
245

O desenvolvimento econômico
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superior1
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RESUMO A cidade de Juiz de Fora iniciou o seu desenvolvimento in-
dustrial no final do século XIX, pela ação de uma parcela das elites agrá-
rias, em cujo projeto de modernização incluíram-se iniciativas no âmbito
da saúde, da educação e da cultura, que firmaram as bases para a
implantação do ensino superior na cidade.     O projeto industrial deu a
Juiz de Fora condições de liderança econômica na região da Zona da
Mata de Minas Gerais até o final dos anos 30, quando se iniciou o pro-
cesso de declínio econômico-industrial. Contudo, a decadência da in-
dústria não se estendeu de imediato à cultura. A educação em Juiz de
Fora tornou-se um dos signos da cidade, firmado na tradição de suas
escolas primárias e secundárias, laicas e religiosas. Algumas dessas
escolas promoveram o ensino superior ainda no início do século XX, ofe-
recendo cursos de caráter profissional, os quais, ao longo do tempo,
foram se transformando em faculdades. Foram esses centros de ensino
superior que constituíram o núcleo do condomínio de faculdades que
deu origem à Universidade de Juiz de Fora no momento de sua criação
em 1960.

1 O texto foi extraído do 1º capítulo da Tese de Doutorado: Do Ensino Superior Confessional ao Laico: As
Origens da Universidade de Juiz de Fora, defendida na PUC/Rio, em agosto de 1997.
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ABSTRACT The industrial development of Juiz de Fora began at the
end of the 19th century, through the action of a part of the traditional
agrarian élites of the city. This modernization process is at the origin of
the professional undergraduate schools that were created since 1904.
These schools were private and independent one from each other, al-
though there was an early desire between the educated groups of the
city of founding an University.

Introdução

Juiz de Fora, situada na Zona da Mata mineira, surge quando da
construção do Caminho Novo dos Campos das Gerais, que visa facilitar
aos comerciantes do Rio de Janeiro o acesso a Minas Gerais. Assim, o
nascimento desse povoado serve de apoio para as atividades mercantis
da economia mineradora no início do século XIX.

A população local dedica-se, então, ao pequeno comércio, à lavou-
ra e à criação de gado ao longo do Caminho Novo das Gerais. A expan-
são dessas atividades, principalmente o aumento da produção cafeeira,
dá origem a pequenos povoados, posteriormente transformados em vi-
las e cidades. Em 1850, esses conglomerados urbanos vêm a formar o
extenso Município de Paraibuna, cuja denominação é alterada, mais tar-
de, para Juiz de Fora. No ano de 1855, o Município conta com 27.722
habitantes (Oliveira, 1966).2  Em 1856, a Vila de Santo Antônio do Parai-
buna, a principal do município, é transformada em cidade, constituindo-
se em um dos mais dinâmicos e prestigiosos centros urbanos do Impé-
rio (Bastos, 1966; Oliveira, 1966).

O crescimento econômico da região, baseado na cafeicultura, traz
prestígio político, econômico e social a “uma influente e ilustre aristocra-
cia” (Bastos, 1966), permitindo que essas elites, de origem agrária, di-
versifiquem seus investimentos e implementem um projeto industrial.
Nesse aspecto, a trajetória de Juiz de Fora confirma o padrão de desen-
volvimento da indústria brasileira, ocorrido entre meados dos anos 1880
e o final da década de 30, baseado na expansão do setor agrícola e, em
particular, do café (ver Suzigan, 1986; Prado Júnior, 1962; Furtado, 1971).

A abertura da Rodovia União e Indústria, em 1861, está na origem
do crescimento econômico de Juiz de Fora, aproximando a cidade do
Rio de Janeiro, centro político e social de maior importância do país. A

2 O autor não esclarece a fonte de onde foi retirado esse dado, assim como não explicita qual era a população
da Vila que, mais tarde, se transformaria na cidade de Juiz de Fora nem dos demais distritos em separado.
Porém, este serve de indicador para pensarmos as possíveis condições demográficas das vilas.
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relação de ambas também é beneficiada, poucos anos depois, em 1870,
pela entrada em funcionamento da Estrada de Ferro Central do Brasil, o
que reforça ainda mais o comércio e a influência cosmopolita que a en-
tão capital do Império exerce sobre a cidade (Dias, 1971; Giroletti, 1988).
A construção da primeira usina hidrelétrica da América do Sul, em 1889,
constitui um outro marco do processo de conversão da cidade ao mun-
do da indústria. Essas iniciativas pioneiras permitem a expansão do nú-
cleo urbano e o desenvolvimento de uma economia não mais limitada à
comercialização do café na Zona da Mata mineira. São Paulo, Rio de
Janeiro e Goiás constituem-se nos principais mercados das empresas
locais. O desenvolvimento de relações econômicas com outros estados
e a proximidade com o centro político do país fazem com que Juiz de
Fora se isole, temporariamente, das raízes mineiras.

A própria distância geográfica em relação à capital do estado —
Ouro Preto e, posteriormente, Belo Horizonte — contribui para impedir
um maior estreitamento das relações socioeconômicas e culturais com o
centro de Minas Gerais. Note-se, por exemplo, que o perfil urbano de
Juiz de Fora define-se pelas construções de estilo neoclássico ou ecléti-
co, copiadas do Rio de Janeiro, inspirando-se, indiretamente, na arqui-
tetura francesa do século XIX. A matriz ibérica da arquitetura mineira não
deixará marca visível no traçado da cidade.

Embora não existam dados confiáveis sobre o aumento das popula-
ções urbana e rural de Juiz de Fora até o censo municipal de 1893, que
registra 10.200 habitantes urbanos, houve, por certo, um grande cresci-
mento demográfico rural e urbano a partir de 1855, quando o povoado
possuía apenas 600 moradores (Giroletti, 1988). Esse mesmo censo de
1893 assinala a expansão do mercado consumidor da produção da ci-
dade, bem como a diversificação da população urbana, com a presen-
ça de profissionais liberais, capitalistas, negociantes, e a incorporação
de escravos libertos, imigrantes e migrantes nacionais.

Os imigrantes, principalmente alemães, italianos, espanhóis e por-
tugueses — com predominância dos dois primeiros —, chegam nos pri-
meiros tempos da construção da Estrada União e Indústria e, posterior-
mente, dedicam-se ao trabalho operário, à fundação de pequenas in-
dústrias ou ao comércio. Giroletti assinala que, no período que se esten-
de de 1889 a 1930, os imigrantes foram os responsáveis pela criação de
quase 50% das indústrias juizforanas. Ainda que esta afirmativa seja
possivelmente verdadeira para o cômputo geral da indústria, Sílvia V. de
Andrade (1987) atribui à iniciativa de brasileiros as maiores unidades
fabris locais. Dentre estas, apenas duas grandes fábricas, Pantaleone
Arcuri & Spinelli e a Fábrica de Malha de Antônio Meurer, pertencem a
imigrantes, além da maior delas, a Companhia de Fiação e Tecelagem
Industrial Mineira, constituída por um consórcio de firmas inglesas, em
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1883. De todo modo, os empresários de origem local ou provenientes de
outras regiões do Brasil têm participação significativa no processo de
modernização da cidade, na criação de uma parcela importante das
indústrias, na expansão do setor comercial e no exercício das profissões
liberais.

As melhorias urbanas requeridas pela modernização em meados
dos anos 1880, muitas delas atribuídas aos “empresários autóctones”,
vão se consolidando ao longo do tempo, com a criação de instituições
de ensino primário e secundário, com a implantação de serviços de bon-
des, de telefonia, de energia elétrica, de iluminação pública, de água
encanada para servir aos domicílios do centro urbano, e a fundação de
bancos, teatros e hospitais (Giroletti, 1988).3

O Jornal do Commercio, em edição comemorativa da entrada do
século XX, destaca, em uma série de artigos, o desenvolvimento indus-
trial de Juiz de Fora, os movimentos associativos, a higiene urbana, a
instrução, a política republicana e a imprensa. A apresentação dos arti-
gos, assinada pelo diretor do jornal, confirma o sentimento generalizado
de efervescência e de modernização nessa região de Minas, “transfor-
mada em centro de luminosa civilização; e, entretanto, há apenas meio
século de trabalho humano abre nestas terras o sulco indelével de sua
ação [...] [Que] os homens do Século XX sejam desse poder de iniciati-
va, dessa emulação vigorosa, dessa energia de vontade e dessas qua-
lidades progressistas” (Oliveira, 1966:176).4

A elite econômica

Entre os anos de 1889 e 1937, os estados brasileiros passam por
significativas transformações. Durante esse período, a economia de Mi-
nas Gerais não conhece a estagnação, ainda que seu crescimento te-
nha sido moderado e irregular. Argumenta-se que a industrialização em
Minas não experimentou avanços mais expressivos por ter o estado se
especializado no fornecimento de matérias-primas para os pólos do Rio
e de São Paulo (Wirth, 1982). Nesse contexto, Juiz de Fora atua como
importante núcleo econômico — pelo número de suas indústrias, de seus
operários e por sua ativa participação no mercado interno — até a déca-
da de 30, quando a capital mineira — Belo Horizonte — começa a de-
sempenhar o papel de centro integrador da economia do estado (Giro-

3 A denominação “empresários autóctones” é dada pelo autor.
4 O diretor do jornal era Antônio Carlos Andrada. Os artigos foram reunidos na Tipografia Central e assinados

por João Mecenas, “O Movimento Associativo”; Francisco Valadares, “Indústria”; Cristovam Malta, “Higiene
Local”; José Rangel, “Instrução”; Estevão de Oliveira, “A Política Republicana”; Heitor Guimarães, “A Impren-
sa”.
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letti, 1988; Paula, 1976).
A industrialização de Juiz de Fora, até 1930, pode ser dividida em

dois períodos.5  O primeiro caracteriza-se pelo predomínio de pequenas
fábricas e oficinas de produção limitada, pelo uso de tecnologia elemen-
tar, com baixo índice de capital investido, e pela absorção de pequena
quantidade de mão-de-obra. O mercado consumidor tem, então, um perfil
regional, constituído pelo município de Juiz de Fora e a região da Zona
da Mata. Após 1890 e, sobretudo, no início do século XX, tem início uma
segunda fase, durante a qual, ao lado das pequenas indústrias existen-
tes, organizam-se as sociedades anônimas de grande produção, em-
prega-se um número maior de operários, importa-se tecnologia moder-
na e torna-se corrente o uso da energia elétrica. O mercado consumidor
expande-se para outras regiões de Minas Gerais e para outros estados,
dentre eles Rio de Janeiro e São Paulo (Giroletti, 1988). Até a década de
30, as atividades industriais diversificam-se entre os ramos de alimenta-
ção, fiação e tecelagem, metalurgia, couros e calçados, madeira, mó-
veis e serraria, cerâmica, cimento e marmoraria, fumos e cigarros, tipo-
grafia, registrando-se no final do período um total de 286 indústrias.

Contudo, apesar da diversificação da indústria, é preciso reconhe-
cer a fragilidade do setor e suas dimensões relativamente limitadas, prin-
cipalmente se comparado ao desenvolvimento verificado durante o mes-
mo período em São Paulo (Paula, 1976). As causas da inibição do pro-
cesso de industrialização de Juiz de Fora são controversas. Pode-se
pensar no predomínio das empresas familiares, na falta de planejamen-
to, na administração ineficaz, na inexistência de tino comercial, bem como
em outros fatores de origem psicossocial. Nesse caso, atribui-se à inca-
pacidade ou à inabilidade da burguesia local os principais motivos do
declínio da indústria. Tais argumentos não são, todavia, aceitos por Do-
mingos Giroletti:

“Os numerosos exemplos de empresários dinâmicos, de visão e
hábeis administradores e planejadores, que surgiram durante o
processo de industrialização e o dirigiram, desautorizam este tipo
de explicação. Além disso, nem todas as fábricas que constituíam
o parque industrial de Juiz de Fora eram empresas familiares. Ha-
via empresas de capital aberto. Nem por isso tiveram maior suces-
so. Por outro lado, em outras regiões brasileiras, durante o período
estudado, predominavam empresas familiares e nem por isso o
processo de industrialização sofreu solução de continuidade.”
(1988:116)

5 Tal divisão é concebida por Giroletti e foi adotada no corpo deste trabalho.
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O autor aponta alguns fatores de ordem estrutural e local como os
responsáveis por essa limitação: as dificuldades na comercialização do
café, os altos custos da importação de tecnologia e a inexistência de um
mercado de capitais; a reorganização nacional da economia com o des-
locamento da lavoura cafeeira para São Paulo, cujos efeitos se fazem
sentir nas economias estaduais e regionais; a implantação da capital em
Belo Horizonte, provocando um reordenamento na distribuição e aplica-
ção dos recursos, tendo como desdobramento o desenvolvimento de
outras regiões do estado etc. Quanto aos fatores de ordem local, o autor
assinala as conseqüências negativas da insuficiência no fornecimento
de energia elétrica, bem como o seu alto preço para as indústrias, além
das tarifas excessivas cobradas pela ferrovia Central do Brasil.

A concentração das indústrias de Juiz de Fora no setor de tecela-
gem e fiação também contribui para dificultar o acompanhamento das
transformações em curso com a industrialização do país. Acrescente-se
a este fato a reduzida dimensão das empresas, sua incapacidade de
superar a dependência tecnológica em relação aos centros externos, o
encarecimento do transporte, a precária infra-estrutura da cidade em
relação ao abastecimento de água e o insuficiente sistema de comuni-
cações e de fornecimento de energia elétrica. Estas dificuldades se trans-
formam em graves obstáculos à expansão industrial entre os anos 40 e
50, provocando o fechamento de inúmeras fábricas (Paula, 1976). Na
década de 40, Belo Horizonte já supera a produção têxtil da cidade, não
apresentando os mesmos sinais de crise observados em Juiz de Fora
(idem).

Ainda que os problemas assinalados anteriormente sejam relevan-
tes para a análise da trajetória da indústria em Juiz de Fora, as circuns-
tâncias políticas pouco contribuem para o desenvolvimento do projeto
de modernização iniciado no final do século passado. Durante a Primei-
ra República, Minas Gerais é um dos pilares do sistema presidencial,
tendo por três vezes ocupado a Presidência da República. A elite políti-
ca do estado sempre desempenhou um papel relevante nos processos
de sucessão presidencial, garantindo para si importantes ministérios.
De outra parte, os políticos mineiros, sempre influentes no Congresso,
lideram-no durante um significativo período da República Velha (Wirth,
1982). O êxito de suas incursões na política nacional depende da coe-
são política do estado, que se mantém unido até 1930. A partir de então,
Minas passa a desenvolver uma relação de cliente com o poder central.

Juiz de Fora participa da política mineira com uma expressiva repre-
sentação federal e estadual, além de desempenhar uma ativa liderança
nos movimentos políticos do estado desde os tempos imperiais. Entre-
tanto, após a Revolução de 30, até 1947, com o estado sob intervenção,
Juiz de Fora perde muito de sua expressão política. O período de dez
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anos (iniciado em 1936) em que Benedito Valladares ocupa o governo
do estado, coincide com uma fase de estagnação da economia da cida-
de. Não há dados que comprovem a relação entre esses fatos, porém,
deve-se reclamar atenção para tais circunstâncias, no sentido de que
sejam consideradas como parte de um conjunto de fatores e situações
que estão presentes nas vicissitudes da industrialização da cidade (Paula,
1976).

O Granbery e a perspectiva de uma universidade metodista

Na escassa literatura sobre os primeiros anos da instrução primária
e secundária em Juiz de Fora, o colégio do Cônego Roussin, fundado
em torno de 1860, é considerado como a primeira instituição de ensino
da cidade. Porém, há registro de uma escola, criada antes do estabele-
cimento do Município — a escola do Prof. Sampaio —, dirigida pelo Prof.
José Anacleto Sampaio, “cidadão respeitável, tendo sido vereador mu-
nicipal e ocupado posição de relevo na sociedade” (Oliveira, 1966:21).

A educação popular também está presente através do ensino profis-
sionalizante a cargo da Escola Agrícola, instituída em 1869 para receber
os filhos dos imigrantes alemães. Trata-se de uma experiência de pe-
quena duração, esgotada pela pouca procura por essa instrução. Se,
por um lado, se percebe, nessa iniciativa, a influência de uma concep-
ção educacional voltada para o preparo do ofício, comum nas culturas
anglo-saxãs, pode-se também detectar, no curto período de existência
da escola, a prevalência da ideologia ibérica, de valorização do ensino
propedêutico, preparatório para as profissões nas quais a retórica tem
um papel importante, razão pela qual as camadas dirigentes ou em as-
censão revelam preferência especial pelas faculdades de Direito (ver
Romanelli, 1982; Cunha, 1980).

Nos anos subseqüentes, são criadas na cidade várias instituições
de ensino básico e médio, na sua maioria de iniciativa particular, ressal-
vando alguns poucos grupos escolares pertencentes ao poder público.
Não há dúvida quanto ao cuidado com a instrução e o alto prestígio
dessas instituições, ao menos da perspectiva dos contemporâneos:

“A instrucção quer pública quer particular, está sendo fartamente
distribuída por uma série de esplêndidos estabelecimentos. Des-
de remotos tempos que Juiz de Fora possue bons institutos de
ensino e se esmera na da mocidade” (Esteves, 1915:259).

Até 1890, Juiz de Fora reproduz na educação o perfil corrente no
Império, durante o qual predomina, em todo o país, o ensino particular
— entre 1860 e 1890 registra-se a sua maior expansão —, por intermé-
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dio da ação do clero nos seminários ou em escolas confessionais, con-
sagrando o caráter religioso, literário e retórico do ensino secundário
(Azevedo, 1963). Roque Spencer Maciel de Barros situa nesse período
o confronto entre uma tradição católica conservadora, opondo-se com
tenacidade à perspectiva de um Estado laico que afastasse a educação
e a cultura da órbita religiosa, e os intelectuais da ilustração brasileira,
identificados com o ideário liberal ou com o cientificismo (Barros, 1986).

As transformações decorrentes da industrialização tornam-se mais
evidentes em Juiz de Fora após 1890,6  quando se instalam na cidade
fábricas de maior porte e aumenta significativamente a população ope-
rária. Industriais, cafeicultores e comerciantes investem em eletrificação,
comunicação, transporte e no sistema bancário, procurando dotar a ci-
dade de uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento industrial.

Da mesma forma, também a educação é vista como um investimen-
to necessário à expansão da economia. Dentre outras instituições de
ensino fundadas nesse período, destacam-se duas escolas, representa-
tivas da ação das elites locais em favor da nova ordem competitiva,
mediante a atribuição de um novo perfil à educação primária, secundá-
ria e superior: o Granbery, criado em 1890, e a Academia de Comércio,
cuja fundação data de 1894.

De modo geral, a República inaugura uma nova etapa na história da
educação brasileira. A desarticulação do sistema educacional provoca-
da pela política republicana, em particular a separação entre o Estado e
a Igreja, compõe um quadro favorável para que novas instituições ve-
nham a sugerir outros tipos de escola. Nesse contexto, a Igreja Episco-
pal do Sul dos Estados Unidos propõe-se levar à frente a pretensão de
desenvolver o seu trabalho missionário por intermédio da educação. Ain-
da em 1876, o pastor Junius Newmann já anunciava para os Estados
Unidos, as possibilidades de êxito de tal iniciativa, garantindo o seu su-
cesso. “Este grande império está aberto ao evangelho [...] à educação e
as portas escancaradas ao protestantismo” (Mesquita, 1995:94).

O trabalho desenvolvido pelas escolas metodistas estava nitida-
mente comprometido com um ideário liberal, enraizado na cultura
política norte-americana, com os seus princípios democráticos e
sua ética protestante, elementos que no conjunto despertavam o
interesse de uma significativa parcela da população urbana brasi-
leira. Além do que, a inexistência de uma pedagogia brasileira no
final do século XIX — tanto as escolas particulares, em sua maioria
católicas, quanto as escolas públicas, pautavam-se por uma pe-

6 Esse momento é caracterizado por Giroletti como o segundo período da industrialização em Juiz de Fora (ver
Giroletti, 1988).
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dagogia ultrapassada de origem européia, na qual o aluno era
percebido como um simples receptáculo das instruções do mestre
— deixava um vazio no ensino do país, pronto para ser ocupado
pela educação metodista.

Os fazendeiros e industriais do oeste de São Paulo e da Zona da
Mata mineira, em face das mudanças na política e no quadro institucio-
nal brasileiro, tornam-se bastante receptivos a uma educação mais ade-
quada aos novos tempos, de orientação liberal e pragmática, constituin-
do um público sensível aos valores e às idéias originárias do protestan-
tismo norte-americano. Além disso, verifica-se uma influência crescente
da cultura norte-americana sobre vários setores da vida nacional (Mes-
quida, 1994). Assim, o projeto educacional metodista obtém uma boa
receptividade no Brasil, iniciando suas atividades, em 1881, com a cria-
ção do Colégio Piracicabano.

A educação masculina nas instituições metodistas concentra-se, fun-
damentalmente, em Juiz de Fora, quando da instalação, em 1889, da
Juiz de Fora High School and Seminary, denominada um ano mais tarde
Colégio Americano Granbery, e, posteriormente, Granbery.7  Juiz de Fora
foi uma escolha bastante adequada para a instalação de uma escola
metodista. A cidade era um centro republicano e, com o acelerado pro-
cesso de urbanização, a burguesia e a classe média locais requisitam
uma formação “moderna” para seus filhos, com a intenção de prepará-
los para as mudanças políticas e sociais em curso no país. Além disso, o
grande número de imigrantes, calculado em 20% da população, torna
ainda mais fácil a receptividade aos norte-americanos (Mesquida, 1994).
Acrescente-se o fato de que a cultura da cidade difere bastante do perfil
católico tradicional, típico dos centros urbanos localizados na antiga re-
gião de mineração. O comportamento religioso de Juiz de Fora sempre
esteve marcado por um certo distanciamento das práticas rígidas do
catolicismo, tão arraigado na cultura mineira. No dizer de Pedro Nava,
“ser de muito Deus e pouco padre, muito céu e pouca igreja, muita pre-
ce e pouca missa” (1973:36).

O Granbery é bem recebido por boa parte da comunidade de Juiz
de Fora, embora deva se destacar a ação contrária de grupos católicos,
que, à época, se encontravam em plena ação reformista romanizadora
na América do Sul, movimento iniciado em meados do século XIX, e que
teve em Minas um campo de atuação propício.

7 Além destes nomes, o Granbery recebeu a denominação de Instituto Granbery e, atualmente, Instituto Gran-
bery da Igreja Metodista (ver Revista ODONTO, ano 2, nº 9, set./out. de 1992). No decorrer deste livro utilizarei
a denominação Granbery quando me referir à instituição de ensino, sem me preocupar com as mudanças de
nome ao longo do tempo. Ver, também, Mesquida (1994).
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O Granbery oferece, inicialmente, os cursos elementar e ginasial,
além do teológico. Seus objetivos educacionais podem ser sintetizados
nos princípios da formação do cidadão americano, orientados para a
liberdade de pensamento e a formação de lideranças para o país (Mes-
quita, 1995).

O curso ginasial oferecido pelo Granbery recebe, em 1905, autoriza-
ção legal para conceder o título de “Bacharel em Letras”, seguindo o
modelo do Ginásio Nacional, ex-Colégio Pedro II. Os missionários têm o
firme propósito de fundar uma Universidade Metodista, tendo este tema
permanecido na agenda dos órgãos responsáveis por um longo perío-
do. Em 1901, as recomendações registradas pelos órgãos oficiais da
Igreja tornam-se mais incisivas: “Os cursos superiores precisam ser im-
plantados e desenvolvidos” (Boaventura, 1995c).

De fato, os cursos superiores iniciam suas atividades em Juiz de
Fora em 1904, coincidindo com a Reforma Epitácio Pessoa que equipa-
ra legalmente os diplomas expedidos pelas escolas superiores particu-
lares aos das escolas superiores públicas; concede matrícula imediata
aos aprovados em exame de madureza; funda o Conselho de Instrução
Superior, incluindo em suas atribuições a criação de novos estabeleci-
mentos de ensino. Facilitando o acesso aos cursos superiores, a Refor-
ma estimula uma significativa expansão dos centros de ensino. Entre
1891 e 1910, são criadas 27 escolas superiores (Canuto, 1987). Luis
Antônio Cunha (1980) identifica dois fatores como determinantes das
mudanças ocorridas no período. O primeiro refere-se às transformações
econômicas e institucionais na sociedade; o outro fator, de cunho ideoló-
gico, associa-se à luta de liberais e positivistas pelo “ensino livre” e à
postura positivista contrária aos privilégios ocupacionais conferidos pe-
los diplomas escolares.

Em 22 de agosto de 1904, o Granbery cria os cursos de Odontologia
e Farmácia, prontamente equiparados aos das escolas públicas.8  Sua
manutenção não se apóia em subvenção externa, embora as condições
financeiras da instituição se apresentem precárias.

Os missionários recorriam aos milionários americanos que tinham
feito fortuna no Brasil: “Se os reis do café e da borracha nos E.U.A. fos-
sem sensatos poderiam fazer algo em benefício do país de onde eles
têm tirado rios de dinheiro” (Mesquita, 1995:110).

A criação desses dois cursos é, de fato, o primeiro passo em dire-
ção à fundação de uma Universidade Metodista, um dos principais pro-
jetos da Igreja Metodista no Brasil: “os missionários trouxeram, como
parte da estratégia da missão, o firme propósito de desenvolver uma

8 Decreto nº 1371, de 28 de agosto de 1904.
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Universidade Metodista, preferencialmente em Juiz de Fora, poderoso
centro industrial da época” (Boaventura, 1995a:138).

Por outro lado, a baixa procura dos jovens pelo curso de Teologia,
instituído desde os primórdios da criação do Granbery em 1890,
tido com fundamental para a garantia da evangelização metodis-
ta, desperta a consciência de que a direção do Granbery deve
criar outros cursos de nível superior para o preparo das elites em
profissões liberais que levem a marca da confissão metodista, con-
soante com a proposta pedagógica de apresentar um modelo di-
ferenciado nas disciplinas científicas, sem abrir mão, todavia, da
propaganda da fé (Mesquita, 1995:107).

O relatório missionário de 1907 atesta o prestígio alcançado pelos
cursos primário e ginasial do Granbery (Mesquita, 1995), anunciando,
desde então, a intenção de ampliar a oferta de cursos superiores, inclu-
indo os de Direito, Medicina, Veterinária e Agricultura — estes dois últi-
mos formalmente solicitados pelo presidente da Câmara de Juiz de Fora,
que oferece o terreno e auxílio financeiro para esse fim. Em 1911, a nova
Lei Orgânica de Ensino — Rivadávia Corrêa — cria facilidades no siste-
ma educacional, inclusive em relação à ampliação dos cursos superio-
res. O Granbery ajusta-se rapidamente à nova lei, procedendo a uma
ampla reestruturação de seu ensino.

Assim, usufruindo da legislação em vigor que se apresenta favorá-
vel à implementação da Universidade Metodista no Brasil, cria-se a Es-
cola de Direito, que dá início aos seus trabalhos em 1912, tendo como
referência o programa de disciplinas desenvolvido pelas escolas con-
gêneres de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os alunos, em
consonância com a legislação, ao término do curso recebem o grau de
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e em caso de defesa de tese
podem requerer o título de Doutor (Mesquita, 1995). O relatório de 1912
registra o requerimento de 23 alunos que efetivaram suas matrículas no
curso de Direito.9

Contrário à idéia de que havia prosperidade na instituição, como
registra o relatório de 1913,10  Elias Boaventura afirma que, nesse perío-
do, começa a aparecer uma série de problemas, os quais passam a
determinar as relações de trabalho e poder dentro e fora da instituição.
O autor aponta um conjunto de fatos ocorridos no âmbito do ensino su-
perior do Granbery ou que o afetaram: recursos financeiros insuficien-
tes, política governamental para o ensino superior, pressão da Igreja

9 Primeiro Livro de Atas da Diretoria do Granbery — Suplemento B de 1895/1912.
10 Segundo Livro de Atas da Diretoria do Granbery — Suplemento A de 1913/1936.
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Católica, indiferença e intransigência da Junta das Missões nos Estados
Unidos, debilidade no número de matrículas, disputa de poder no âmbi-
to da instituição, política expansionista além das possibilidades da insti-
tuição, concepção de universidade pouco aceita pela intelligentsia naci-
onal e corporativismo do professorado (Boaventura, 1995b).

A crise teve início no âmbito do corpo docente da Faculdade de
Farmácia e Odontologia, alcançando em seguida o curso de Direito. Os
motivos desencadeadores foram as dificuldades financeiras, acrescidas
da insatisfação quanto à decisão da diretoria do Granbery de retirar da
congregação da Escola de Direito sua atribuição exclusiva de avaliar os
candidatos ao curso.11  Assim, justifica-se a ruptura de parte dos profes-
sores da Escola de Farmácia e Odontologia com a direção do Granbery,
e o fato de os professores da Escola de Direito “cogitarem da criação de
uma escola de Direito inteiramente alheia às influências religiosas e ad-
ministrativas da Academia de Comércio e do Granbery” (UFJF, 1985).
Os episódios que determinam o rompimento de parte do corpo docente
com a administração são agravados pela ausência do dr. Tarboux, presi-
dente do Granbery, que, em 1912, viaja para os Estados Unidos, colo-
cando à frente das negociações seu substituto temporário, o missionário
Bruce. Este não tem a habilidade de Tarboux para ouvir e negociar as
pautas reivindicatórias dos docentes, mantendo-se firme em suas posi-
ções radicais: “Desejo tomar medidas políticas para trazer professores
norte-americanos para grande parte dos cursos até agora ocupados por
professores brasileiros” (Boaventura, 1995b:143).

Os professores que pertenciam aos quadros do Granbery fundam a
Escola de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora, iniciando as aulas no
ano seguinte. Da mesma forma, parte do corpo docente do curso de
Direito cria, em 14 de dezembro de 1913, a Faculdade de Direito de Juiz
de Fora, iniciando suas atividades dois meses depois. As duas Faculda-
des, as mais antigas e de grande tradição no Estado de Minas, irão se
juntar, a partir de meados da década de 50, ao movimento em favor da
criação da Universidade de Juiz de Fora.

A Academia de Comércio de Juiz de Fora

Para fazer frente ao projeto da Universidade Metodista, a Congrega-
ção do Verbo Divino, mantenedora da Academia de Comércio, esforça-
se para dar início aos seus cursos superiores, núcleo de uma futura Uni-
versidade Católica.

A Academia de Comércio de Juiz de Fora surge, entre 1884 e 1889,

11 Ata de criação da Faculdade de Direito de Juiz de Fora, 14/12/1913.
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como um projeto inovador, quando seu idealizador Francisco Batista de
Oliveira, em viagem à Europa, estuda a possibilidade de se criar, no
Brasil, uma Academia de Comércio nos moldes das existentes em diver-
sos países daquele continente, com o objetivo de oferecer um curso
superior na área comercial. Francisco Batista de Oliveira encontra na
Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris a inspiração definitiva para
sua intenção. De Paris trouxe a planta do prédio a ser construído, espe-
lhando-se naquela escola.

Juiz de Fora, àquela época, mostrava-se cada vez mais próspera,
com sua industrialização atraindo investidores ousados, como o próprio
Batista de Oliveira, filho de família tradicionalmente dedicada ao comér-
cio da cidade de Entre Rios de Minas. A “Caza da Barateza” foi o seu
primeiro investimento comercial, em 1882, na cidade de Juiz de Fora.

Francisco Batista de Oliveira, embora não se dedicasse à carreira
política, era um republicano convicto e um católico fervoroso. Fundador
dos jornais Diário de Minas e O Pobre, de cunho religioso, foi correspon-
dente do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Dedicava-se à vinicul-
tura e ao café brasileiro, tendo promovido uma feira com esse propósito
em Paris. Na área financeira fundou o Banco Territorial e Mercantil de
Minas e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Criou a firma Batista,
Mascarenhas, Bicalho & Cia de mineração, na cidade de Sabará. Foi
diretor da Companhia São Lázaro no Rio de Janeiro e sócio-fundador da
Companhia Mineira de Eletricidade de Juiz de Fora (Bastos, 1982).

A Sociedade Anônima Academia de Comércio de Juiz de Fora é
oficialmente instalada, em assembléia geral, na sede do Banco de Cré-
dito Real de Minas Gerais em 30/3/1891, contando com 131 ações, sen-
do o valor unitário 200$000. Os subscritores dessas ações eram resi-
dentes em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Entre Rios de Minas, Ouro Preto,
Matias Barbosa, Simão Pereira, Bicas, Curvelo, Socego, Silveira Lobo,
Três Ilhas, Paraibuna, Piauí, e outros sem residência nomeada. Contudo,
nem todos integralizaram o capital de suas ações o que ocasionou pro-
blemas financeiros à Academia de Comércio (César, 1991).

A fundação da Academia de Comércio contou, ainda, com a contri-
buição decisiva do Presidente do Estado de Minas Gerais, Affonso Au-
gusto Penna, um grande admirador da iniciativa. Affonso Penna esteve
presente à inauguração do prédio da Academia de Comércio três anos
após a sua criação (Bastos, 1982).12

Pode-se ler na ata de fundação o objetivo dessa instituição:

“O objetivo da Academia de Comércio, como se depreende de
seu nome, era o ensino comercial cujos cursos seriam de acordo

12 Seu antecessor havia negado uma subvenção para a fundação da Academia de Comércio.
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com o programa da Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris,
onde o imortal fundador sentiu, em sua plenitude, o anseio de sua
realização” (Bastos apud César, 1991:14).

O lançamento da pedra fundamental do prédio da Academia de
Comércio de Juiz de Fora ocorre em 5/12/1891, e antes de completar
três anos, festeja-se a sua inauguração, dando início às aulas do 1º Cur-
so de Comércio do Brasil. Para a organização pedagógica é contratado,
na Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris, o professor e diretor
Georges Quesnel, funções que exerce até 1896.

Com a ascensão de Affonso Penna à Presidência de Minas Gerais, a
Academia de Comércio passa a ganhar subvenções: em 26/11/1891 a
Lei nº 19 autoriza uma subvenção estadual de 30 contos de réis; a Lei nº
41, de 3/8/1892 impõe como condição para o recebimento a admissão
de pelo menos dez alunos internos pobres designados pelo Presidente
do Estado; em 18/12/1893 a Lei nº 77 concede o auxílio de 25 contos de
réis (Bastos, 1982:40-41).

A Academia de Comércio de Juiz de Fora passa a ser notícia em
jornais de diversas cidades mineiras, de São Paulo e do Rio de Janeiro,
evidenciando o interesse e a expectativa em torno dessa iniciativa. Con-
tudo, não desfruta do apreço de todos. Seus cronistas deixam entrever
que um empreendimento desse porte, em uma cidade do interior, ainda
que progressista — como faziam sempre questão de afirmar — causa
certa desconfiança e insegurança.

Nos primeiros anos após a sua criação, o ensino proposto pela Acade-
mia de Comércio continua a despertar uma certa desconfiança. Entre os
anos de 1896 e 1898, sob a vigência da lei estadual, a instituição festeja
a colação de grau de apenas doze alunos (Wisniewisk, 1976:20A-21).

No início de 1896 (Castro, 1974:31), sem grandes explicações, o
diretor Georges Quesnel pede demissão, alegando motivos de saúde,
ampliando ainda mais a crise e o descrédito da Academia de Comércio.

Em 1898, a Academia de Comércio começa a viver um período tor-
mentoso, tendo reduzido o número de alunos matriculados de 42 para
oito. No ano seguinte, não são registradas matrículas para o 1º ano.

O diretor administrativo, Gustavo Penna, tenta reformular os cursos
para trazer novo ânimo à escola. No ano de 1899, o curso preparatório é
transformado em curso ginasial nos moldes do Ginásio Nacional do Rio
de Janeiro. Trata-se de uma tentativa de angariar simpatias e confiança.

A retomada do ensino comercial ocorre apenas em 1906, com a cri-
ação de um curso comercial noturno, o primeiro do gênero no país, que
sobrevive até 1910, registrando um total de dezenove alunos matricula-
dos (idem).

Várias tentativas para a manutenção da Academia de Comércio são
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feitas por seus fundadores. A primeira idéia é conseguir do Estado de
Minas subvenções e verbas públicas.

Existem análises das dificuldades encontradas pela Academia de
Comércio: “A necessidade de estudos commerciaes não era ain-
da bastante comprehendida pelos paes de familia” (Wisniewisk,
1976:IV).

Em novembro de 1898, o Jornal do Commercio publica um artigo do
Pe. João Emílio, que além de comentar as dificuldades da Academia de
Comércio sugere uma nova alternativa para ela: a transferência do con-
trole da instituição para a Ordem dos Jesuítas.

A salvação proposta pelo Pe. João Emílio não se concretiza pois os
jesuítas não aceitam a referida doação.

O ano de 1899 testemunha uma grande discussão sobre o destino
da Academia de Comércio. A visita do Presidente Campos Salles à cida-
de traz algum alento, mas que não se traduz em ações práticas. O golpe
fatal, como chama o Prof. Lima Bastos, foi dado pela morte súbita de
Bernardo Mascarenhas e pela retirada da subvenção estadual do orça-
mento de 1900. O último dia de aulas ocorre nos primeiros dias de abril
de 1900.

A tentativa fracassada de entregar a Academia de Comércio aos
jesuítas não chega de todo a desanimar os fundadores, que buscam,
mais uma vez sem sucesso, uma solução junto aos padres do Sagrado
Coração de Maria. Por fim, os padres salesianos aceitam a doação —
conforme decisão da assembléia da Sociedade Anônima da Academia
de Comércio em abril de 1900 —, tomando posse da escola. O Pe. Car-
los Graia, provincial da ordem salesiana, pretendia, em um prazo máxi-
mo de três anos, fundar ali um Liceu de Artes, Ofícios e Comércio, “con-
forme já haviam realizado em outras cidades” (Wisniewisk,1976:V).13 O
fundador da Congregação do Verbo Divino, Pe. Arnaldo Janssen, nutre
o desejo de os padres da sua Congregação se dedicarem à instrução.
Nesse sentido, os novos vigários da paróquia criam um colégio nos arre-
dores da cidade tão logo ali se instalam: o Colégio Stella Matutina, que é
fechado alguns meses depois, quando esses mesmos padres recebem
a doação da Academia de Comércio dos padres salesianos, que se jul-
gam incapazes de corresponder às cláusulas da doação. Assim, a Soci-
edade Verbo Divino ou Missionsdruckerei, como era conhecida na Euro-

13 Fotocópia da “Chronica da Nossa Academia”, publicada no jornal Academia e atribuída ao Pe. Francisco
Biermann. “No mesmo tempo procurava o representante salesiano obter donativos para a desejada installa-
ção, empenho esse, em que não foi muito secundado pela população da cidade que, antes de tudo, se
interessava por um curso gymnasial”.
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pa, ou Sociedade Propagadora de Ciências e Artes, como passou inici-
almente a se chamar no Brasil, ou, ainda, Sociedade Propagadora Esde-
va, desde o início da década de 50, nome que ainda vigora, toma posse
da Academia de Comércio no dia 8 de abril de 1901, tendo recebido
formalmente a doação no dia 22 de fevereiro do mesmo ano.

Os padres verbitas tinham uma tripla missão: aumentar o número de
alunos para que a Academia de Comércio pudesse se manter, concluir o
edifício e adquirir os terrenos adjacentes para o funcionamento de um
internato. Quanto à primeira missão, os padres do Verbo Divino já pos-
suíam experiência e eram conhecidos na sociedade de Juiz de Fora
pelo seu trabalho na paróquia e pela breve experiência no “Stella Matu-
tina”. Na imprensa, os padres procuravam mostrar seus dons científicos
a fim de convencer a população, uma vez que havia uma certa descon-
fiança por parte de alguns que viam nos padres a intenção de doutrina-
ção.

As aulas são iniciadas em 10/7/1901, com apenas dezenove alunos,
sendo nove gratuitos. Dá-se início ao processo de equiparação do Giná-
sio Anexo da Academia de Comércio ao Ginásio, tendo a concessão da
equiparação sido expedida em 1º de fevereiro de 1902, inscrevendo a
Academia de Comércio, definitivamente, na cidade de Juiz de Fora (Wis-
niewisk, 1976:VII). Os padres do Verbo Divino também investem na aqui-
sição de terrenos vizinhos à sede da Academia de Comércio. Nessa
época, contava com gabinetes de física eletrônica, química e história
natural, além do famoso aparelho de Raios X.

No ano seguinte, forma-se a primeira turma de bacharéis em Ciên-
cias e Letras do Ginásio Anexo da Academia de Comércio de Juiz de
Fora. Em 1906 é criado o primeiro Curso Superior Comercial Noturno
do Brasil. Estava assim concretizado o compromisso da Sociedade do
Verbo Divino com o sonho dos fundadores da Academia de Comércio
de Juiz de Fora, de criar o primeiro Instituto Comercial Superior Brasi-
leiro.

Desde a reabertura da Academia de Comércio pelos padres da Con-
gregação do Verbo Divino, estes assumiram um outro papel: interromper
o crescimento do metodismo na cidade, mais especificamente fazer nau-
fragar o Instituto Granbery.

Assim, alentou-se por muito tempo, desde 1912, o sonho de se fun-
dar na Academia de Comércio a primeira Universidade Católica do país
(César, 1991:28). Artigo do dr. Emílio Loureiro sobre a criação da Facul-
dade de Farmácia e Odontologia na Academia, publicado em 4/7/1912,
dizia: “Mais um passo dado nesse sentido pelos virtuosos filhos do Se-
nhor, e poderemos ter no Brasil católico a primeira Universidade católi-
ca” (Bastos, 1982:160).

O embrião para a criação da Universidade Católica encontra-se na
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criação do Instituto Politécnico (Wisniewisk, 1976),14  inaugurado festiva-
mente em 23/3/1909, por iniciativa de Antônio Carlos de Andrada, con-
forme afirma o Pe. Mathias Willems, diretor da Academia de Comércio
na época, em discurso de inauguração. O Instituto Politécnico compre-
endia três ramos: eletricidade ou eletrotécnica, arquitetura e agrimensu-
ra. Em 1910, o Instituto Politécnico conta com 23 alunos matriculados;
em 1912 colam grau os primeiros engenheiros eletricistas e de obras
públicas.

Uma crise, em 1914, motivada por dificuldades relacionadas à disci-
plina, uma vez que os objetivos religiosos que haviam precedido a cria-
ção do curso não estavam sendo seguidos, ocasiona o desligamento de
um grupo de professores, inclusive de Clorindo Burnier Pessoa de Melo,
formado pela tradicional Escola de Minas de Ouro Preto, que iria fundar
a Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Com a existência da nova Esco-
la, o Instituto Politécnico fecha suas portas.

Duas outras iniciativas dão continuidade aos esforços em prol da
concretização da Universidade Católica na vigência da Lei Rivadávia
Correia de 1911. São criados o Curso Comercial Superior, em março de
1912 — cuja primeira turma se forma três anos depois —, e, em dezem-
bro do mesmo ano, a Escola de Farmácia e Odontologia, sob a direção
de Hermenegildo Villaça. A Escola de Farmácia e Odontologia é inaugu-
rada em março de 1913, mas já no ano seguinte encerra suas ativida-
des.

O Curso Comercial Superior, embora reconhecido pelo Ministério da
Agricultura e Comércio, tem uma duração de pouco mais de quinze anos.
Em 1928, o curso é encerrado, e os motivos de seu término não são
devidamente registrados.

Católicos e metodistas

A história das duas principais instituições de ensino de Juiz de Fora,
nos primeiros anos deste século, sugere um cenário cultural bem diver-
so do tradicionalismo católico dominante nas cidades mineiras originári-
as da economia mineradora colonial. Juiz de Fora não apenas sofre um
processo de modernização econômica, que se faz acompanhar da emer-
gência de novos personagens sociais, como também muito cedo em
sua história cria-se uma situação de pluralismo religioso. Não há dúvida
de que o catolicismo continuava sendo a opção religiosa majoritária na

14 “Considerando a lastimável situação dos estudos comerciais, o Rvmo. Pe. Mathias M. Willems, especialista
em Ciências Físicas, e outros Padres e interessados conceberam a idéia da fundação de um curso eletrotéc-
nico que, no entanto, recebeu o nome de Instituto Politécnico, visto que ao estudo da eletricidade acrescen-
tou-se também o de construções e estradas”.
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cidade, assim como se encontra documentada a reação de grupos ca-
tólicos conservadores aos processos de mudança em curso. De fato, no
final do século XIX, a cidade de Juiz de Fora torna-se objeto de preocu-
pação das autoridades eclesiásticas, que associam o progresso à in-
submissão do seu povo (Cristho, 1994).15  No entanto, a competição en-
tre diferentes orientações religiosas impôs desde muito cedo uma atitu-
de menos tradicionalista e mais aberta à inovação por parte das institui-
ções católicas. A trajetória da Academia de Comércio, sob a direção de
uma ordem religiosa, de forma alguma se assemelha a um padrão con-
servador e tradicionalista. O comportamento dos católicos não é indife-
rente à ação dos metodistas, traduzindo por vezes uma reação ao que
constituía uma efetiva ameaça ao seu predomínio.

Da parte dos missionários norte-americanos havia um arraigado sen-
timento de que os Estados Unidos trariam a nova mensagem e a nova
civilização, e que, portanto, a sua intervenção não se limitaria ao espaço
religioso, mas incluía aspectos políticos, éticos e econômicos. Não ti-
nham uma avaliação positiva sobre as condições morais do povo, con-
siderando que a sensualidade afro-tropical, supostamente tolerada pelo
catolicismo, afrontava a moral puritana metodista, como mostra o trecho
do relatório de 1893:

“As condições morais dos brasileiros podem ser julgadas pelos
seguintes fatos: seus guias religiosos, os padres são geralmente
homens corruptos, dados à sensualidade, à bebida, ao jogo e aos
vícios. Eles trabalham mais pelo poderoso dólar que pela salvação
das almas ‘tais padres tal povo’. Muitos deles acreditam que não
há mal em seguir os instintos da natureza. Eles afirmam ‘Deus nos
criou assim portanto não há mal em seguir nosso instinto natural’.
Pode-se ver onde esta teoria conduzirá” (apud Mesquita, 1995:106).

As missões protestantes instalam-se no Brasil com a missão de civi-
lizar a população brasileira, por intermédio da educação e da evangeli-
zação, pretendendo alcançar a elite e o povo. Os metodistas acredita-
vam que o catolicismo, com sua fé nos dogmas da Igreja Romana, era
responsável pelo atraso do país e que só a religião protestante poderia
conduzir ao progresso. Zuleika Mesquita aponta o Granbery como a es-
cola que maior ênfase deu à catequese, ao assumir abertamente em
seus folhetos a questão da evangelização (ibidem).

As iniciativas católicas de caráter mais conservador jamais conse-
guiram sensibilizar o conjunto da intelectualidade católica juizforana.

15 Refere-se ao desagrado expresso em carta pastoral por D. Antônio Ferreira Viçoso, Bispo de Mariana, em
1873.
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Como se sabe, a ofensiva católica conservadora, iniciada em meados
do século XIX, encontra em Minas Gerais um ambiente favorável à sua
expansão. Bispo da única diocese mineira — a Diocese de Mariana —,
Dom Antônio Ferreira Viçoso foi uma das principais e mais aguerridas
lideranças do conservadorismo católico em Minas Gerais (Martins, 1994).
Juiz de Fora foi alvo de várias investidas visando aumentar o número de
sacerdotes e de ordens religiosas atuantes na cidade, ao mesmo tempo
que se propagava a pureza da doutrina católica e se repudiava a moder-
nização como uma ameaça à fé.

As palavras do Pe. Júlio César de Morais Carneiro — Pe. Júlio Maria
—, em 1894, ilustram bem a percepção, corrente entre o conservadoris-
mo católico, de que a cidade se distanciava da Igreja e da verdadeira fé.
O padre acusa Juiz de Fora de ser “a Nova Nínive”, repreende os “jo-
vens”, os “operários” e os “ricos” por estarem afastados da Igreja e de
seus sacramentos, denuncia também o crescimento do protestantismo
(Cristho, 1994:9).

D. Silvério, arcebispo conservador, um dos primeiros bispos a cla-
mar contra as idéias de separação da Igreja do Estado, atua como anti-
liberal e padre reformador através de artigos no jornal diocesano O Bom
Ladrão, alguns transcritos em jornais da capital. Investe contra os pro-
testantes em duas cartas pastorais, alertando os católicos dos “colégios
acatólicos”, em 1920, além da advertência que fora feita em 1912 em
carta pastoral sobre a educação: “matricular filhos em escolas protes-
tantes é trair a Deus e à pátria”.

Em 1891, o jornal O Lar Católico, além de veicular matérias doutriná-
rias, desenvolve uma incisiva campanha contra a matrícula de filhos das
famílias católicas no Colégio Granbery e inicia um debate acerca da
utilização do cemitério pelos protestantes. Como para demonstrar a irre-
versibilidade do pluralismo religioso na vida cultural da cidade, a muni-
cipalidade decide secularizar o cemitério (ver Oliveira, 1966; Cristho,
1994).

O pluralismo religioso, que aos poucos se impõe como uma marca
da cidade, não se limita à controvérsia entre metodistas e católicos. Muito
cedo, o espiritismo encontra lugar entre as religiões com presença nas
elites da cidade, organizando-se em Juiz de Fora em 1898, e, em 1901,
fundando o primeiro Centro Espírita da cidade, o quarto do país. Os
espíritas conquistam rapidamente uma parcela da intelectualidade lo-
cal, que colabora na divulgação de sua doutrina através da imprensa: o
Jornal Espírita data de 1904 e a Revista Espírita foi fundada em 1914
(Cristho, 1994).

Os espíritas também foram alvo de ameaças e perseguições de ca-
tólicos conservadores, sendo publicamente repudiados pelos padres.
Registram-se casos de agressões a pedradas por parte de grupos cató-
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licos tradicionalistas, tal como havia ocorrido com os primeiros pregado-
res metodistas, além, como era de se esperar, da permanente ameaça
de excomunhão para os freqüentadores da escola metodista e dos cen-
tros espíritas. Maraliz Cristho relata vários desses episódios, os quais, à
primeira vista, podem parecer apenas fatos curiosos, mas são revelado-
res de um pluralismo religioso, diante do qual o tradicionalismo católico
foi impotente (idem).

O ataque de católicos a outras religiões encontrou resistência e críti-
ca por parte da imprensa, que desempenhava um papel importante em
Juiz de Fora e em Minas Gerais (Wirth, 1982). Naquele momento, critica-
va, em particular, a “invasão” da cidade pelas congregações religiosas,
comprometidas com o reformismo católico.

Em 1902, Juiz de Fora contava com cinco congregações de religio-
sos dedicadas à catequese pela educação ou pelos serviços pastorais:
os Redentoristas de Santo Afonso de Ligório, o Verbo Divino, as irmãs da
Congregação de Santa Catarina, as irmãs da Congregação do Bom Pastor
e as Servas do Espírito Santo.

“[...] tratava-se de reduzir o espaço na ‘Nova Nínive’ dos protes-
tantes, dos espíritas, dos maçons, dos liberais [...] e formar, sob a
ação das congregações e de seus colégios, uma elite católica.
Como difundir a moralidade entre as meninas pobres, afastando-
as das margens do Paraibuna, então área de prostituição, e apro-
ximando-as de Deus e das fábricas” (Cristho, 1994:96).

Considerações finais

Decerto, a criação do Granbery e da Academia de Comércio, no
final do século XIX, não teria sido possível à margem do processo de
industrialização de Juiz de Fora. Embora se deva levar em conta na tra-
jetória das duas instituições tanto as facilidades concedidas pela lei de
ensino de 1911, quanto as dificuldades impostas pela lei de ensino de
1915, fica claro que as duas instituições prontamente inauguraram um
novo campo de tensão, no interior do qual teve lugar uma competição
religiosa, envolvendo católicos, metodistas e espíritas. Afinal, a Repúbli-
ca dava então seus primeiros passos, o Estado secularizava suas insti-
tuições e a Igreja Católica buscava reconquistar o terreno perdido. A
história intelectual de Juiz de Fora contém em suas origens um processo
que terminou por consagrar o pluralismo religioso na sociedade, além
de criar as condições para a constituição de um conjunto de instituições
laicas de ensino superior que, no ano de 1960, deu origem à Universida-
de Federal de Juiz de Fora.
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