 

universidade brasileira, pretendia conter processos e movimentos independentistas, 

principalmente sob a influência, a partir do século XVIII, do Iluminismo nascente. Por 

outro lado, o autor também considera dois pontos importantes de divergência entre 

Portugal e Espanha: o primeiro seria a discrepância qualitativa e quantitativa de 

universidades em cada país, oito na Espanha, que gozavam de notoriedade em toda a 

Europa, contra apenas uma lusitana, e o segundo seriam os povos encontrados nos 

territórios colonizados por cada país, já que a América espanhola possuía verdadeiras 

civilizações, onde a dominação exigiria estratégias mais estruturadas. 

 Cunha (1986) descreve o desenvolvimento do ensino superior, explicitado em 

instituições de ensino isoladas, e não em universidades, no período colonial brasileiro, 

como tendo sido fragmentado, citando seu início no primeiro colégio jesuíta, fundado 

na Bahia, em 1550, cujo curso de humanidades iniciou-se em 1553 e os cursos de artes 

e teologia, em 1572.  Segundo o autor, com o passar do tempo passou a haver, cada vez 

de forma mais sistemática, embora sempre frustradas, tentativas de trazer ao Colégio da 

Bahia os mesmos privilégios do Colégio de Évora e até mesmo os da Universidade de 

Coimbra. Exemplifica a questão afirmando que a partir de 1662, a Câmara Municipal da 

Bahia enviou à metrópole inúmeros pedidos de “equivalência dos graus conferidos pelo 

Colégio local ao de Évora, também, dirigido pelos jesuítas” (p.32). Acresce que a 
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negativa ocorreu pela Universidade de Coimbra, tendo sido esta chamada a emitir um 

parecer quanto à questão. 

 Outras dessas tentativas de equivalência dos títulos concedidos em território 

brasileiro são descritos por Fávero (2000), relatando que, mesmo internamente à 

Companhia de Jesus, havia posicionamentos contraditórios, citando como exemplo um 

evento ocorrido em 1583, quando o jesuíta Padre Miguel Garcia remeteu carta a Roma, 

denunciando o que denominou como “ressaibos de Universidade” às tentativas de 

liberação e reconhecimento dos títulos aqui concedidos. Segue, então, afirmando que 

malograram todos esses esforços de melhoria dos títulos concedidos, o que, para Cunha 

(1986, 2003), como visto, remete a freios na universidade brasileira, mas não no ensino 

superior, já que os cursos, nas escolas isoladas, continuaram em funcionamento. 

 

“Todos os esforços de criação de universidades no período colonial e monárquico, (...) 
foram malogrados, o que denota uma política de controle por parte da Metrópole a 
qualquer tentativa que vislumbrasse sinais de independência cultural e política da 
Colônia. Em matéria de ensino, as diretrizes emanadas da Corte eram feitas como se 
visassem a estabelecer a rotina; paralisar as iniciativas, em vez de estimulá-las. Parecia 
haver uma intervenção, mesmo à distância” (FÁVERO, 2000, p. 18-19). 

 
 
 Um ponto deveras importante a ser tocado na discussão da história do ensino 

superior brasileiro, no contexto de suas relações com o progresso e o desenvolvimento 

do país, diz respeito ao caráter da formação que esses primeiros cursos superiores 

possibilitavam aos alunos: eram todos direcionados a uma formação desinteressada, 

direcionada à formação de uma elite responsável pelos mecanismos burocráticos. 

Diferentemente, como visto no primeiro capítulo, da educação no século XX, cujo 

direcionamento já sofria a influência marcante do capitalismo monopolista, que 

direcionava a formação superior à formação de trabalhadores e da elite. Destarte, o 

período colonial brasileiro foi marcado por uma intensa dependência em relação a 

Portugal, não somente em termos de ensino superior, mas também em níveis 

administrativos, políticos e culturais.  

 

“O ensino [inclusive o de nível superior] que os padres jesuítas ministravam era 
completamente alheio à realidade da vida na Colônia. Desinteressado, destinado a dar 
cultura geral básica, sem a preocupação de qualificar para o trabalho, uniforme e neutro 
(...) não podia, por isso mesmo, contribuir para modificações estruturais na vida social e 
econômica do Brasil, na época. Por outro lado, a instrução em si não representava 
grande coisa na construção da sociedade nascente. As atividades de produção não 
exigiam preparo, quer do ponto de vista de sua administração, quer do ponto de vista da 
mão-de-obra” (ROMANELLI, 1983, p. 34).  
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 Cabe esclarecer que o trabalho dos jesuítas no Brasil, mais até do que em 

Portugal, inclusive, trazia em seu bojo a ideologia da Contra-Reforma, que tinha na 

catequese seu ponto chave, ao menos de início, tendo sido a contra-reforma um 

instrumento político da Igreja para expandir o catolicismo nas terras do novo mundo, 

quando o catolicismo europeu perdia terreno para o protestantismo. (TEIXEIRA, 1989). 

A ação educativa foi instrumento básico nesse processo, e a formação de novos 

sacerdotes, nos cursos superiores de teologia compunha o quadro educacional no Brasil 

colonial. Com o passar do tempo esse projeto inicial foi dando lugar à educação da elite, 

para além da burocracia do Estado, contemplando também a formação de profissionais 

liberais, por exemplo, tendo sido esta, na opinião de Romanelli (1983), a forma como 

permaneceu estruturado o ensino brasileiro, inclusive o de nível superior: 

 

“Dela [educação] estava excluído o povo, e foi graças a ela que o Brasil se “tornou, por 
muito tempo, um país da Europa”, com os olhos voltados para fora, impregnado de uma 
cultura intelectual transplantada, alienada e alienante. Foi ela, a educação dada pelos 
jesuítas, transformada em educação de classe, com as características que tão bem 
distinguiam a aristocracia rural brasileira, que atravessou todo o período colonial e 
imperial e atingiu o período republicano, sem ter sofrido, em suas bases, qualquer 
modificação estrutural, mesmo quando a demanda social de educação começou a 
aumentar, atingindo as camadas mais baixas da população e obrigando a sociedade a 
ampliar sua oferta escolar” (ROMANELLI, 1983, p. 35). [grifo nosso]. 

 

Outro fator que, na opinião de Cunha (1986), se configurou como ponto de 

conflito, ocorrido no século XVIII, sob influência do Iluminismo, é quando a fé 

revelada passa a ser questionada, e a ordem racional do mundo passa a ser exaltada. E 

para além de uma ordem racional, constrói-se a noção de uma evolução natural da 

sociedade, um processo contínuo e autônomo, em resumo, o progresso da civilização. A 

noção de progresso, uma vez difundida, passa, na opinião de Silva (2006), a ocupar um 

lugar central na compreensão e no entendimento da sociedade, inclusive a brasileira, 

afirmando de forma categórica que “... a história é sempre história do progresso, na 

história da universidade colheríamos no máximo informações eruditas de como se 

chegou à universidade fruto do progresso, e o resultado interessa muito mais do que o 

decurso histórico que o engendrou” (p.194).  
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O autor diz de uma universidade que, como uma instituição social como 

qualquer outra, vale dizer, produto e produtora da história na qual se insere, do 

momento histórico em que se constrói e é construída, enfatizando a estrita proximidade 

entre a instituição social chamada universidade e aquilo que demanda a realidade social, 

ou aquilo que se pretende atingir, no caso, o progresso8. 

 Somente então com a vinda da família real portuguesa, em 1808, o ensino 

superior começa a estabelecer laços importantes com o novo projeto de país que exigiu 

a mudança da sede do poder administrativo, o que para Cunha (1986) guardou forte 

ligação com a posterior formação do Estado nacional.  

 

“A transferência da sede do poder metropolitano para o Brasil, em 1808, e a emergência 
do Estado Nacional, pouco depois, geraram a necessidade de se modificar o ensino 
superior herdado da Colônia, ou melhor, de se fundar todo um grau de ensino 
completamente distinto do anterior. O novo ensino superior nasceu sob o signo do 
Estado nacional, dentro ainda das marcos da dependência cultural aos quais Portugal 
estava preso” (CUNHA, 1986, p. 67). 

  

 Assim, o autor segue afirmando que a mudança de cunho político-administrativo 

demandou uma nova configuração do ensino superior, haja vista a intensa demanda 

criada por toda a burocracia do Estado, uma burocracia fortemente atravessada de 

patrimonialismo, já que de modo geral, somente ocupavam os cargos públicos quem 

tinha relações com quem ocupava o poder9. Cabe dizer que os novos cursos iniciados 

em território brasileiro seguiam ainda aos moldes de escolas isoladas, ou em outras 

palavras, de ensino superior alheio a uma estrutura universitária.  

 Para Teixeira (1989), desde a transmigração da família real portuguesa até a 

República, vários cursos superiores foram criados, embora as recorrentes tentativas de 

                                                 
8 Vale ressaltar que, embora no primeiro capítulo se tenha priorizado a educação do século XX, na análise 
de suas relações com o desenvolvimento, parece ter havido, desde o período colonial, uma ligação 
importante entre o ensino escolar e o projeto de nação pensado pela, na época, coroa portuguesa. Não é 
foco do presente trabalho aprofundar tal discussão, mas trazê-la à tona se faz necessário no sentido em 
que possibilitará, na análise da conjuntura econômica e social norte-mineira e suas relações com a 
implantação do ensino superior na região, uma contextualização histórica do processo, esse sim objeto de 
análise desta pesquisa, sobre o qual discorrer-se-á no terceiro capítulo. 
9 Vale a ressalva que o patrimonilismo, que se aproxima à ideia que Cunha (1985) tem quando fala de 
‘direitos hereditários’, é marca da política norte-mineira nas décadas de 1940, 1950 e 1960 (PEREIRA, 
2007), tendo exercido influência também no processo de implantação do ensino superior na região, como 
ver-se-á no próximo capítulo. 
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criação de universidades brasileiras tenham sido em vão. O autor cita dois pontos 

importantes nesse processo contínuo e longo de negações. 

 

 O primeiro diz da identificação da cultura colonial com a cultura portuguesa, 

principalmente no hábito criado de ter a Universidade de Coimbra como a universidade 

do Brasil, aliado ao argumento de que cursos como Medicina, Direito, Engenharia, 

Minas e Agronomia, por serem mais pragmáticos e direcionados à formação 

profissional, e que à Colônia faltariam as bases para os cursos “mais amplos e 

desinteressados da universidade” (TEIXEIRA, 1989, p. 67). O segundo diz da pouca 

credibilidade e utilidade de cursos de caráter desinteressado, sob influência da própria 

decadência da Universidade de Coimbra no século XVIII, em um movimento em que se 

passava a entender a universidade enquanto uma instituição medieval, ultrapassada, e 

que escolas isoladas de ensino superior, de caráter mais prático e utilitário, possuíam um 

lugar de maior importância social, política e econômica. 

 

“Vale observar, ainda, que se excluirmos algumas cadeiras que objetivavam oferecer 
estudos de caráter mais desinteressado, tais como Matemática Superior, em 
Pernambuco (1809), Desenho e História, em Vila Rica (1817), e Retórica e Filosofia, 
em Paracatu, Minas Gerais, a obra de D. João VI, em matéria de ensino superior, 
decerto, foi marcada pelo caráter utilitário e pragmático (...). Assim, chegamos à 
Independência com apenas escolas superiores de caráter profissional”. (FÁVERO, 
2000, p.20). 

 

 Assim, o ensino superior durante o período imperial manteve-se organizado em 

termos de escolas isoladas, tendo sido apenas na década de 1920 que este panorama 

começou a mudar. Dessa forma, ao final do Império o Brasil possuía, segundo Fávero 

(2000), seis estabelecimentos de ensino superior, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Pernambuco e Recife, e nenhuma universidade. 

 O processo de ilustrar aqueles que viriam a formar a elite nacional passa, 

paulatinamente, a ser cada vez mais importante e necessário.  

 

“Assim o Estado só cumpriria seu papel civilizador se seus principais cargos fossem 
entregues a homens providos de saber. Na verdade, somente poderiam conduzir a 
nação, aqueles indivíduos ilustrados, capazes de irradiar a civilização para os que não 
eram. A exaltação do papel civilizador do Estado na construção da nação foi construída 
tendo como eixo central a ação do Estado português no Brasil” (ABREU, 2006, p.37). 
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Ensino superior na república 
 

 Nos primeiros anos da República seguem algumas tentativas de constituição da 

universidade brasileira, mas agora sob influências de ditames positivistas, cuja entrada 

na política educacional se dá nesse período. Fato também deveras definidor das políticas 

nas primeiras décadas do período republicano, na chamada República Velha, foi o 

surgimento de escolas superiores livres. Estas últimas eram no mais das vezes de 

iniciativa privada, e não eram dependentes do Estado. Seu crescimento foi imenso, o 

que promoveu maior facilidade de acesso ao ensino superior, tendo sido tal abertura 

condicionada a determinações técnico-econômicas, como a necessidade de incremento 

da força de trabalho e também por influências ideológicas, como a influência do 

positivismo (CUNHA, 1986). 

 Cabe dizer que os positivistas do período eram contra a criação de universidades, 

haja vista as terem como instituições arcaicas, comprometidas com o conhecimento 

metafísico, a que a ciência estaria, irremediavelmente, destinada a substituir. De outro 

lado, os liberais posicionavam-se a favor, justamente, como dito, pela necessidade do 

incremento da força de trabalho das massas, mesmo que o acesso destas ao ensino fosse 

controlado de forma eficiente (CUNHA, 2003; MENDONÇA, 2000). 

 Tal controle, segundo Cunha (1986), se deu ligada diretamente à função do 

sistema educacional de fornecer diplomas que garantiriam a posse dos conhecimentos 

destinados a prover acesso aos cargos de maior prestígio, poder e remuneração. Com o 

aumento dos cursos superiores, os diplomas corriam o risco de perder raridade, o que 

lhes tiraria o poder de discriminação social que lhes era conferido e legitimado. 

 Retrospectivamente, no que tange ao ensino superior, do início da primeira 

república até 1910, foram criadas 27 escolas superiores no país, em virtude 

principalmente da nova organização política, haja vista toda a reorganização 

burocrática, tanto pública quanto privada, que engendrou a necessidade de pessoal com 

formação superior. O decreto 8.659, de 5 de abril de 1911 veio conter o avanço do 

ensino superior no Brasil, considerado por certas parcelas daqueles que ocupavam 

cargos e postos de poder, como perigoso, porque o acesso facilitado ao diploma 

diminuía-lhe seu valor de discriminação social e poder, como anteriormente assinalado 

(CUNHA, 2003). Porém, a pressão social pelo acesso à educação escolar recebe forte 

incremento com as mudanças pelas quais o país passava no contexto da Primeira 
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República. As classes médias emergentes desempenharam forte influência, reforçando 

de forma importante a noção de educação como mecanismo de ascensão social 

(ROMANELLI, 1983).  

 Para Nagle (1976), o sistema educacional brasileiro, durante a primeira 

República, passa a ocupar um lugar de destaque na discussão acerca dos grandes 

problemas nacionais, chegando a ser tomado, por alguns enquanto o único problema, pó 

meio do qual todos os outros seriam resolvidos. Por sua vez, a colocação da educação 

em tal patamar é reflexo de todo o entusiasmo pela educação que caracterizou o 

período. 

 Ainda para o autor, a preocupação com a instrução pública passava mais por 

questões extra-escolares do que intra-escolares. Isso porque se trata de um momento em 

que repensar a estrutura do sistema educacional era tomado como fundamental às novas 

formas de organização política e econômica do Estado brasileiro, com vistas ao tão 

almejado progresso (NAGLE, 1976). 

 

“Com a abolição, a queda do Império e a proclamação da República, entramos em 
período de mudanças sociais, que a educação teria que acompanhar. O modesto 
equilíbrio dos períodos monárquicos, obtido, em grande parte, à custa da lentidão de 
nossos progressos e do número reduzido de escolas com que se procurava manter a 
imobilidade social, rompe-se, afinal, e tem início certa expansão do sistema escolar, 
pelo incentivo à escola privada e por certa gradual expansão da escola pública” 
(TEIXEIRA, 1989, p. 104). 

 

 Ainda segundo o mesmo autor, enquanto pôde ser mantido certo consenso social 

em torno do ensino superior organizado de forma isolada e fechada, destinada à 

formação da elite pela cultura superior nas profissões liberais, não houve expressivo 

aumento. Entre 1889 e 1918 foram criadas 56 novas escolas de curso superior, na sua 

maioria privadas, que somadas às 14 existentes ao final do período imperial, totalizaram 

70. Tais escolas superiores gozavam, ainda, de regalias do Estado, e embora na década 

de 1920 tenha-se iniciado o processo de formação de universidades, a configuração de 

escolas isoladas manteve-se ainda por décadas (TEIXEIRA, 1989). 

 Para Cunha (1986), a última década da Primeira República foi marcada pelo 

aumento da demanda pelo ensino superior, em decorrência das transformações 

econômicas, políticas e culturais que se encontravam em processo. Mas, a despeito da 

intensa criação de escolas e faculdades isoladas no início do período republicano, e de 
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sua posterior contenção pelo Estado, algumas perduraram, outras se findaram em 

poucos anos. 

 A Universidade de Manaus, fundada em 1909, em virtude do auge da exploração 

da borracha na Amazônia, desfez-se em 1926, tendo formado por volta de 50 bacharéis 

apenas, a maioria em Direito. A diminuição importante do número de alunos e a queda 

de subsídios estatais provocadas pelo declínio do ciclo da borracha foram as principais 

razões da sua extinção. Em sequência, a segunda instituição que levava a denominação 

universidade foi criada em 1911. A Universidade de São Paulo, de iniciativa privada, 

congregava cursos de diversos níveis, do primário ao superior e, apesar de também ter 

sido dissolvida já em 1917, chegou a ter matriculados cerca de 700 alunos e 100 

professores. A terceira, ainda em 1912, a Universidade do Paraná, foi das três a que 

mais tempo permaneceu em atividade, a saber, até o final da década de 1940 (CUNHA, 

1986; 2003).  

 Das instituições que perduraram, a primeira foi a Universidade do Rio de 

Janeiro, de 1920, que teve sua formação baseada em um sistema que veio a ser 

predominante na formação da maioria das universidades brasileiras: a união de escolas 

superiores isoladas. Nesse caso, uniram-se a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e 

uma das escolas de Direito. Em seguida, foi criada a Universidade de Minas Gerais, em 

1927, também pela justaposição das faculdades de engenharia, direito, medicina, 

odontologia e farmácia que já existiam em Belo Horizonte (CUNHA, 1986; 2003; 

FÁVERO, 2000). 

 São importantes, por conseguinte, as críticas à formação da universidade 

brasileira por meio da reunião de escolas isoladas, críticas estas que, no mais das vezes, 

denunciavam a ausência de qualquer alteração, quer de ordem administrativa, quer de 

ordem pedagógica, na forma como as instituições isoladas já vinham funcionando.  

 

“A solução encontrada para a criação da universidade – uma solução chamada ‘de 
fachada’ – não teve fácil aceitação. Não demorou muito e surgiram críticas incidindo 
sobre a falsidade do título pomposo atribuído a um mero conglomerado de escolas que 
continuaram a ser tão isoladas quanto antes, mantendo o mesmo currículo de quando 
eram apenas faculdades sem nenhum vínculo. A Universidade do Rio de Janeiro e a de 
Minas Gerais, feita à sua imagem, não correspondiam ao modelo de universidade que se 
esperava” (CUNHA, 1986, p. 217). 

 

 A partir da década de 1930, com a intensificação da industrialização do país, em 

outras palavras, com o início e continuidade do processo de substituição das 
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importações, novas demandas passaram a advir do sistema econômico e, por 

conseqüência, político e social. O regime autoritário então instituído passou a direcionar 

a organização do sistema de ensino de forma centralizada, e com grande reforço ao 

desenvolvimento de um ensino mais adequado à modernização e ao progresso do país 

(ROMANELLI, 1983; FREITAG, 1986; CUNHA, 1986). 

 

“Essa substituição das importações, além de produzir uma diversificação da produção, 
relativizou o poder econômico dos cafeicultores e fortaleceu outros grupos econômicos, 
especialmente a nova burguesia urbano-industrial. Essas mudanças provocaram uma 
reestruturação global do poder estatal, tanto na instância da sociedade política como da 
sociedade civil” (FREITAG, 1986, p. 50). 

 

 Tais mudanças no panorama nacional acarretaram, então, novos delineamentos 

quanto à expansão do ensino superior brasileiro. Em termos amplos, passou a haver um 

maior planejamento, por parte do Estado, de toda a organização do sistema de ensino, 

com uma ênfase importante no ensino profissionalizante, direcionado à crescente 

industrialização do país. (ROMANELLI, 1983; FREITAG, 1986; SOUZA, 2008, 

CUNHA, 1985). 

 Eram, assim, três as universidades brasileiras: a do Rio de Janeiro, a de Minas 

Gerais e a Escola de Engenharia de Porto Alegre, esta última sem o nome de 

universidade. Ao fim da Era Vargas, em 1945, eram cinco:  

 

“A Universidade do Rio de Janeiro tinha passado a se chamar, desde 1937, 
Universidade do Brasil. A Escola de Engenharia de Porto Alegre foi denominada 
Universidade Técnica do Rio Grande do Sul, em 1932, e, a partir de 1934, Universidade 
de Porto Alegre. Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo e, em 1940, na 
cidade do Rio de Janeiro, as Faculdades Católicas, embrião da Universidade Católica, 
mas tarde pontifícia. Teve vida curta a Universidade do Distrito Federal, criada em 
1935 e absorvida pela Universidade do Brasil, em 1939” (CUNHA, 1986, p. 232).  

 

 Já em termos de instituições de ensino superior, o aumento também se mostrou 

importante, já que entre “1900 e 1910 criaram-se outras 13 escolas; entre 1910 e 1920 

criaram-se mais 34, e de 1920 a 1930 outras 15, sendo um total, até 1930, de 86 escolas. 

De 1930 a 1945 foram criados 95 novos estabelecimentos, mais do que nos 30 anos 

anteriores, passando o total a 181” (TEIXEIRA, 1989, p. 115).  

 Cunha (1986) comenta, em relação à Universidade do Distrito Federal, criada 

sob a batuta de Anísio Teixeira, em 1935, que sua criação deu-se com o intuito, 

sobretudo com a função de cumprir o papel, ao mesmo tempo técnico e político, de 
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formar e aperfeiçoar professores e administradores das escolas dos graus inferiores. É 

fato notável a importância que Anísio Teixeira (TEIXEIRA, 1989), dá às Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras na análise que efetua do processo de desenvolvimento do 

ensino superior brasileiro, colocando-as como emblemas da formação de profissionais 

da educação que viessem a atuar em outros níveis do sistema de ensino do país10. 

Apesar disso, poucos anos depois a Universidade do Distrito Federal acabou 

incorporada pela Universidade do Brasil. 

 Em 1937, ocorre importante marco no desenvolvimento da universidade 

brasileira, a saber, a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, que após esse 

fato passa a chamar-se Universidade do Brasil, quando já congregava 15 escolas 

superiores, além de 14 institutos (CUNHA, 1986). Segundo Fávero (2000), a 

Universidade do Brasil instituiu-se como modelo a ser seguido no restante do país, 

primava-se por seu caráter integrador, ultrapassando o modelo de escolas integradas e 

alcançando um patamar de direcionamento da forma de organização, e principalmente 

dos objetivos do ensino superior brasileiro no período. 

 

“... as medidas adotadas pelo Governo após a década de 1930 revelam uma percepção 
da escola como instrumento capaz de assegurar a ideologia dos grupos dominantes e de 
preparar, ao menos intencionalmente, os que vão ocupar papéis ou funções na divisão 
social e técnica do trabalho. (...) Análise mais atenta das exposições de motivos que 
acompanham as reformas do ensino, mesmo antes da decretação do Estado Novo, 
evidencia quanto o Estado distinguia na escola um lugar capaz de formar os que a 
frequentavam segundo a conveniência de seus interesses e das classes que os 
representam” (FÁVERO, 2000, p. 53-54). 

 

 Para Cunha (1986), as medidas tomadas pelo Estado durante esse período, no 

concernente ao sistema de ensino, tinham a pretensão de que todo o ensino superior 

fosse absorvido por ele, especificamente, pela esfera federal. Mas argumenta que apesar 

de em termos políticos tal fato justificar-se, haja vista tratar-se de um Estado 

centralizado e sua pretensão de controlar de forma rígida, corroborando com Fávero 

(2000), a função político-ideológica do ensino superior, tal situação não se estende à 

organização do sistema educacional, fato esse evidente no espaço à abertura de 

instituições desvinculadas do aparelho estatal, de iniciativa privada, embora possuíssem, 

claro, orientações ideológicas condizentes com a da universidade em expansão. 

                                                 
10 Tal menção se faz importante haja vista a ligação forte, como ver-se-á no capítulo seguinte, entre a 
implantação do ensino superior no norte de Minas e a expansão do ensino, principalmente o secundário. 
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 Cunha (1989), ainda na introdução da obra, indica da seguinte forma o processo 

que denomina “federalização” de escolas isoladas: 

  

“A organização do ensino superior na república populista pouco tinha de universitária 
no sentido estrito: havia mais estudantes nas escolas isoladas do que nas universidades. 
Mesmo estas não podiam ser propriamente chamadas de universidades, se se fizer 
questão da integração dos cursos, faculdades e institutos que havia em outros países. As 
universidades brasileiras não passavam, como não passam ainda, em geral, de um 
aglomerado de faculdades independentes. Mas, como não me interessava a defesa de 
determinado padrão organizatório para o ensino superior brasileiro, não dei importância 
a esse fato, a não ser quando o movimento de integração de faculdades, no processo de 
‘federalização’ de estabelecimentos particulares e aglutinação das faculdades católicas, 
acarretou outras mudanças significativas ao desenvolvimento do processo estudado 
(CUNHA, 1989, p. 14). 
 

 Após a queda do Estado Novo, em 1945, o processo de desenvolvimento do 

ensino superior brasileiro ganha novo fôlego, na direção de sua expansão e integração. 

Com fortes raízes no deslocamento dos canais de ascensão social ao processo de 

escolarização, deu importante reforço à tendência, que já se fazia presente desde a 

década de 1930, da educação escolar passa a ser lócus privilegiado de ascensão social, e 

a cada vez mais a níveis mais elevados. 

 Historicamente, o referido período é marcado por uma importante intensificação 

dos processos de monopolização e industrialização, aliado ao caráter populista do 

Estado, como bem descreve Cunha (2003, p. 171): 

 

“A intensificação dos processos de industrialização e monopolização, ao lado da 
emergência do populismo como instrumento de dominação das massas incorporadas à 
política, mas que escapavam do controle das classes dominantes, foram os primeiros 
determinantes das mudanças no campo da educação escolar”. 

 

 Ao longo das décadas seguintes, 1950 e 1960, dois foram, para Mendonça 

(2000), os aspectos que condicionaram o desenvolvimento do ensino superior brasileiro: 

a primeira, as ações do Estado no sentido do aumento de vagas no ensino superior, que 

se aproveitou da necessidade de expansão cada vez maior da qualificação da mão-de-

obra, em virtude da intensificação da indústria, e o consequente aumento vertiginoso da 

população urbana no país, e a segunda versa sobre o questionamento ao próprio 

paradigma vigente até então no ensino superior brasileiro, com o discurso da 

modernização da universidade, entendendo o termo como adequação desta às exigências 

e necessidades do desenvolvimento do país.  
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 É nesse período, as décadas de 1950 e 1960, que o nacional-desenvolvimentismo 

brasileiro, como já descrito e analisado no primeiro capítulo, marcado pela 

intensificação do processo de modernização do país, promove importantes alterações na 

organização do sistema de ensino. Alterações não alheias a também importantes 

indefinições, o que fica evidente com, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, 

mas cujo texto inicial datava de 1948 (FREITAG, 1986). 

 

“Mais uma vez o Estado será o mediador dos novos interesses surgidos com a 
reorganização da economia nacional e internacional depois da Guerra. Como ao nível 
da sociedade política a configuração do poder ainda não se havia delineado claramente, 
observando-se também aqui, como na economia, uma fase de transição, a própria 
legislação educacional brasileira vai passar por uma série de indefinições (sem produzir 
tão cedo uma nova lei) que refletem essa transitoriedade”. (FREITAG, 1986, p. 56). 
 

 Para Romanelli (1983), tais mudanças de cunho econômico condicionaram, em 

importante medida, as mudanças na política educacional brasileira no período, crendo 

que as “... relações que podem existir entre o sistema educacional e o sistema 

econômico são, assim, mais profundas: elas se medem não apenas em termos de 

defasagem, mas também em termos de exigências reais do modelo econômico. Ambas 

determinam o grau de avanço ou de atraso da escola” (p. 56) [grifos da autora]. 

 A pressão social a um maior acesso à educação também vinha já exercendo, 

desde a década de 1930, um papel de destaque no processo de expansão do sistema 

público de ensino. Porém, o discurso do acesso à escolarização, para o bem individual e 

da nação, tornou-se intenso com o governo populista, a quem interessava o apoio 

popular. 

 

“Construir mais salas de aula nas escolas existentes e abrir mais escolas eram meios de 
mostrar que o Estado (através do ‘realizador’ dessas benfeitorias) preocupava-se com as 
necessidades do povo e atuava no sentido de suprimi-las. Era merecedor, portanto, de 
apoio político dos beneficiados e dos que pretendiam se valer dessa política ‘popular’. 
Essa prática rendia dividendos políticos adicionais, pois a ampliação do aparelho 
escolar exigia o crescimento da burocracia, cujos cargos passavam a ser preenchidos 
por ‘correligionários’ e seus ‘clientes’. A velocidade de criação legal/burocrática de 
escolas foi tão grande que se generalizou, no país, a solução de um mesmo prédio 
abrigar uma, duas e, às vezes, até três escolas. Por exemplo, no período da manhã o 
prédio abrigava a Escola Primária X, na da tarde, o Ginásio Estadual Y e, no da noite, a 
Escola Técnica de Comércio Z” (CUNHA, 1989, p. 74) 11. 

 

                                                 
11 Cabe acrescer que a partir de documentos já analisados, nota-se a presença dessa prática de forma 
bastante importante na região norte de Minas, principalmente no sentido da ampliação do ensino 
secundário. Maiores detalhes serão abordados no 3º capítulo. 
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 Durante esse período, os canais de acesso ao ensino superior foram sendo aos 

poucos ampliados, principalmente em virtude da legislação referente ao ensino 

secundário. Além de sua expansão, a equivalência dos cursos médios ao secundário 

promoveu um importante aumento de demanda pelo ensino superior, demanda essa que 

foi assumida pelo Estado, como visto, no sentido de “federalizar” instituições outrora 

mantidas pelos estados e de iniciativa privada (CUNHA, 1989; 2003). 

 A universidade, em termos de modelo de estruturação, passou também, nesse 

período, por importantes mudanças. O modelo até então seguido era europeu, tomados 

como referência de ‘civilização’, em um primeiro momento, e de ‘desenvolvimento’. A 

partir do fim do Estado Novo, as universidades norte-americanas passam a ocupar esse 

lugar, principalmente em virtude do prestígio decorrente da contribuição dada pelo 

avanço tecnológico que se notou mundialmente durante a Segunda Guerra Mundial 

(CUNHA, 1989). 

 O processo de modernização do ensino superior brasileiro, no referido período, 

parece ter-se dado na direção, portanto, da adequação deste àquilo que demandava e 

necessitava o desenvolvimento econômico e social. Para Cunha (2003) e Mendonça 

(2000), esse processo foi iniciado pelo Estado, principalmente pelo viés militar, com a 

criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, em 1947, que em sua estrutura 

interna rompia com os moldes até então empregados nas universidades brasileiras, 

aproximando-se muito mais do modelo norte-americano, no concernente à ausência de 

cátedras vitalícias e uma organização departamental, por exemplo. 

 Ponto importante no processo de aproximação ao modelo norte-americano foram 

os acordos MEC-USAID, firmados na década de 1960, que previam programas de 

cooperação entre universidades e agências de governo norte-americanas, por meio de 

convênios de assistência técnica e financeira. As reformas previstas ligavam-se à 

melhoria da instituição universitária no sentido de “aumentar sua eficiência 

operacional” (JACOBS, 2004, p. 104), em uma clara ligação com o incremento do setor 

industrial e aumento de sua produtividade. Para Cunha (1989) e Jacobs (2004), tais 

acordos foram fatores importantes, mas não determinantes, no processo de reforma e 

reestruturação do ensino superior brasileiro, especialmente da universidade, de sua 

modernização, já que esse processo já vinha sendo desenvolvido pelo Estado, sob forte 

influência da ideologia desenvolvimentista. 
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“Na verdade, quando esses convênios foram integrados, no âmbito do ensino superior, a 
modernização da universidade já era um objetivo aceito por diversas correntes de 
opinião, de esquerda e de direita. Assim, quando os assessores norte-americanos 
vieram, em 1967, para compor a Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino 
Superior, não precisaram de muitos esforços para despertar o consenso que tinha sido 
produzido entre os universitários, pelos porta-vozes do desenvolvimentismo (CUNHA, 
1989, p. 204-205). 

 

 Nesse contexto, outro marco importante foi a criação da Universidade de 

Brasília, em 1961, que também teve sua estrutura de funcionamento baseada nos 

preceitos da criação de uma universidade moderna, que viesse a atender à formação de 

intelectuais que viessem a dar suporte à burocracia governamental da nova capital do 

país (CUNHA, 2003). 

 

“Sua organização pedagógico-administrativa ia na linha das mudanças que já vinham 
sendo ensaiadas em experiências anteriores, aprofundando-as. Sua estrutura era 
composta por institutos centrais e faculdades, organizados, por sua vez, em 
departamentos. Os institutos forneciam em ensino introdutório de dois ou três anos, 
completado pelo ensino especializado das faculdades. Além disso, eram responsáveis 
pelos cursos de formação de pesquisadores e da pós-graduação. Os professores eram 
todos contratados pela legislação trabalhista e a cátedra transformava-se de cargo em 
grau universitário” (MENDONÇA, 2000, p. 144). 

 

 O clamor pela reforma universitária, que já vinha ocorrendo nos anos anteriores, 

ganha corpo com a citada autonomia, liderada pelo movimento estudantil, que na 

década de 1960 se organiza em nível nacional, tanto com a criação da União Nacional 

dos Estudantes (UNE), bem como pelos seminários que foram promovidos através dela. 

As reivindicações perpassavam, segundo Mendonça (2000, p. 146), pelos seguintes 

pontos: “a democratização da educação em todos os níveis; a abertura da universidade 

ao povo, através da extensão universitária e dos serviços comunitários; a articulação 

com os órgãos governamentais especialmente no interior; a colocação da universidade a 

serviço das classes desvalidas, prestando-lhes assistência e serviços” [grifos originais].  

 O processo de expansão do ensino superior, especificamente em Minas Gerais, 

seguiu o caminho da interiorização, numa clara ligação com o projeto 

desenvolvimentista de levar a modernidade e o desenvolvimento às chamadas regiões 

atrasadas do país. 

 

“A criação de instituições de ensino superior assumiu, no pensamento das lideranças 
políticas de Minas Gerais, um duplo papel. O primeiro compromisso assumido pelas 
lideranças enfocou as necessidades político-econômicas de seu projeto liberal para dar 
efetividade a um governo republicano no país. O segundo compromisso teve, como 

pressuposto poderoso do progresso e da prosperidade da nação, um instrumento 
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baseado no ensino superior. Assim, coube a estas instituições a qualificação técnico-
profissional e intelectual para o desempenho das atividades político-administrativas do 
Estado” [grifo nosso] (ABREU, 2006, p. 172-173). 

  

 Assim, a expansão do ensino superior, principalmente no chamado período de 

“federalização” de universidades, pela união de escolas isoladas e sua vinculação ao 

Estado, parte integrante do processo de modernização, como propõe Cunha (1989; 

2003), no estado de Minas Gerais deu-se, juntamente com o Rio Grande do Sul, de 

forma ainda mais intensa. Porém, dentro do estado de Minas Gerais, as universidades 

criadas no período localizavam-se na Zona da Mata, Sul, Triângulo e Centro, regiões 

estas que possuem, ainda hoje, indicadores sociais e econômicos mais elevados quando 

comparadas às regiões Norte e Noroeste do estado (ABREU, 2006). E é exatamente na 

direção desta discrepância que se direciona o terceiro capítulo deste trabalho, que busca 

lançar luzes sobre os discursos produzidos e os motivos alegados, na década de 1960, 

para a implantação do ensino superior na região norte de Minas Gerais. Por hora, 

necessário se faz descrever o processo de implantação do ensino superior mineiro, 

demarcado pelas políticas estaduais de modernização do estado. 

 

O ensino superior em Minas Gerais 
 

 Alguns aspectos do contexto do estado no período precisam ser pontuados a fim 

de que seja possível então pensar sobre o processo de implantação do ensino superior 

norte-mineiro, que se deu de forma tardia em relação ao restante do estado. Ponto 

importante que necessita ser logo apontado é que “... a interiorização do ensino superior 

teve por finalidade formar pessoas tanto com potencial para estimular o 

desenvolvimento local quanto para desenvolver uma maturidade intelectual que as 

tornassem aptas a constituírem novas lideranças” (ABREU, 2006, p. 173). 

 Minas Gerais é, atualmente, o estado brasileiro com o maior número de 

instituições federais de ensino superior. E, assim como no Rio Grande do Sul, parece ter 

tido as lideranças políticas regionais sempre ligadas a esse processo. Segundo Abreu 

(2006), tal fato esteve ligado à formação de elites regionais que viessem a conquistar e 

sedimentar a hegemonia política nesses estados, assim como a formação da 

Universidade de São Paulo parece estar associada à reconquista, via formação de 

intelectuais, da hegemonia política pós-1930. 
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 Fica em aberto, porém, especificamente em Minas Gerais, porque tais 

instituições de ensino superior se formaram prioritariamente no Centro-Sul do estado, 

ficando o Norte e o Noroeste alheios ao processo. A fim de lançar luz sobre esta 

questão, necessário se faz discutir de antemão os modelos de desenvolvimento e 

modernização implementados pelo governo do estado, em consonância com a política 

desenvolvimentista brasileira do período, como visto no primeiro capítulo.  

 O processo de modernização do estado de Minas Gerais, via de regra, seguiu, 

para Dulci (1999), delineamentos de uma modernização conservadora. O autor se 

baseia nas ideias de autores como Bendix (1996), que enfatiza a necessidade de não 

entender o processo de modernização como um processo natural e linear, em que um 

estágio superior somente seria atingido quando o anterior estivesse superado. Para ele, 

tal noção cria uma ideia de desenvolvimento homogêneo, que não sofreria as influências 

externas. 

 Outro autor em que se sustenta é Gerschenkron, para quem “... quanto maior for 

o hiato econômico a ser superado, maior o grau de politização (ou de ‘direção 

organizada’, nas suas palavras) de que se reveste o processo de sua superação” 

(Gerschenkron, 1965, p. 7, apud DULCI, 1999, p. 22-23). Segue esclarecendo que a 

mais importante contribuição deste autor à temática do desenvolvimento foi a noção de 

haveriam pré-requisitos da industrialização, ou em outras palavras, o que explicaria o 

atraso de um país, estado ou região seria a ausência de pré-requisitos, como acumulação 

prévia de capital privado ou relações servis de trabalho, por exemplo. 

 Em resumo, Dulci (1999) entende “... que o elemento central do modelo de 

modernização conservadora é a primazia de fatores políticos sobre os fatores de 

mercado” (p. 26) [grifos originais], tendo como marca o direcionamento das ações por 

parte do Estado, mediante importante negociação política entre os setores tradicionais e 

emergentes da elite local, cuja condução é realizada de forma autoritária, restringindo a 

ação política de setores subalternos. 

 Para Dulci (1999), o governo de Minas Gerais já vinha gestando, desde as 

primeiras décadas do século XX, um modelo de sistema educacional que fosse de 

encontro às necessidades do progresso do estado. Nestas primeiras décadas, o ensino 

elementar tinha maior espaço, passando então seu lugar ao ensino técnico, no início da 

década de 1920, ainda com a citada ênfase na modernização do campo. Fator importante 

nessa mudança deve-se, segundo o autor, à chegada de Arthur Bernardes ao governo, 
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em 1918. Quanto a este, destaca-se a implantação da então Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária, de Viçosa, fundada em 1920, sob a influência política de 

Arthur Bernardes, com o objetivo de modernizar a agricultura (ABREU, 2006). 

 O modelo de desenvolvimento empreendido pelo governo de Minas desde o 

início do período republicano, ou seja, de modernização da agricultura aliado à 

produção industrial, sofreu importante incremento com Plano de Recuperação 

Econômica e Fomento da Produção, no governo Milton Campos, em 1947. Tal Plano se 

constituiu como uma ação política no sentido de criar condições ao desenvolvimento e à 

modernização do estado. As ações do Plano teriam sido, segundo o autor, pautadas 

firmemente pelo ideal de crescimento combinado da indústria e da agricultura (DULCI, 

1999). 

 Tal situação é corroborada por Bosi (1998), que afirma que a ligação entre 

instrução e economia, entre ensino e produtividade, esteve presente no processo de 

modernização do estado de Minas Gerais, desde as primeiras décadas da República, 

seguindo o caminho trilhado pelo governo do Rio Grande do Sul. Identifica o 

positivismo como marca de ambos os estados, em contraposição, por exemplo, do 

estado de São Paulo, que por pressão dos cafeicultores, tinha o liberalismo como 

sustentação maior. 

 Porém, cabe esclarecer que a partir da ascensão de Juscelino Kubistchek à 

presidência, em 1956, o Plano, apesar de não ter sido abandonado, sofreu alterações, 

tendo sido a principal a concentração das ações “no problema da infra-estrutura para 

impulsionar o desenvolvimento industrial” (DULCI, 1999, p. 94). O desenvolvimento 

passa então a ser entendido – e estimulado – enquanto industrialização, com fortes tons 

urbanistas, em detrimento do equilíbrio anterior entre a cidade e o campo. Isto posto, 

passemos ao histórico de implantação do ensino superior mineiro, cabendo a ressalva 

que, pelo delineamento da pesquisa, optou-se por restringir a descrição apenas ao 

período republicano. 

 Segundo Abreu (2006), causa estranhamento o fato de que, em detrimento do 

discurso desenvolvimentista, a educação ocupasse parcela tão pequena das ações diretas 

do Estado: 

 

“À educação destinaram-se apenas 3,4% dos investimentos inicialmente previstos e 
abrangia uma única meta, a formação de pessoal técnico. Havia justificativas para essa 
escolha. Em termos gerais, acreditava-se que uma elite bem preparada poderia conceder 
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benefícios ao país e estender progressivamente a educação ao conjunto da população. 
De um ponto de vista mais específico, a implementação de um programa de 
desenvolvimento implicaria a racionalização e a modernização administrativa do país, o 
que exigia uma formação mais específica” (ABREU, 2006, p. 146). 

 

 Faz-se necessário demarcar o processo de criação e implantação do ensino 

superior mineiro, a fim de lançar luz aos fatores econômicos e políticos que 

viabilizaram sua implantação nas várias regiões do estado, a fim de que possa-se refletir 

sobre a implantação tardia nas regiões Norte e Noroeste do estado.  

 Em 22 de agosto de 1904 eram criados os cursos de Odontologia e Farmácia em 

Juiz de Fora, que se configurava, no período, como importante centro urbano 

republicano, em processo acelerado de modernização, tendo sido federalizada em 23 de 

janeiro de 1960, tornando-se Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 Em 1953, ano da criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, por 

iniciativa de um grupo de médicos locais e apoio do então governador Juscelino 

Kubistchek, com a doação de 20 milhões de cruzeiros em títulos da dívida do estado 

para sua fundação e manutenção. Apesar de ter tido seu processo de federalização 

aprovado ainda em fins de 1960, o processo só se efetivou em 2005. 

 Embora a intenção de Juscelino fosse implantar, em Diamantina, sua cidade 

natal, um curso superior de mineralogia, em virtude das características da região, em 30 

de setembro de 1953 cria-se a Faculdade de Odontologia de Diamantina, sob a 

coordenação do então reitor da Universidade de Minas Gerais, o dentista o Prof. Pedro 

Paulo Penido, tendo sido federalizada em 17 de dezembro de 1960. Ao longo do tempo, 

com a criação de outros cursos, passou a chamar-se Faculdades Federais Integradas de 

Diamantina e, em 2005, foi transformada em Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mururi. 

 Nota-se com clareza que enquanto a maior parte das instituições de ensino 

superior, na década de 1960, no estado de Minas Gerais, já lutavam pela federalização, 

tendo as mesmas já alguma história no contexto acadêmico, político e econômico do 

estado e do país, no norte de Minas ainda se assistiam aos primeiros movimentos de 

implantação de uma unidade de ensino superior na região. Apesar disso, o processo 

parece ter-se dado de forma semelhante, via mobilização da elite regional. Nota-se, 

portanto, que o tema da educação escolar ocupou lugar de destaque ao longo do 

processo de modernização do estado, e como ver-se-á no capítulo seguinte, também teve 

sua importância no norte de Minas. 
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Capítulo 3: O ensino superior no norte de Minas 
 

 O presente capítulo descreve o processo de implantação do ensino superior no 

norte de Minas Gerais, na década de 1960, relacionando-o ao intenso processo de 

modernização pela qual começava a passar a região no mesmo período, buscando 

identificar os discursos que ligavam, de uma ou outra forma, o ensino superior e o 

desenvolvimento regional. 

 Antes porém cabe um esclarecimento. Por ocasião da pesquisa documental pôde-

se encontrar um volume muito importante de documentos, jornais e revistas referentes à 

Fundação Universidade Norte-Mineira – FUNM, em volume inclusive superior ao 

tempo necessário para sua consulta completa. Para além disso, também notou-se um 

número muito mais expressivo de documentos referentes a uma das faculdades 

vinculadas à FUNM, a saber, a Faculdade de Filosofia do Norte de Minas – FAFIL. 

Pela análise realizada, pôde-se concluir que há certa razão para tal fato, embora algumas 

interrogações perdurem. 

 O fato de ter sido, efetivamente, como ver-se-á, a primeira unidade de ensino 

superior na região, por exemplo, é um fator considerado como importante. Outro ponto, 

ao qual dar-se-á à frente maior ênfase, é o discurso produzido por ocasião dessa 

implantação, com alguns pontos estruturantes relacionados à necessária modernização 

da região e o lugar da educação nesse processo, e sua preparação ao desenvolvimento 

que se almejava e que começava a se fazer presente. 

 Assim, antes de descrever o processo de implantação do ensino superior no norte 

de Minas, porém, faz-se necessária uma explanação breve acerca do cenário político, 

econômico e social da região no período, que é com frequência encarada como atrasada 

em relação ao restante do estado e de outras regiões do país, consideradas mais 

desenvolvidas. 

 Até esse período, a região é descrita assim por Jardim et al (2002, p. 18-19): 

 

“... carente de infra-estrutura, baixo índice de industrialização, renda per capita e 
urbanização. Os problemas sociais decorrentes das grandes diferenças socioeconômicas 
indicavam a necessidade da formação de pessoal qualificado. Uma região com ensino 
precário apresentando altos índices de analfabetismo, carente de professores habilitados 
e que presenciava todos os anos seus jovens interromperem seus estudos por falta de 
opção, ou aqueles mais afortunados migrarem para outras regiões a fim de continuarem 
sua formação e, na sua maioria, não mais retornando”.  
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 Segundo Pereira, A. (2007, p. 94), a “... maioria dos estudos sobre o Norte de 

Minas relaciona a região com a pobreza, a seca, a marginalização, o isolamento 

regional, a dependência dos municípios frente às transferências da União e do estado, 

fenômenos que, historicamente, aproximam-na mais do Nordeste brasileiro do que do 

Sudeste”. 

 São necessárias algumas breves considerações acerca do processo de ocupação e 

formação da região. As primeiras incursões datam de 1553, com a expedição Espinosa-

Navarro, que partiu de Porto Seguro, Bahia, que percorreu toda a região, chegando até o 

Rio São Francisco. Apesar disso, a ocupação efetiva do território só viria ocorrer em 

meados do século XVII, com o início a doação de sesmarias na região. Mas as primeiras 

povoações se deram sob influências das bandeiras paulistas, as atuais Matias Cardoso, 

Januária, São Romão e Guaicuí, todas próximas do Rio São Francisco, eixo econômico 

da região desde então (OLIVEIRA et al., 2000). 

 Já a cidade de Montes Claros, importante ao presente estudo por ter sido a sede 

dos primeiros cursos de ensino superior da região, foi fundada sob influência da 

bandeira de Fernão Dias, em 1674, continuada depois por Matias Cardoso. 

 

“Por alvará de 12 de abril de 1707, foram concedidas sesmarias de uma légua de largura 
por três de comprimento, cada uma , a Antonio Gonçalves Figueira e aos capitães Pedro 
Nunes de Cerqueira, Manoel Afonso de Siqueira, João Gonçalves Figueira e outros. (...) 
Com grande número de indígenas escravizados e, a seguir, com o escravo negro, 
procedeu-se ao cultivo da terra e à criação de gado, originando-se os primeiros núcleos 
de população. Erigiu-se, então uma capela, sob a invocação de Nossa Senhora e São 
José, formando-se ao redor dela o povoado de Formiga. Por sanção da Regência e 
resolução da Assembléia Geral Administrativa, tomada sobre outra do Conselho Geral 
da Província, foi a povoação de Formiga elevada à categoria de vila, em 13 de outubro 
de 1831 e instalada a 16 de outubro do ano seguinte, com o nome de Vila de Montes 
Claros de Formiga. A 3 de julho de 1857, a vila recebeu foros de cidade, passando a 
denominar-se simplesmente Montes Claros”. (IBGE, 1959, p. 139-140). 

 

 A cidade de Montes Claros não ocupava, no cenário político, econômico e social 

da região, até então, lugar de centralidade. Segundo Oliveira et al. (2000), esse processo 

de deu ao longo do tempo, tento sido seu início durante o declínio da mineração, e no 

século XIX diversas mudanças na estrutura econômica, como a progressiva importância 

econômica da região Sudeste, especialmente São Paulo e Belo Horizonte, colocaram a 

cidade como importante rota comercial. Outro fator decisivo na consolidação da 

centralidade da cidade na região foi a chegada da ferrovia, em 1926. À frente, retomar-
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se-á esta questão, porém já no período histórico sob enfoque, as décadas de 1950 e 

1960. 

   

O norte de Minas nas décadas de 1950 e 1960 
  

 A imagem da região no período, então, parece oscilar entre o atraso e o imenso 

potencial da região, nos termos de seu potencial ao desenvolvimento. E os ideais 

desenvolvimentistas parecem ter alimentado de forma significativa ambas as visões, 

como bem descreve Pereira, A. (2007, p. 108): 

 

“Nessa época, em sintonia com o ideário desenvolvimentista que tomava conta do país, 
os grupos dirigentes do Norte de Minas articularam-se para atrair à região os recursos 
estaduais e federais, principalmente para o setor de energia e transportes, bem como a 
indústria. Essa última, por sua vez, implicaria a inserção definitiva da região no tão 
sonhado desenvolvimento. Para tanto, houve a preocupação em identificar essa área 
com as imagens de progresso, urbanidade e ‘civilização’. A cidade de Montes Claros 
era abordada nos jornais locais como a ‘Princesa do Norte’, o ‘Coração robusto do 
sertão’. 

 

 Para Pereira (2001), a região do norte de Minas esteve à margem do 

desenvolvimentismo dos anos 1950, tendo ocorrido apenas a ação do Estado, de forma 

mais efetiva, em meados da década seguinte, principalmente pelos investimentos em 

energia e transportes, e pelos incentivos fiscais criados pela SUDENE. Segundo o autor, 

para “... Montes Claros, o desenvolvimentismo representou uma grande esperança: 

faltava energia não só para a industrialização como também para consumo doméstico, e 

as estradas da região eram precaríssimas" (p. 51). Cabe ressaltar que o eixo norteador do 

modelo de desenvolvimento implementado pela SUDENE na região se pautava, acima 

de tudo, no processo de industrialização, em que apesar de haver, em seu início, um 

marcante vetor de equidade regional e social, somente ao longo das décadas de 1970 e 

1980 foi sendo possível notar o privilégio dado à expansão industrial e ao 

desenvolvimento econômico em detrimento de quaisquer ações de cunho social 

(OLIVEIRA, 1996). 

 Em artigo publicado no jornal Gazeta do Norte, em 11 de fevereiro de 1960, 

Gelmires Reis, ao elogiar grandemente a construção de Brasília, ligando-a ao início 

efetivo do progresso do cerrado brasileiro, afirma: “A nossa cidade (...) se vê, de um 
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momento para outro, sacolejada violentamente pelo progresso, sempre desejado, mas 

somente agora realizado...” (GAZETA DO NORTE, 11 fev./1960, p. 1). 

 Até a década de 1950, a maior parte da população da região encontrava-se na 

zona rural, com predomínio de atividades agropecuárias e extrativistas, situação que se 

inverte nas décadas seguintes. Tomando a cidade de Montes Claros como exemplo, até 

pela centralidade que a mesma passou a ocupar na região, Leite (2003) demonstra, 

baseado em dados do IBGE, que em 1960 a população na zona rural era de 85.971, e de 

46.531 na zona urbana; em 1970, residiam na zona rural 31.332 e na zona urbana 

85.154; já em 1980, na zona rural residiam apenas 21.995, enquanto na zona urbana 

estavam 155.313. Além do processo de urbanização da cidade, nota-se um aumento 

significativo da população geral, fortemente influenciada pelo processo migratório. Faz-

se necessário refletir sobre a pressão que tal processo acabou por criar em termos de 

acesso à escolarização, bem como, e principalmente, na capacidade da cidade em 

responder a tal demanda, que como ver-se-á à frente, era a princípio bastante limitada, 

principalmente pela ausência de professores habilitados. 

 A centralidade da cidade de Montes Claros na região norte de Minas, apesar de 

não se configurar como ponto de discussão do presente trabalho, é ponto que merece 

uma menção. Para Pereira, A. (2007, p. 90): 

 

“... a sua posição de centro regional desponta no final do século XIX, mas só se 
consolida no início do século XX, pois até então Januária e, posteriormente, Pirapora 
eram os centros mais importantes da região. A centralidade de Montes Claros passou a 
existir quando ocorreu a instalação de infraestruturas nesta parte do território, 
principalmente aquelas voltadas à circulação de recursos humanos e materiais, isto é, 
quando foram construídas estradas interligando-a a diversos municípios e instalou-se 
nela uma diversidade de serviços”. 

 

 Cabe acrescer que, por meio da pesquisa documental, teve-se acesso cartas, 

memorandos e ofícios, em papel timbrado da Prefeitura Municipal de Montes Claros 

que, na década de 1960, trazia como nota de rodapé os seguintes dizeres: “A cidade que 

mais cresce na área da SUDENE. Aplique aqui o seu Capital”. 

 Concorda-se com a hipótese de Pereira, L. (2007) de que o processo de 

modernização do norte de Minas se deu sob intensa mobilização da elite política local. 

Ainda para o autor, a elite política norte-mineira era formada, em sua maior parte, por 

homens que também possuíam lugar de destaque como empresários, fazendeiros, 

profissionais liberais. O trecho abaixo sintetiza isto: 
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“Nossa hipótese é a de que, no período que recortamos, os fazendeiros, comerciantes e 
industriais da região organizaram-se como classe; foram, também, agentes do processo 
modernizador durante o qual construíram uma ideologia regionalista que, 
compartilhada pelos mais influentes órgãos da sociedade civil, atraindo e agregando 
intelectuais como jornalistas, burocratas, tecnólogos, escritores e professores, permitiu 
a evolução de uma simples ação corporativa, nas décadas de 1940 e 1950, para o 
exercício da hegemonia nas décadas finais do século XX. O regionalismo, aqui 
entendido como a mobilização de um grupo social junto às instâncias do Estado, 
expressa uma ideologia, uma concepção de mundo produzida e necessária a uma classe 
social que, expandida para o conjunto da sociedade, adquire a natureza de um senso 

comum”. (PEREIRA, L. 2007, p. 10). [grifos originais]. 
 

 A impressa da época mostra-se como exemplo factual do colocado acima, haja 

vista (re)produzir um discurso modernizador intenso, tanto na frequência com que 

reportagens desse cunho eram publicadas, como no caráter regionalista que portavam, 

no mais das vezes com forte apelo afetivo. A título de exemplo, pode-se notar, em 

reportagem publicada na primeira edição da revista “Montes Claros em foco”, de agosto 

de 1956, de autoria de José Monteiro Fonseca: “Incrustada no coração sertanejo, Montes 

Claros é cidade eminentemente mineira: acolhedora e pacata. Apesar de ter-lhe sido 

nociva a pecha que lhe imputaram, ela possui um povo laborioso e ordeiro, inteligente e 

hospitaleiro”. (p. 12). O artigo é finalizado reforçando uma imagem específica do povo 

da região, e enfatizando o potencial para o desenvolvimento: “Montes Claros, (...) se 

desenvolve, progride, projeta-se no cenário da vida nacional, como centro de irradiação 

e convergência de uma zona enorme, porém esquecida. Ela estimula e dá o exemplo de 

tenacidade que faz do sertanejo o homem respeitado por sua honestidade e pelo valor de 

seu trabalho”. (p. 12). 

 Embora não se configure foco do presente trabalho, pensa-se importante fazer 

menção ao fato de que fez parte do modelo de desenvolvimento implementado no 

estado de Minas Gerais ao longo deste período liga-se à construção/consolidação 

daquilo que Dulci (1999) chama de ‘mineiridade’, ou em outras palavras, a construção 

de um aparato simbólico que viesse a cristalizar uma unidade identitária no estado. Tal 

fato seria fruto da heterogeneidade das regiões de Minas, o que dificultaria o processo 

de integração econômica, política e social no estado. Em detrimento disso, parece ter 

havido uma construção, no norte de Minas, também diferenciadora do restante do 

estado, que a ligava à imagem de uma cultura diferente, própria.  

 Outro ponto-chave no processo de constituição da cidade de Montes Claros 

como cidade-pólo foram as comemorações do centenário da cidade, em 03 de julho de 
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1957. Para Pereira (2001), referindo-se a Hobsbawn (1984), tal ponto se tratou, em 

verdade, de uma tradição inventada, essencialmente ideológica, tendo sido “... uma 

estratégia cuidadosamente planejada para solidificar as relações políticas de 

dependência e dominação, construir a imagem de uma cidade moderna, de um povo 

ordeiro e trabalhador e, por fim, atrair os tão reclamados investimentos do Estado e da 

União” (p. 53). 

 A participação da imprensa local no fato é clara. A revista “Montes Claros em 

Foco” editou uma edição especial, em comemoração ao centenário da cidade, em junho 

de 1957. Nela, inúmeros artigos, escritos por prefeitos e figuras políticas regionais, 

seguem a mesma trilha: um discurso progressista, que afirmava Montes Claros enquanto 

referência de desenvolvimento regional, e que toda a região acabaria beneficiada12. 

 Outro ponto importante é a intervenção do Estado na região, no sentido do 

fomento do desenvolvimento regional, como afirmam Oliveira et al. (2000, p. 230): 

 

“A partir de 1960, com a intensificação do intervencionismo estatal na Região, este 
passa paulatinamente a vivenciar novas realidades em vários dos seus aspectos 
econômicos e sociais. Em função disto, aceita-se aqui que pode-se considerar este ano 
de 1960, como sendo um marco na história regional. Pois, a partir desta data teve início 
um período de transição, no qual se formalizaram os novos interesses para com a 
Região norte-mineira; ou seja, tornou-se explícito o papel que esta tenderia a 
desempenhar no bojo da economia nacional”. 

 

 O modelo de desenvolvimento das ações estatais neste período pautava-se, no 

mais das vezes, no crescimento econômico, via industrialização, via expansão das 

relações capitalistas de produção na região. Assim, as ações do Estado na região 

direcionavam-se ao crescimento e modernização da economia local, e as ações que se 

direcionavam ao ensino escolar se restringiam à educação primária e secundária, sem 

nenhuma menção ao ensino superior, até então, como demonstra carta enviada, em 

1959, por via do Ministério da Educação e Cultura - MEC à Prefeitura Municipal de 

Montes Claros – PMMC, em resposta à solicitação de incentivo à implantação do nível 

superior de ensino na região, “... que o Conselho de Ministros decidiu que o Governo 

não deve tomar a iniciativa de criar novos estabelecimentos de ensino superior, pelo 
                                                 
12 Cabe esclarecer que vários são os pontos ligados à ideia de desenvolvimento presentes na imprensa, 
como a linha de transmissão de energia elétrica de Três Marias, o asfaltamento das estradas da região, 
várias obras de urbanização da cidade, a instalação de indústrias, o papel da SUDENE, tanto na 
indignação pela exclusão inicial do Polígono das Secas de sua área de abrangência como sua posterior 
integração, e não somente dos problemas educacionais da região. Privilegia-se neste trabalho este último, 
apenas isso, havendo extensa possibilidade de que outros vieses de análise possam ser executados em 
outras pesquisas. 
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menos enquanto não dotar as Universidades e escolas isoladas, atualmente existentes, 

das condições indispensáveis para o seu regular funcionamento”. Destarte, ver-se-á à 

frente, que a própria necessidade de expansão, principalmente do ensino secundário, 

acabou se configurando como fator decisivo no processo de implantação do ensino 

superior no norte de Minas. 

  

O problema educacional do Norte de Minas 

 

 Neste sentido, alguns aspectos começam a surgir no cenário político da época, 

como a defesa da industrialização, o investimento pesado em infra-estrutura, 

principalmente energia e de transportes, e a defesa da escolarização extensiva a parcelas 

maiores da população. Neste quesito, a educação é reconhecida como uma variável a 

mais a ser considerada como essencial à política desenvolvimentista, no mesmo trilho 

do discurso de modernização do país, apesar das restrições estatais ao ensino superior 

no norte de Minas. 

 A situação educacional da região era realmente precária. As tabelas abaixo 

demonstram as taxas de analfabetismo e o número de escolas e matrículas na cidade de 

Montes Claros no período em estudo. 
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Tabela 1: Índices de analfabetismo na cidade de Montes Claros, segundo Censo 

Demográfico de 1950. 

 

Pessoas presentes, de 5 anos e mais 

Números Absolutos % sobre o total Discriminação 

Total Alfabetizados 
Não 

Alfabetizados Alfabetizados 
Não 

Alfabetizados 

              

Homens 8.804 4.843 3.961 55,00 45,00 

Mulheres 11.313 5.343 5.968 47,22 52,78 
  
Urbano 
  TOTAL 20.117 10.188 9.329 50,64 49,36 

              

Homens 20.098 2.783 17.315 13,84 86,16 

Mulheres 19.227 2.113 17.114 10,98 89,02 
  
Rural 
  TOTAL 39.325 4.896 34.429 12,45 87,55 

              

Homens 28.902 7.626 21.276 26,38 73,62 

Mulheres 30.540 7.458 23.082 24,42 75,58 

  
Em 
geral 
  TOTAL 59.442 15.084 44.358 25,37 74,63 

   Fonte: IBGE, 1959. 

 

 Como se pode notar, o índice geral de analfabetismo é de 74,63%, além de uma 

importante diferença entre os residentes na zona urbana, 49,36%, e na zona rural, 

87,55%. Cabe acrescer, além disso, que a “... percentagem de alunos matriculados, em 

relação à população infantil em idade escolar, é de aproximadamente 42,47%”. (IBGE, 

1959, p. 145). 

 

Tabela 2: Números de unidades escolares, professores e matrículas efetivas na cidade 

de Montes Claros, segundo informações do Serviço de Estatística da Educação do 

Estado de Minas Gerais. 

 

Dados numéricos 
Especificação 

1954 1955 1956 

Unidades escolares 87 95 78 

Corpo docente 182 190 176 

Matrícula efetiva 6.136 7.616 6.738 
   Fonte: IBGE, 1959. 
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 Em relação à tabela acima, cabe esclarecer que, no ano de 1956, apenas cinco 

estabelecimentos eram de ensino secundário, sendo todo o restante restrito ao ensino 

primário (IBGE, 1959).  

 Segundo Maia e Cordeiro (2002), relatando informações obtidas com uma das 

fundadoras da Fundação Universidade Norte-Mineira – FUNM, Isabel Rebello de 

Paula, nos 121.000 km2 da região, com uma população de cerca de um milhão de 

habitantes, no início da década de 1960, havia apenas 57 estabelecimentos de ensino 

secundário, sendo que 91,24% deles eram de iniciativa privada e somente 8,76% eram 

públicos. 

 Em palestra proferida em 1965, por ocasião de um curso da CADES13 na cidade, 

pelo ex-prefeito de Montes Claros, Simeão Ribeiro Pires, encontra-se uma defesa 

substancial da necessidade da melhoria e da expansão do sistema de ensino na região, e 

claramente vinculada ao discurso em prol do desenvolvimento regional: 

 

“Ao nosso ver, qualquer processo de desenvolvimento regional só atingirá etapas 
superiores, se tiver a sustentáculo um vigoroso e adequado sistema de ensino. (...) É 
urgente a necessidade de um sustentáculo educacional para que sejam alcançados níveis 
satisfatórios de desenvolvimento. Haverá estrangulamento no processo 
desenvolvimentista quando o sistema educacional é inadequado e frágil. (...) A matriz 
de nosso atraso é o alto índice de analfabetos, sendo sua rápida redução o primeiro 
passo para qualquer tentativa de soerguimento regional e nacional. (...) Não constitui 
novidade para educadores que o rendimento da escola depende da sintonização entre ela 
e o meio. Onde não existe solicitação material e espontânea, onde as atividades 
produtivas independem da capacidade de ler e escrever, a resistência à ação da Escola é 
considerável. (...) É que cumpre, urgentemente, fazer a terra produzir mais, pois é lição 
eterna, que nunca é demais repetir, mormente agora, para todos os quadrantes do país: - 
A miséria não deve ser combatida pela simples Distribuição dos que possuem e sim e 

mais pela Produção dos que são capazes”. (MONTES CLAROS EM FOCO, 1965, 
s/p). [grifos originais]. 

 

 Nota-se, contudo, que a defesa se faz em virtude da ligação que se estabelece 

entre a educação escolar e o desenvolvimento: a fala denota um sistema educacional 

consonante com uma perspectiva de desenvolvimento econômico, de modernização da 

região. O trecho em destaque deixa claro que a noção de que o desenvolvimento 

econômico teria como necessária consequência a melhoria das condições de vida da 

população é a que sustenta a defesa, noção essa que se aproxima muito da perspectiva 

desenvolvimentista em voga na época, como visto no primeiro capítulo, e mais ainda 

com a noção de educação implícita à Teoria do Capital Humano. 

                                                 
13 Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. À frente, serão apresentadas suas 
peculiaridades. 
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 Em artigo da revista Montes Claros em Foco de 1962, assinado por Otoniel 

Beleza, a possibilidade da diminuição da desigualdade social é encarada como possível 

apenas pela caridade cristã, já que a não existência de ações dessa ordem acabariam por 

abrir espaço ao comunismo. Assim, o discurso reforça a ideia de que ao centro do 

processo produtivo, ao mercado, só teriam acesso alguns poucos que viessem a se 

destacar, como nota-se no trecho abaixo: 

 

“... aliviar assim os padecimentos ignorados dos pobres párias da fortuna, dos incapazes 
para o trabalho, (...) visando, não ao nivelamento das classes e condições sociais – coisa 
absurda e impraticável, como tenho afirmado, - mas à possível redução das diferenças 
extremas entre umas e outras, no tocante à situação econômica. (...) Assim, estabelecido 
o equilíbrio dinâmico entre o capital e o trabalho, entre a aristocracia, a mediania e a 
plebe, pois o problema social é, em última análise, um problema econômico, o povo 
esquecer-se-á facilmente do credo marxista e jamais precisará dêle, por isso que a 
caridade cristã, bem compreendida e universalmente praticada, dispensa, como se sabe, 
tôdas as pretensiosas inovações de sábios ociosos e ridículos”. (p. 32). 

 

 Estes dados, quando cruzados com os discursos de defesa da necessidade da 

expansão do número de estabelecimentos escolares, corroboram com a tese de Souza 

(2007), quando afirma que ao se pensar no “... movimento da história e as exigências de 

educação escolar”, (...) foi no “... século XIX que ela saiu do arbítrio individual e se 

tornou obrigação pública. Mas, até meados do século XX, bastavam quatro anos de 

escolarização para alguém ser considerado ‘formado’ em nível básico” (p.17). 

 Isso nos leva a pensar até que ponto o processo de transformação das relações de 

trabalho na região, principalmente em Montes Claros, tomada enquanto cidade de 

referência nesse processo, de industrialização e incremento do comércio passaram a 

exigir níveis maiores de escolarização da população, algo que poderia se configurar 

enquanto um fator de travamento do processo de modernização e desenvolvimento da 

região. Mas, ao mesmo tempo, pelo viés contrário, e retomando o caráter contraditório 

desse processo, discutido no primeiro capítulo, não é possível também negar o 

benefício, em termos mais amplos, que a expansão do sistema de ensino traria à 

população. 

 Oliveira (1996), em sua análise do processo de desenvolvimento da região sob a 

influência da SUDENE, elenca alguns pontos-chave da infra-estrutura necessária, a 

saber: 1) energia; 2) transportes; 3) modernização do setor agrário e pecuário; 4) 

industrialização e 5) educação. Neste ponto, afirma: 
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“Um dos aspectos consensuais sobre o desenvolvimento é que ele não se faz sem 
melhoria na educação. O acesso a ela significa uma melhor e maior qualificação de 
mão-de-obra. Mais do que isto, representa uma melhoria do padrão de vida, pois este 
pode ser entendido como uma abertura no campo de escolha do indivíduo. Pois, a 
escolha e a liberdade do indivíduo só podem ser exercidas com um adequado 
instrumental” (OLIVEIRA, 1996, p.142). 

 

 Em contrapartida, apesar da menção à liberdade e possibilidade de escolha, o 

autor se foca em indicadores de ordem prática e quantitativa, àqueles que de uma forma 

direta ou indireta mais interessam ao crescimento econômico, e não ao desenvolvimento 

do indivíduo e da região de forma mais ampla. Taxas de analfabetismo e de anos de 

escolarização da população são exemplos utilizados pelo autor como indicadores de 

desenvolvimento. A menção à liberdade de escolha é argumento também condizente 

com uma visão liberal de educação, que contribui com o processo de encobrimento das 

contradições que lhe são inerentes. 

 Em termos pedagógicos, ideais de modernização também se fizeram presentes. 

Retomando os ideais escolanovistas da década de 1930, as reformas educacionais das 

décadas de 1950/60 direcionavam-se à capacitação e formação de cidadãos que viessem 

a compor uma massa de mão-de-obra pronta a dar sua contribuição à retomada do 

crescimento econômico e do desenvolvimento (MENDONÇA et al, 2006). Na região, 

tais mudanças também engrossavam o discurso da necessidade não só da expansão do 

sistema de ensino, em todos os seus níveis, inclusive superior, como se pode notar na 

afirmação da professora Isabel Rebello de Paula, uma das líderes do movimento de 

implantação do ensino superior na região, citada por Maia e Cordeiro (2002, p. 53): 

 

“O perfil dessa nova escola se resumia na fuga do tradicionalismo pedagógico, da 
rotina, do livresco, e do erudito, males e vícios do ensino da época. Na determinação de 
diretrizes atualizadas e basicamente de interesse regional, na formação de uma ética 
estudantil e profissional. Na avaliação constante dos seus resultados e efeitos na 
comunidade em que se propunha atuar, finalmente, na formação de uma equipe aberta, 
ampla, direta e objetiva, que perseguisse pacientemente seus objetivos”. 

 

 Um dos mais importantes argumentos utilizados foi exatamente o da necessidade 

da expansão da rede pública de ensino, principalmente do ensino secundário, em uma 

clara ligação aos ideais desenvolvimentistas de progresso para a região, e sua retirada da 

situação de atraso econômico e social. Em reportagem do jornal “Gazeta do Norte”, 

encontra-se um pouco do otimismo relacionado à expansão da rede de ensino, em 

específico o ensino secundário de nível comercial e técnico: 
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“Por meio dêles, o jovem recebe uma preparação básica e especializada para o trabalho 
nos diversos setores em que se desdobra aquela atividade – sem que, por isso, deixe de 
receber uma formação geral adequada. Os Cursos Técnicos de Comércio formam o 
profissional e o cidadão” (GAZETA DO NORTE, 01 jan./1960, p. 1) [grifos originais]. 

 

 Denota, assim, o texto acima não apenas que a educação traria especialização 

para o trabalho moderno, mas também uma formação de ordem pessoal, básica, ligada à 

cidadania, de um novo homem preparado a um novo tempo. Aproxima-se muito da 

noção que Cunha (1985) possui da relação, no período aqui sob análise, entre a 

escolarização e o desenvolvimento, a saber, a de perceber a primeira como mecanismo 

de transformação dos talentos inatos, individuais, em habilitações cambiáveis, 

essenciais à chegada ao segundo. 

 Especificamente sobre o ensino de nível médio e técnico, como na reportagem 

acima citada, o autor é bastante enfático ao afirmar seu papel como mecanismo de 

resolução de certos problemas econômicos e sociais, como o desemprego, no sentido 

em que este deixa de ser fruto de mecanismos impessoais, macrossociais, e passa a 

ocupar o lugar da falta de qualificação profissional, de carência de indivíduos ao alcance 

de um patamar mais elevado de desenvolvimento (CUNHA, 1985). 

 Parece haver, neste quesito, certa distância histórica entre o norte de Minas e o 

restante do estado. O auge das discussões acerca do ensino técnico-profissionalizante, 

ainda que voltados à modernização do campo, que se deu no início do século XX, ainda 

na República Velha, somente chega à região em meados do século, também em relação 

ao campo, mas já principalmente para o incremento da indústria e do comércio (DULCI, 

1999). 

 Assim, em relação à modernização da agricultura, que ainda se baseava, no 

período, em uma direção pouco comercial e mais de subsistência, reportagem publicada 

na cidade argumentava em favor de uma ligação necessária entre esta e a ampliação do 

sistema de ensino, via implantação da Escola Média de Agricultura D. José Alves 

Trindade, onde afirma-se ser louvável qualquer iniciativa, oficial ou privada, de “elevar 

o índice de instrução e cultura de nossa gente” (GAZETA DO NORTE, 07 jan./1960, p. 

1). Continua afirmando o caráter obsoleto da produção agrícola regional, sendo urgente 

a necessidade de levar “... aos agricultores instrução e, principalmente, os 

conhecimentos técnicos de que carecem” (idem). Finaliza o artigo afirmando que “Ao 
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grande povo de Montes Claros um prêmio à sua capacidade e um incentivo à 

concretização de um futuro de glôrias” (idem). 

 Outro ponto importante em relação à modernização da agricultura é a criação, 

pela Lei 4.323, de 11 de abril de 1964, do Colégio Agrícola “Antonio Versiani 

Athayde”, tendo sido este incorporado à Universidade de Minas Gerais em 1968, para a 

formação de técnicos em Agropecuária. Em 1975 este é transformado em Núcleo de 

Tecnologia em Ciências Agrárias, e passa a oferecer cursos superiores de curta duração 

em Bovinocultura e Administração Rural. A questão da modernização do campo é 

ponto chave no processo de compreensão dos condicionantes da implantação do ensino 

superior norte-mineiro. 

  

O ensino superior norte-mineiro: A Fundação Universidade 

Norte-Mineira - FUNM 

 

 O processo de implantação do ensino superior na região centralizou-se em 

Montes Claros que, como visto, já havia no período se firmado enquanto centro urbano 

de referência na região, a “capital do Norte de Minas” (MONTES CLAROS EM FOCO, 

1957). Assim, um dos pontos principais de ligação entre a implantação do ensino 

superior na região parece ter sido a necessidade da expansão do sistema público de 

ensino, em especial de nível secundário. Há registro, na lei de criação da Universidade 

Norte Mineira, em seu artigo 9º, que os primeiros cursos a serem implantados seriam os 

de Agronomia e Veterinária, em virtude da “vocação” da região, no sentido da 

modernização do setor, direcionado à produção comercial14. Apesar disso, os primeiros 

cursos implantados, no início do ano de 1962, foram: Pedagogia, Letras, História e 

Geografia, em virtude da necessidade da expansão do ensino secundário que, como 

visto, era extremamente escasso na região, impossibilitando o próprio acesso ao ensino 

superior e pela maior disponibilidade imediata do corpo docente15. 

                                                 
14 À frente serão mais bem discutidas as intenções e argumentos relacionados à implantação destes cursos 
na região. 
15 Relatório e Prestação de Contas da Diretoria Executiva da Fundação Educacional Luiz de Paula, para a 
eleição da primeira diretoria da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras do Norte de Minas, datada de 09 
de janeiro de 1964. 
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 Em artigo publicado, no ‘Gazeta do Norte’, em 06 de março de 1960, começa a 

surgir uma ligação da expansão do ensino secundário com o ensino de nível superior, no 

sentido da necessária continuidade do processo de escolarização da população: 

 

“Montes Claros irrefutavelmente vem progredindo em todos os aspectos. Culturalmente 
o surto de seu desenvolvimento tem sido notável. Diversos novos grupos escolares têm 
sido últimamente instalados, na séde do município e elevado também o número de 
escolas rurais, para as quais foram escolhidas através do curso de suficiência realizado 
no ano passado, professoras competentes. (...) Uma das maiores conquistas no terreno 
cultural, deve-se apontar a instalação do curso científico anexo à Escola Normal do 
Estado, facilitando aos menos favorecidos pela fortuna. Estamos informados que o 
referido curso obedecerá a uma austeridade imprescindível ao melhor aproveitamento 
do aluno, que, assim, ficará capacitado a enfrentar os exames vestibulares com maior 

possibilidade de êxito” (GAZETA DO NORTE, 06 mar./1960, p. 1). [grifos nossos]. 
  

 Anterior à implantação dos referidos cursos superiores, houve em Montes Claros 

um ciclo de palestras e cursos que tinham por objetivo capacitar e habilitar o 

professorado a lecionar no ensino secundário. Tais cursos eram vinculados à CADES 

(Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário), de âmbito federal, 

criada em 1954, e que chegava à cidade em 1960, “com a finalidade de incrementar e 

dar assistência técnica ao ensino secundário” (GAZETA DO NORTE, 10 jul./1960, p. 

1). Também concedia “... subvenções e bolsas de estudos às Faculdades de Filosofia que 

instalaram cursos especiais, assim como a candidatos que se disponham a freqüentar tais 

cursos e assumam o compromisso de exercer a função de orientador educacional” 

(idem).  Finalizando, o autor do artigo, Prof. Antonio Raia, orientador dos cursos da 

CADES em Monte Claros, afirma que “... a ação dêste importante órgão se faz sentir em 

todos os setores da vida educacional de nossa escola de grau médio, no sentido de 

dinamizá-la e torná-la mais equânime e ajustada não só à realidade nacional, como 

também atualizada com a moderna pedagogia” (idem). Os chamados “cursos de 

suficiência” tinham por objetivo “... ministrar aos mesmos [professores] noções de 

didática geral e especial de cada disciplina do currículo secundário, bem como atualizá-

los no conteúdo dessas matérias” (idem). 

 Na mesma edição, a Profª. Yvonne de Oliveira Silveira afirma que os cursos 

facilitam “... a freqüência para muitos professores que, por diversos motivos, não podem 

ir para a capital ou outros centros afastados” (GAZETA DO NORTE, 10 jul./1960, p. 

3). Afirma ser uma oportunidade ímpar aos professores não diplomados nas Faculdades 

de Filosofia se preparem aos exames para docência no ensino secundário. “Enquanto as 
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Faculdades de Filosofia não diplomam número suficiente de professores para os 

estabelecimentos do interior do País, ginásios e colégios são criados sob orientação e 

fiscalização seguras com professôres capazes de cumprir a elevada missão de ensinar” 

(idem). 

 

“De acordo com o Decreto que a criou, para a consecução de seus objetivos, a CADES 
deveria, entre outras atividades: promover a realização de cursos e estágios de 
especialização e aperfeiçoamento para professores, técnicos e diretores de  
estabelecimentos de ensino secundário; conceder e incentivar a concessão de bolsas de 
estudo a professores secundários, a fim de realizarem cursos ou estágios de 
especialização e aperfeiçoamento no País ou no exterior; promover estudos dos 
programas do curso secundário e dos métodos de ensino, a fim de ajustá-los aos 
interesses dos alunos e às condições e exigências do meio; elaborar material didático 
para as escolas secundárias; organizar missões culturais, técnicas e pedagógicas para 
dar assistência e estabelecimentos distantes dos grandes centros; incentivar a criação e o 
desenvolvimento dos serviços de orientação educacional nas escolas de ensino 
secundário; divulgar atos e experiências de interesse do ensino secundário; e promover 
o intercâmbio entre escolas e educadores nacionais e estrangeiros”. (PINTO, 2000, p. 5) 

 

 Segundo a mesma autora, a CADES representou, para a educação brasileira, 

uma proposta que, ao mesmo tempo em que proporcionava ações pedagógicas e 

técnicas modernas, acabou sendo socialmente conservadora, já que não alterou o caráter 

elitista e seletivo do ensino secundário no período, o que a enquadra, como discutido 

acima, como parte de um processo de modernização conservadora (PINTO, 2000), o 

que viria também marcar o processo de implantação do ensino superior regional. 

 Notam-se, portanto, ações do Estado na direção da expansão do ensino 

secundário, nas décadas de 1950 e 1960, também na região, como afirma Santos (2008, 

p. 252), a “... ’nova escola média’ debatida incansavelmente pelos educadores 

brasileiros deveria configurar-se como uma escola democrática, adequada às 

características de sua clientela e configurada como elemento propulsionador do 

desenvolvimento nacional”. 

 Para Pinto (2000), nesse período “... a ciência e a formação de recursos humanos 

são valorizados como fatores de progresso e elementos fundamentais para o 

aprimoramento das forças produtivas e para a expansão do capitalismo” (p. 2). Assim, a 

expansão do sistema de ensino também fez parte das ações do Estado que buscavam 

direcionar o país a outro patamar de desenvolvimento econômico, ações essas “... que 

sintetizavam os componentes essenciais do sistema político-econômico brasileiro da 

época – nacionalismo econômico, emancipação do País, ideologia desenvolvimentista, 
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incremento da função econômica do Estado – [que] indicavam que o Brasil tinha pressa 

em se modernizar” (p.2). 

 Com este panorama histórico, em 1960, iniciou-se um movimento para a 

implantação de uma unidade de ensino superior na região. Segundo Maia e Cordeiro 

(2002), um grupo de professoras recém-formadas pela Universidade de Minas Gerais, 

formado por Isabel Rebello de Paula, Maria Isabel Figueiredo Sobreira, Maria da 

Consolação de Magalhães Figueiredo, Maria Florinda Pires Ramos e Maria Dalva Dias 

de Paulo, deu início a um movimento em prol do ensino superior regional. Estas, ainda 

segundo as autoras, buscaram apoio em autoridades regionais e na comunidade local, 

chegando a proferir palestras sobre a situação do ensino na região, ancorando, no mais 

das vezes, a necessidade da implantação do ensino superior para formar professores e 

professoras para a expansão do ensino secundário. O maior intuito destas professoras 

era a formação de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em um 

direcionamento explícito à formação de professores necessária à ampliação do ensino 

público regional, principalmente de nível secundário. 

 

“A idéia surgiu em 1960. Éramos um grupo pequeno de estudantes bairristas. Em BH, 
orientadas pelo Prof. Tabajara Pedroso, se lançaram a implantar neste sertão a primeira 
célula de ensino superior. Durante as férias escolares, a idéia tomou corpo e iniciado o 
ano letivo de 1961, já nos reuníamos em Belo Horizonte formando equipes de trabalho 
para levantamento de viabilidade. Só uma coisa era certa: íamos fundar a escola. Como 
não sabíamos ainda mas arregaçamos as mangas e nos lançamos ao trabalho”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Anotações pessoais da Profª Isabel Rebello de Paula. 
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Figura 1: Maria Isabel Figueiredo Sobreira e Maria da Consolação de Magalhães 

Figueiredo. 

Fonte: Revista Montes Claros em Foco, 1964. 

 

 Em edição também de 1964, a revista “Montes Claros em Foco” traz uma 

entrevista realizada com duas das fundadoras da FAFIL, Maria Isabel Figueiredo 

Sobreira e Maria da Consolação de Magalhães Figueiredo (figura 1): 

 
“Acontecimento importante para o Norte de Minas, especialmente para Montes Claros, 
foi a fundação da Faculdade de Filosofia, modernamente chamada de Educação. Além 
do ensino curricular de preparação de professores do ensino secundário e superior, trará 
outros empreendimentos culturais. (...) Mary e Baby Figueiredo, Isabel Rabelo, e 
Florinda Ramos sonharam com Faculdade. Encontraram apoio nos colegas: Dalva Dias 
Santiago, Glacira Mendes, M. de Lourdes Freitas e Antônio Francisco de Oliveira. ‘A 
idéia  da criação de uma Faculdade de Filosofia, em Montes Claros, nasceu há muito 
tempo, em Belo Horizonte, entre nós, estudantes montesclarenses, que cursávamos a 
FAFI. Obteve desde logo o apoio e o incentivo de professôres ilustres como Tabajara 
Pedroso e Arthur Versiani Velloso. Mas, de potência a ato, o caminho era longo e 
pedregoso. E nada disso nos desanimava; ao contrário, as dificuldades impulsionavam-
nos à luta movidas que éramos (e ainda o somos!) pelo idealismo, característica 
essencial dos jovens. O sonho é agora realidade. MOC tem a sua faculdade de 
Educação. Êste ato contribuirá para elevar sensivelmente o nível cultural da cidade. Os 
benefícios são inúmeros e M. Claros conhecerá o equilíbrio econômico, social e 
intelectual. Não será mais a cidade rica e inculta do sertão; a educação, base da 
existência, sobrevivência e desenvolvimento de toda a sociedade, trar-lhe-á nôvo 
aspecto, enriquecendo aquilo que o homem tem de eterno: - o espírito’. Alegra-nos 
entrevistar môças bonitas e inteligentes assim como Mary, e que ainda jovens, 
começam a lutar pelo progresso da terra natal”. (MONTES CLAROS EM FOCO, 1964, 
s/p). 

 

 Um grande incentivador da proposta foi o Prof. Arthur Versiani Veloso, Diretor 

da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, e irmão do farmacêutico 



 72 

Mário Versiani Velloso, residente em Montes Claros, que esteve na cidade proferindo 

palestras e participando de reuniões de discussão da proposta de implantação do ensino 

superior na cidade. Em um desses encontros, realizado no dia 25 de julho de 1962, o 

referido professor afirma, segundo reportagem da Gazeta do Norte: 

 

“A idéia central do Prof. Velloso é que Montes Claros, a par dos admiráveis índices de 
progresso e riqueza que vem ostentando, apresenta, para constituir-se em fecundo 
núcleo cultural, condições dificilmente encontráveis em outros pontos do país. 
Inicialmente, foi ressaltada a necessidade de prover devidamente as cátedras vacantes 
no curso secundário, como providência imprescindível para evitar o êxodo de alunos 
nêsse nível de ensino, que representa considerável ônus para a economia local. (...) 
Quanto à Universidade propriamente dita, ela se constituiria inicialmente de uma 
Faculdade de Filosofia, que funcionaria com apenas cinco cursos: Português, Inglês, 
Matemática e História Natural. A seguir, mediante concurso de elementos de fora e de 
professores egressos da Faculdade de Filosofia, seriam criadas as faculdades de 

Veterinária e Agronomia, que são os institutos de verdadeira adequação com as 

necessidades do meio” (GAZETA DO NORTE, 29/Jul, 1962, p.1). [grifos nossos]. 
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Figura 2: “O Professor Arthur Versiani Veloso, Diretor da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Minas Gerais, pronunciando interessante palestra sobre a fundação da 

Universidade Norte-Mineira, no auditório do Colégio Imaculada Conceição”. [legenda 

original] 

Fonte: Revista Montes Claros em Foco, 1964. 

 

 Retomando a questão da criação e implantação de cursos superiores de 

Agronomia e Veterinária, sustentada pelo discurso da vocação agropecuária regional, 

cabe maior explanação e análise, haja vista tal fato não haver se concretizado, já que os 

cursos criados integrados à FUNM nos anos seguintes não possuíam nenhuma relação 

com o campo, como se pode notar no quadro abaixo. Além da FAFIL, foram 

implantadas outras quatro faculdades ligadas à FUNM, seriam elas: a Faculdade de 

Direito (FADIR), a Faculdade de Medicina (FAMED), a Faculdade de Administração e 

Finanças (FADEC) e a Faculdade de Educação Artística (FACEART). 
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Quadro 1: Cronologia do processo de implantação do ensino superior norte-mineiro, 
relacionada à FUNM. 

   Fonte: MAIA e CORDEIRO (2002). 

24 de maio de 
1962 

Lei 2.615/62, que criou a Universidade Norte de 
Minas, que mais tarde passou a chamar-se Fundação 
Universidade Norte-Mineira. 

25 de julho de 
1962 

Reunião, em Montes Claros, para delineamento do 
funcionamento da FUNM. 

02 de agosto de 
1963 

Assembléia de fundação da FAFIL, definida a 
Fundação Educacional Luiz de Paula como 
mantenedora. 

Janeiro de 1964 
Eleita a primeira diretoria da FAFIL, tendo a Profª 
Isabel Rebello de Paula sua primeira diretora. 

13 de abril de 
1964 

Início das aulas da FAFIL, nos cursos de Geografia, 
História, Letras e Pedagogia. 

Novembro de 
1964 

Criação da Faculdade de Direito - FADIR, incorporada 
à FUNM. 

01 de maio de 
1965 

Início das aulas da FADIR. 

06 de dezembro 
de 1965 

A FAFIL é transferida para a Fundação Universidade 
Norte-Mineira. 

18 de outubro de 
1967 

Nomeada comissão para construir o projeto da 
Faculdade de Medicina do Norte de Minas – FAMED. 

Agosto de 1968 
Início das discussões para a criação da Faculdade de 
Administração e Finanças do Norte de Minas – 
FADEC. 

1968 
Início dos cursos de Filosofia, Ciências Sociais e 
Matemática, vinculados à FAFIL. 

Abril de 1969 Início das aulas da FAMED. 

13 de maio de 
1972 

Início das aulas da FADEC, com os cursos de 
Administração de Empresas e Ciências Econômicas. 

19 de fevereiro de 
1973 

Criação do curso de Ciências Contábeis, vinculado à 
FADEC. 

08 de maio de 
1986 

Ato de criação da Faculdade de Educação Artística 
do Norte de Minas – FACEART. 
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 A FAFIL data, então, de dois de agosto de 1963, tendo sido mantida pela 

Fundação Educacional Luiz de Paula – FELP, entidade sem fins lucrativos que havia 

sido instituída em 1961 com o intuito de criar, instalar e manter estabelecimentos de 

ensino secundário no norte de Minas. A FAFIL permaneceu vinculada à FELP até 1965, 

quando foi incorporada à FUNM. Esta última, tendo sido criada oficialmente em vinte e 

quatro de maio de 1962, somente iniciou suas atividades em 1964 (MAIA e 

CORDEIRO, 2002). 

 Deve-se lembrar que a região sofreu, como visto, uma ação de industrialização 

vinda de fora, da esfera federal, por via principalmente da SUDENE, e da esfera 

estadual, por programas como o SUDEMINAS, por meio de isenções fiscais e 

incremento das redes de energia e de estradas. Também se faz clara a pressão da elite 

local no sentido de viabilizar a implementação dos ‘pré-requisitos’ ao desenvolvimento 

regional, tal como discutido no capítulo anterior, como melhoria do sistema de 

transportes para escoamento da produção e melhoria do suprimento de energia elétrica, 

por exemplo, tendo tais melhorias efetivamente ganhado forte incremento na década de 

1960. 

 Em relação ao privilégio dado à implantação da FAFIL, com uma ligação 

explícita com a necessária formação de professores para o ensino secundário, nota-se, 

segundo Abreu (1968), como tendo feito parte de um processo maior, de nível nacional, 

embora certamente com peculiaridades regionais. 

 

“Evidentemente, quando nas últimas décadas se adensou o processo de 
desenvolvimento nacional com o consolidar de nossa industrialização, não mais seria 
possível manterem-se as escolas no velho estilo ornamental de transplantação 
simbólica, porque já não era mais viável que coubesse a uma pequena elite alegórica a 
tarefa de representar o papel de país civilizado, fazer sozinha as vezes de nação. Esta 
realmente se formava ao impulso do desenvolvimento, quando começavam a se 
incorporar camadas populares à vida nacional, quando estratos sociais outrora 
rigidamente estanques se misturavam e integravam e chegava-se àquele ponto crítico da 
dialética do desenvolvimento, em que se atinge o limiar da ruptura qualitativa entre o 
processo formal e o processo real, quando não há mais como deixarem as escolas, que 
precisam ser eficientes, de incorporarem à sua temática valôres atuantes, como os 
científicos e tecnológicos, e de pensarem e agirem em têrmos de uma cultura nacional, 
que verdadeiramente se constitui. De outra sorte, tornar-se-iam elas pontos de 
estrangulamento insustentáveis em relação às imposições indeclináveis do 
desenvolvimento brasileiro, incapazes de servirem de instrumento ao suporte e direção 
do nosso progresso, inaptas a constituírem elementos para estudo e solução de nossos 
concretíssimos problemas, desqualificadas a integrarem, como instituições reais, a 
nação real” (ABREU, 1968, p. 205). 
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 Assim, um dos principais problemas relacionados à capacidade de responder à 

crescente demanda por escolarização na cidade de Montes Claros, principalmente o 

ensino secundário, era o déficit de professores habilitados. Os cursos da CADES, como 

visto, cumpriram em parte esse papel, mas de forma ainda incipiente, até pelo seu 

caráter provisório, ao passo que a implantação de uma faculdade de filosofia viria suprir 

de maneira muito mais sustentada e duradoura. 

 Sobre a questão do déficit de professores habilitados, ainda em 1956, o então 

inspetor itinerante da Inspetoria Seccional de Belo Horizonte, cuja encargo era o de 

supervisionar a região norte-mineira, além de também ter sido o fundador do ‘Jornal de 

Montes Claros’ e redator do ‘Gazeta do Norte’, o Prof. José Monteiro Fonseca 

afirmava: 

 

“A Lei orgânica do Ensino Secundário, de 1942, traçou os objetivos da escola em 
aprêo, tendo a principal preocupação em cuidar, senão formar, ‘a personalidade integral 
do adolescente, estimulando a consciência patriótica e humanista, proporcionando-lhe a 
cultura geral, com base para estudos superiores’. Presentemente temos em Montes 
Claros 4 estabelecimentos (Escola Normal, Colégio Imaculada Conceição, Instituto 
Norte Mineiro de Educação e Colégio Diocesano Nossa Senhora Aparecida), onde se 
ministra o ensino secundário. Quase 2.000 adolescentes freqüentam os referidos 
educandários e se maior não é o seu número é porque as instalações dos mesmos não 
comportam superior matrícula. Há acentuada tendência para o aperfeiçoamento dos 
métodos até então adotados, principalmente por parte dos professores jovens, mais 
acessíveis à moderna didática, menos ligados à escola tradicionalista, mais entusiastas, 
mais idealistas... (...) A aquisição dos corpos docentes condígnos tem sido um problema 
cruciante dos educandários. Não queremos frizar a deficiência do nosso professorado, 
mas apenas salientar a dificuldade de obtê-lo como êle deve ser para que possa 
corresponder ao desideratum da Lei Orgânica do Ensino Secundário. (...) Apesar disto, 
a procura de ensino secundário é tão grande, que já se constitui uma das mais sérias 
preocupações para os que se interessam pelo assunto. Preocupação porque os 
estabelecimentos não estão em condições de atender aos pedidos de matrícula. (...) 
quanto ao atual corpo docente secundário de Montes Claros, como disse inicialmente, 
está melhorando muito. Os cursos de suficiência contribuíram grandemente para a 
elevação do nível da escola secundária aqui. É notório o progresso feito. Que digam os 
alunos, que são os melhores observadores”. (REVISTA MONTES CLAROS EM 
FOCO, 1956, p. 35-36). 

 

 Retomando a discussão acerca das condicionantes do desenvolvimento do ensino 

superior brasileiro, como colocado no capítulo anterior, em Mendonça (2000), ou seja, 

por um lado a qualificação de mão-de-obra direcionada à indústria e por outro a 

necessária modernização e adequação do sistema de ensino às exigências do 

desenvolvimento do país, crê-se que há maior ligação, caracteristicamente no norte de 

Minas, à segunda. A própria CADES tinha, como visto, por objetivo modernizar o 
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ensino secundário, em importante consonância com os discursos produzidos em prol da 

implantação do ensino superior na região.  

 Apesar da implementação de várias ações modernizadoras, “... a Região 

conservou muitas de suas características tradicionais, especialmente aquelas 

relacionadas ao Poder local, que demonstrou ser forte o suficiente para resistir ao 

processo de transformação em curso” (OLIVEIRA, et al., 2000, p. 235).  

 A influência das elites regionais parece ter sido uma constante no processo de 

desenvolvimento do ensino superior em Minas Gerais: 

 

“... o papel atribuído à educação mineira também estava restrito aos membros das 
oligarquias, em contraste com o discurso da intelectualidade da época que viam na 
educação o único caminho para formar o homem que deveria forjar um país livre do 
atraso econômico e intelectual” (ABREU, 2006, p.80) 

 

 Pereira, L. (2007) demonstrou com clareza o papel das elites e do poder local no 

processo de modernização da região, dando destaque à Sociedade Rural e à Associação 

Comercial e Industrial – ACI, apontando-as como duas entidades que concentraram o 

poder local de forma marcante, principalmente em virtude do caráter polivalente de seus 

membros: 

 

“... a trajetória dessas duas entidades, as mais influentes da região, revela que as elites 
regionais evoluíram de fazendeiros, comerciantes e industriais isolados para se 
constituírem em uma classe organizada que, além da propriedade dos meios de 
produção e do controle sobre os postos convencionais do Estado (deputados, prefeitos e 
vereadores), assumiu a direção da sociedade civil, alargando suas concepções de classe 
e universalizando-as” (PEREIRA, L. 2007, p. 205-206). 

  

 Em edição de 1965, a revista “Montes Claros em foco” noticia o início do 

funcionamento da Faculdade de Direito do Norte de Minas – FADIR, cuja aula 

inaugural seria proferida pelo então governador do estado Magalhães Pinto, com o tema 

“Prosperidade perante o Direito”, e tece inúmeros elogios ao fato, considerando-a como 

“... uma das melhores iniciativas já promovidas no nosso meio educacional. Representa, 

não somente para a cidade mas também para tôda a região norte do Estado” (MONTES 

CLAROS EM FOCO, 1965, s/p) 

 Apesar disso, uma voz dissonante descreve, na mesma edição, o fato da 

implantação de uma Faculdade de Direito na cidade como algo sem propósito, 

acusando-a de ser uma iniciativa de caráter elitista, acrescendo que o desenvolvimento 
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do ensino superior regional não deveria se direcionar à formação de uma elite 

intelectual, mas à realidade de extrema desigualdade social da região.. Trata-se do Pe. 

Paulo E. Pimenta, que coloca: 

 

“Num país subdesenvolvido em fase de intenso desenvolvimento, as elites intelectuais 
são objeto de dupla pressão: das classes conservadoras, que se esforçam por manter as 
estruturas sociais vigentes, e das classes populares, que procuram nas lideranças 
intelectuais cobertura para suas reivindicações. (...) Mas aqui em M. Claros o processo 
é diferente. Nosso movimento cultural que começou, podemos dizer, com a criação da 
Faculdade de Filosofia, vem progressivamente se desviando para uma manifestação de 
cultura acadêmica. Prova disto é a ridícula idéia de uma Faculdade de Direito. (...) Não 
é isto que pedem os mil estudantes que não encontram vagas nas escolas, os alunos sem 
um Científico à altura de prepará-los para os vestibulares. Não é isto que pedem nossos 
lavradores que não sabem plantar, ou os párias famintos e doentes de nossos bairros. 
Afinal, o que se pretende? Atender às necessidades reais de uma região, ou ir ao 
encontro das aspirações pessoais de um grupo? (...) Enquanto as iniciativas sociais 
estiverem nas mãos de grupos e a serviço de grupos, a sociedade será prêsa de tensões e 
desequilíbrios, para não dizer de injustiças e opressões. (...) Não existe progresso 
verdadeiro sem a participação cada vez maior das camadas inferiores nos benefícios da 
cultura e civilização. O organismo social que não se mostra capaz de seleção e ordem 
no seu crescimento, degenera-se: suas classes se transformam em castas, suas elites em 
grupos, e a justiça em privilégio” (MONTES CLAROS EM FOCO, 1965, s/p). 

 

 Cabe ressaltar que a imensa maior parte das reportagens da revista, desde sua 

primeira edição em 1956, até a última consultada para a pesquisa, de 1979, alimenta o 

discurso progressista em relação à região, sendo que apenas o padre acima citado 

descreve com boa dose de criticidade o quadro econômico e social do período em 

questão, afirmando o caráter elitista e seletivo do ensino superior norte-mineiro. 

 Outro ponto decisivo para a manutenção do caráter elitista citado acima é 

manutenção financeira da FUNM. Até sua estadualização, em 1989, quando 

transformada em Universidade Estadual de Montes Claros, a mesma manteve-se através 

da cobrança de mensalidades dos alunos, de doações de empresários, fazendeiros e 

comerciantes da cidade e da região, a duras penas. Segundo alguns documentos 

encontrados, a FUNM sempre teve a maior parte de suas receitas advindas dos recursos 

financeiros dos alunos, que durante sua primeira década de funcionamento era da ordem 

de 81,98%, enquanto que convênios com o MEC não atingiam 3%. 

 Durante a década de 1960, a imensa maior parte das instituições de ensino 

superior mineiras lutava pela federalização, sendo que grande parte delas obteve êxito 

ainda nesse período (ABREU, 2006). Mas a FUNM não ficou absolutamente alheia a 

esse processo, apesar de sua história recente. Em 1975, sob a coordenação do então 

reitor Prof. João Valle Maurício, uma equipe de professores da instituição construiu um 
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projeto com o intuito de demonstrar a situação da FUNM, em termos sócio-econômicos, 

a fim de pleitear também a federalização. Embora a própria história tenha mostrado que 

tal intento foi frustrado, alguns pontos do projeto acabam servindo como parâmetros a 

uma melhor compreensão daquele contexto. 

 Em um dos trechos mais importantes à presente análise, quando da 

argumentação em favor da importância do ensino superior na região, tem-se: 

 

“A sua sobrevivência, numa região agreste e isolada dos grandes centros, deve-se 
sobretudo ao idealismo de seus componentes, ao espírito empreendedor do sertanejo 
ousado e destemido, que consegue sobrepujar os obstáculos mais difíceis e 
desalentadores. (...) Sabemos que: - a educação tem repercussão econômica direta sobre 
o número e o pessoal qualificado, uma vez que as três quartas partes da produção 
nacional são devidas à mão de obra cuja produtividade depende muito de instrução; - a 
sociedade, tanto quanto o indivíduo, utiliza a educação como meio de conservar e 
desenvolver seus sistemas de valores; - a educação estimula a estrutura a iniciativa e o 
espírito de criatividade de uma comunidade, melhora a estrutura do consumo, 
favorecendo a mobilidade social e econômica; - a educação serve de instrumento de 
seleção, permitindo a uma comunidade encontrar seus dirigentes, empresários, 
administradores e técnicos; - a educação não é um setor improdutivo da economia. Ao 
contrário, devemos considerá-la um investimento essencial ao crescimento econômico. 
Uma região pode transformar-se de maneira brutal concentrando os recursos 
disponíveis em educação. (...) Não pode haver política de desenvolvimento sem uma 

política educacional; - a educação deixou de ser privilégio de uma elite, tendendo cada 
vez mais a ser coextensiva em relação à totalidade da comunidade”. (p. 2). [grifos 
originais]. 

 

 Nota-se que o discurso se sustenta na noção de que investir em educação é 

investir no sistema econômico, ligando o sistema de ensino à capacitação e qualificação 

do trabalhador, e que esta, por sua vez, além de propiciar o desenvolvimento 

econômico, propiciaria mobilidade social. Não que tal mobilidade tenha um caráter 

falacioso, pois efetivamente uma melhor colocação no mercado pode de fato 

proporcionar uma maior ou menor melhoria das condições de vida da população, mas o 

acesso ao ensino superior permaneceu restrito a poucos, e o espaço no próprio mercado 

também é sempre restrito. O discurso implícito no trecho acima se mostra coerente com 

a tese de Cunha (1985, p. 52), como exposta e discutida no primeiro capítulo deste 

trabalho: 

 

“A imagem da escola é a de um mecanismo pelo qual os talentos inatos são 
transformados em habilitações cambiáveis, por sua vez, em renda, sob a forma de 
salário ou lucro. A sociedade aberta é aquela que permite aos indivíduos de cada 
qualidade/quantidade de talento atingirem o seu degrau. A sociedade brasileira, no seu 
estado atual, entretanto, não é ainda completamente aberta, pois há fatores que 
impedem a entrada (ou exigem a saída prematura) de muitos indivíduos da 
escola/escada antes de atingirem o ‘seu’ degrau”. 
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 Tal visão parece, por sua vez, coerente com a noção de modernização 

conservadora, também discutida acima, conforme Dulci (1999), já que apesar de ter 

havido um ganho importante em virtude dos investimentos realizados na ampliação do 

sistema de ensino a partir da década de 1960 na região, tendo tido nesse processo a 

implantação do ensino superior um papel decisivo, como demonstrado, o acesso ao 

ensino superior ainda permaneceu restrito à uma parcela mínima da população da 

região.  

 A FUNM, especialmente por meio da FAFIL, parece ter exercido, destarte, um 

papel importante no processo de expansão do sistema de ensino da cidade, 

principalmente de nível secundário. Quanto a essa expansão, a título de comparação, em 

palestra proferida pela professora Isabel Rebello de Paula, por ocasião da comemoração 

dos 20 anos de implantação do ensino superior regional, em 1982, coloca os seguintes 

dados: dos “... 57 ginásios existentes [no Norte de Minas], contamos hoje com cerca de 

1446 estabelecimentos que oferecem ensino da 4ª à 8ª séries (antigo ginasial), dos quais, 

1158 são municipais, 256 estaduais e apenas 22 particulares. Inverteu-se, finalmente, a 

participação do poder público na educação, rompendo-se assim com o círculo vicioso 

que a dominava. Não havia escolas porque não havia professores17” (p. 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Transcrição de palestra proferida por ocasião das comemorações dos 20 anos da FUNM. 
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Considerações Finais 
 

 Baseando-se nos documentos e publicações do período histórico analisado, foi 

possível encontrar discursos que se direcionavam, frequentemente, à necessária 

adaptação da região aos novos tempos de progresso, modernização e desenvolvimento, 

ocupando o sistema educacional um lugar de destaque nesse processo, tomada aqui uma 

noção de educação muito própria ao período analisado, ou seja, tanto de expansão de 

oportunidades de acesso à educação, inclusive superior, como ao acesso a uma educação 

diferenciada, moderna, adaptada às novas exigências econômicas. 

 O ensino superior viria, portanto, lançar luz às problemáticas econômicas e 

sociais da região norte de Minas, em um sentido de adaptação e integração da região ao 

país em desenvolvimento, adaptação às novas formas capitalistas de organização do 

mercado. A implantação do ensino superior aparece como sinônimo de modernidade, 

haja vista não ser possível, dentro do discurso corrente na época, a um país ou região 

almejar desenvolvimento sem dispor de um sistema de educação escolar, em todos os 

seus níveis, conciso e adaptado aos novos tempos, condizente com os ideais produzidos 

pelos discursos desenvolvimentistas em nível nacional, com o intuito de capacitar a 

mão-de-obra necessária à industrialização da região e seu consequente 

desenvolvimento. 

 Assim, como a situação educacional da cidade e da região era deveras precária, a 

perspectiva do início de um processo urbanização e modernização, que acabou 

efetivamente por mostrar-se intenso nas décadas posteriores, acabou por exigir a 

melhoria e expansão do sistema de ensino que, por sua vez, exigiu a necessidade da 

habilitação de número maior de professores, principalmente de ensino secundário, por 

sua vez deu margem à implantação de cursos superiores que respondessem a tal 

demanda. Em outras palavras, a implantação/ampliação do acesso ao ensino superior na 

região deu-se em função da necessidade de formação de capital humano, este último 

entendido como necessário ao projeto de desenvolvimento implantado no norte de 

Minas. 

 Não foi possível, porém, uma maior explanação e análise sobre as outras 

faculdades ligadas à FUNM, pois apesar dessa ligação, o funcionamento das unidades 

seguia o padrão do processo de desenvolvimento do ensino superior brasileiro, em 

outras palavras, eram faculdades isoladas. Dessa forma, parecem haver também 
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histórias até certo ponto isoladas, pois foram diferentes grupos de pessoas que criaram 

movimentos isolados a fim de criar outros cursos. No presente trabalho, como dito, 

acabou-se por privilegiar a FAFIL, por terem sido dela os primeiros cursos superiores 

no norte de Minas, e por representar uma maior ligação com a temática da relação 

educação-desenvolvimento, já que os discursos produzidos se sustentavam em uma 

forma específica de perceber o lugar da educação escolar na sociedade. discursos 

modernizadores sim, mas que acabaram se mostrando, ao mesmo tempo, conservadores, 

como visto. 

 Parece que a relação modernidade-regionalismo também influenciou de forma 

importante o processo de implantação do ensino superior na região, já que ao mesmo 

tempo em que os discursos se sustentavam na necessidade premente do 

desenvolvimento regional, o acesso ao ensino superior acabava por manter-se restrito a 

poucos, àqueles que já integravam a elite econômica e política local. Tal visão acaba por 

evidenciar uma noção de desenvolvimento limitado à sua dimensão econômica, em 

consonância com o modelo nacional-desenvolvimentista brasileiro.  

 Faz-se necessário também considerar os reais impactos causados na região em 

virtude da implantação e expansão do ensino superior. Apesar da clara ligação com os 

condicionantes econômicos e políticos, tanto em nível macro como em nível micro, que 

influenciaram o processo posto em análise neste trabalho quais acabaram sendo os 

primeiros cursos, quais sequer acabaram implantados, e quais os que foram sendo 

criados a partir de então. É fato, portanto, que muito há ainda a se pesquisar no 

concernente ao ensino superior no norte de Minas, sobretudo em relação ao papel que, a 

partir da sua implantação, este ocupou em termos de espaço de discussão e construção 

de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento regional. 
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