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RESUMO 

Este artigo apresenta alguns dos resultados de pesquisa reali
zada sobre a formação histórica da Faculdade de Filosofia de Mi
nas Gerais, concentrando-se na análise do processo de ·sua cria
ção, em 1939, dentro das diretrizes da polrtica educacional de Ca
panema Partindo de breve caracterização do contexto sócio-cultu
ral de Belo Horizonte, procura definir as condições concretas que 
possibilitaram a formação desta Escola, identificando o Grupo dos 
Fundadores, sua concepção de Universidade e estratégias de 
atuação. 

ABSTRACT 

This paper discusses some of the results of a research dealing 
with the histories/ formation of the Faculdade de FilosofJa de Minas 
Gerais. The main emphasis is on the analysis of the process of its 
creation in 1939, according to the basic orientation of the educatio
nal policy of Ministro Capanema. After a brief description of the 
speCific histories/ conditions of that period, the Group ot the Foun
ders is ana/ysed within their conception of the University and their 
strategies of action into the political-burocratic context. 

INTRODUÇAO 

"Aos vinte e um dias do mês de abril do corrente ano de mil 
novecentos e trinta e nove, efeméride comemorativa do Pro
tomártir da Independência Brasileira, presentes ãs 1 O horas da 
manM no edlflcio em que funciona 41 GinAsio Marconi, sito ã 
rua Tamoios número trezentos e quarenta e um nesta cidade 
de Belo Horizonte, capital do Estaào de Minas Gerais, os se
nhores professores Drs. Pe. Clóvis de Sousa e Silva, Braz 
Pel/egrino, Vincenzo Spinelli, Gul/hermlno César,. MMo Casa
santa, José Lourenço. de Oliveira, Nivaldo Reis, Orlando de 
Magalhlles Carvalho e Arthur Versiani Velloso, secretMo ad
hoc, deliberaram e resolveram fundar uma Faculdade de Filo
sofia que logo denominaram Faculdade de Filosofia de Minas 
Gerais, consoante o decreto número mil cento e noventa 
(1.190) do mesmo ano de mil novecentos e trinta e nove." 2 
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Comemorar o cinqüentenãrio da Faculdade de Filosofia de Mi
nas Gerais é comemorar o cinqüentenArio da F AFICH, mas é tam
bém comemorar o cinqOentenârio de rarzes do Instituto de Ciências 
Biológicas, do Instituto de Ciências Exatas, do Instituto de Geo
Ciências, da Faculdade de Letras e da Faculdade de Educação. É 
oportunidade para reflexão do significado da antiga Faculdade de 
Filosofia e, assim, poder compreender um pouco mais a própria 
realidade da Universidade Federal de Minas Gerais. 

A anAlise histórica que realizamos da trajetória da Faculdade 
de Filosofia nesses cinqüenta anos, revela-nos aspectos relevan
tes do desenvolvimento da Universidade Brasileira, colocando-nos 
questões fundamentais ainda presentes em debates atuais do en
sino superior brasileiro. 

Num primeiro momento, através de revisão bibliogrAfica de te
mas relativos à História do Ensino Superior no Brasil, e, especifi
camente à pomica educacional da era Vargas, procuramos detectar 
alguns marcos da institucionallzação das Faculdades de Filosofia 
do Pars. Acreditâvamos que esta questão nos conduziria à reflexão 
da própria" concepção de Universidade, pois na medida em que 
avançavam os debates acerca da Universidade Bfasileira, explici
tavam-se também idéias a respeito de uma unidade universitâria 
com objetivos culturais mais amplos que ultrapassassem os limites 
imediatistas das faculdades profissionais tfpicas do modelo tradi
cional do ensino superior brasileiro. 

Nosso trabalho procurou aliar dois tipos de procedimentos: 
pesquisa e anAlise de documentos e realização e interpretação de 
entrevistas. Buscamos localizar fontes primArias e secundArias que 
utilizamos de modo sistemAtico e rigoroso. Os documentos consis
tiram em textos legislativos, atas de reuniões da Assembléia dos 
fundadores da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais (FFMG) -
1939-1949; atas de reuniões da Comissão de Administração da 
FFMG- 1939-1948; atas de reuniões da Congregação da FFMG-
1939-1950; Estatutos, Regimentos Internos, relatórios, cartas, dis
cursos, aulas inaugurais, noticiArios de jornais da época e artigos 
assinados. A interpretação minuciosa destes documentos foi com
plementada de modo substantivo pelas entrevistas realizadas. A 
presença de muitos professores da Universidade, cujas trajetórias 
pessoais revelavam ligações com os primeiros passos da Facul
dade de Filosofia, constituiu fonte insubstiturvel de informações. 
Através das entrevistas, conseguimos depoimentos preciosos de 
ex-alunos e professores que testemunharam e participaram de 
momentos decisivos da vida da instituição. As entrevistas foram 
conduzidas de modo informal, tentando captar, de cada um, Idéias 
a respeito da concepção de Universidade, da proposta dos Funda
dores para a Faculdade de Filosofia, do papel desta Escola na vida 
cultural de Belo Horizonte e na estrutura da Universidade, das con
dições concretas dá criação da Faculdade (lideranças, recursos 
humanos e financeiros, facilidades e limitações), das caracterrsti
cas dos primeiros professores e de aspectos da dinâmica da insti
tuição até seu desmembramento. Através da História Oral, infOr
mações Obtidas pela anAlise de documentos tornaram-se mais vi
vas, ganhando mais sentido e significado, enquanto que os aspec
tos subjetivos dos depoimentos puderam ser avaliados em con
fronto com fontes mais frias. 
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55-103. 

4, Fernando Correia Dias, en
trevista em 4 da agosto da 1988. 

Neste artigo, pretendemos apresentar alguns resultados de 
nossa pesquisa, concentrando-nos na anâlise das origens da Fa
culdade de Filosofia. Partindo de uma râpida caracterização do 
contexto social, econômico e cultural de Belo Horizonte, procura
remos definir as condições concretas que possibilitaram a criação 
desta Escola, identificando no Grupo dos Fundadores, lideranças e 
idéias que guiaram este empreendimento cultural. 

CONTEXTO 

Belo Horizonte, em fins da década de trinta, vivia um intenso 
processo de diversificação de sua estrutura produtiva. As melho
rias de infra-estrutura dos sistemas de" transportes, de energia e de 
comunicação ocorridas como forma planejada de viabilizar o pro
cesso de industrialização estadual, provocaram grande impacto no 
sentido de definir a ârea de polarização da capital. Como conse
qüência deste processo de consolidação da posição de liderança 
de Belo Horizonte no Estado, destacamos a acelaração do cresci
mento demogrâfico: de 55.563 habitantes em 1920, a capital mineira 
passa a contar em 1940 com 214.307 o que significa um aumento 
de 286% em 20 anos, numa taxa geométrica anual de 7% em con
traposição ~ taxa anual de 4% verificada entre 1912 e 1920. 3 De 
centro administrativo para o qual foi criada, Belo Horizonte passa a 
grande pólo industrial e comercial, culminando com a formação de 
um ambiente urbano-industrial favorâvel à emergência de funções 
de carâter cultural menos vinculado diretamente à produção e à re
produção do excedente econômico. 

As rafzes culturais de Minas provenientes do Caraça que for
mara gerações de humanistas e dos Seminârios de Mariana e Dia
mantina, desenvolviam nos mineiros o gosto pelo estudo da Filoso
fia e das Letras. Por outro lado, a Escola de Minas de Ouro Preto 
dava uma orientação cientrfica atualizada o q4e a transformara-na 
mais importante Escola de Engenharia do Brasil. Estas duas ver
tentes da vida intelectual mineira convergiram na fundação da Uni
versidade de Minas Gerais de 1927 e, são também fundamentais 
na criação da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais. 4 

Em 1939, o ensino súperlor em Belo Horizonte aprese,ntava-se 
numa estrutura tradicional de escolas profissionais. A Universidade 
de Minas Gerais, constlturda pelas Escolas de Direito, de Medicina, 
de Engenharia e de Odontologia e Farmâcia, não passava de uma 
confederação de unidades autônomas administrativa e didatica
mente, ligadas à administração central, apenas para aprovação de 
seus orçamentos pelo Conselho Universitârio, depois das decisões 
jâ terem sido tomadas pelas respectivas congregações onde os 
catedrâticos desfrutavam de todo .poder. Havia ainda as escolas 
isoladas de Veterinârla, Arquitetura, Enfermagem e o Conservatório 
de Música 

O ensino secundârio constituia-se de um número pequeno de 
escolas, mas com sensrvels sinais de expansão, pelo ritmo de 
crescimento urbano observado nos dois últimos decênios. Os es
tabelecimentos existentes variavam muito quanto à qualidade do 
ensino. Alguns tinham tradição de alto padrão, como o Ginâsio Mi
neiro, criado em Ouro Pretp e transferido para a Capital em 1899. 
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Eram famosos os concursos públicos realizados para o preenchi· 
mento das-vagas para professores não só no Ginásio Mineiro como 
também no Colégio Municipal, pela seriedade e alto nrvel intelectual 
com que eram realizados. A Escola Normal, modelo para as de
mais escolas normais do Estado, distinguia-se ao lado da Escola 

. de Aperfeiçoamento pela enorme influência que exercia, como nú-
cleo pedagógico de renome nacional. 

Os colégios particulares eram leigos, protestantes e católicos. 
Os leigos destacavam-se por seu caráter mais profissional, con
tando no seu corpo docente com professores do Ginásio Mineiro e 
mesmo de algumas Faculdades. O Colégio Anchieta, o Ginásio 
Marconi, o Ginásio Afonso Arinos são exemplos significativos. Dois 
estabelecimentos de orientação metodista e batista distinguiam-se 
pelo métodos que utilizavam baseados nos prindpios da Escola 
Nova: ~ Colégio lzabela Hendrix e o Ginásio Batjsta Mineiro. Mas a 
maioria das escolas secundárias eram católicas, dirigidas por con
gregações religiosas cujos colégios eram organizados exclusiva
mente para meninos ou meninas. Dentre os colégios masculinos, 
havia o Colégio Arnaldo e o Santo Agostinho; e dentre os femininos, 
o Colégio Santa Maria, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculada 
Conceição e o Sacré Coeur de Marie. 

Entretanto, todas essas escolas caracterizavam-se pela au
sência de preparação formal para o magistério: Os padres tinham 
uma formação mais sistemática dos Seminários; as freiras, em sua 
grande maioria, eram normalistas, havendo muitas estrangeiras, o 
que poderia significar uma preparação mais especifica em seus 
parses de origem: as francesas do Santa Maria e Sacré Coeur, as 
alemãs do Sagrado Coração, as espanholas do Imaculada, etc. Du
rante a década de quarenta, cresce o número de estabelecimentos. 
de ensino secundário católicos: são fundados os Colégios São 
Paulo, Monte Calvário, Pio XII e Sion (femininos); o Loyola, o Santo 
Antônio e o Dom Silvério (masculinos). 

Neste contexto, a intenção de criar uma Faculdade de Filosofia 
em Belo Horizonte, já vinha sendo discutida por professores que 
participavam das idéias que estavam em debate, desde a década 
de vinte, pelo movimento de renovação da educação brasileira. O 
problema universitário era um destes temas que, a nrvel nacional, 
era analisado buscando a construção de uma concepção de uni
versidade que superasse a simples reunião de escolas pré-exis
tentes como era o caso da Universidade do Rio de Janeiro e da 
Universidade de Minas Gerais. A proposta de criação de uma Fa
culdade com funções culturais mais amplas, e diferente das esco
las profissionais, vinha se manifestando em vários momentos e se 
transformando em aspiração de vârios grupos no pars que, insatis
feitos com a estrutura de ensino então existente, procuravam meios 
para organizar uma instituição: 
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"onde a cultura superior fosse cultivada e especialistas fossem 
formados de modo a transformar o meio cultural de Minas, 
aerescentando ~ formaçlio escolar superior, conhecimento até 
entlio velados, ou apenas limitados a um pequeno grupo." 5 

5, Gullhermlno César, entre
vista em 6 de junho de 1988, 
Porto Alegre, 



6. Exposição de Motivos aos 
Decretos n2s 19.850, 19.851 e 
19.852 Diário oncial de 15 de 
abril de 1931, p. 5830 e 5839. 

7. ExposiçAo de Motivos aos 
Decretos n;s 19.850, 19.851 e 
19.852 Diérlo Ollciai em 15 de 
abril de 1931, p. 5830 a 5839. 

8, SCHWARTZMAN, Simon. 
Gustavo Capanema e a Educa
çAo: uma interpretaçAo. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógi
cos. 66 (1985) : 265-272. 

DIRETRIZES DA POL(TICA EDUCACIONAL 

Desde o inrcio do Governo Vargas, as decisões na área de 
educação vinham sendo centralizadas pelo então criado Ministério 
da Educação e Saúde (MESP) que procurava estabelecer uma po
lrtica educacional mais articulada bem como controlar de modo 
mais eficiente sua implantação em todo o território nacional. Em re
lação ao ensino superior, Francisco Campos, o primeiro titular do 
MESP havia institucionalizado a organização universitária através 
dos decretos 19.851 e 19.852 de 11 de abril de 1931. No primeiro 
destes decretos que passou a ser conhecido como o Estatuto das 
Universidades Brasileiras, além de ser defendido o regime univer
sitário como o tipo preferencial do ensino superior brasileiro, tam
bém previa a criação de uma nova unidade na estrutura universitá
ria: a Faculdade de Educação, 'f ências e Letras. Esta nova facul
dade chamada a desempenhar um papel cultural de grande rele
vância para a universidade, é assim analisada pelo Ministro: 

"A Faculdade de Educação, Ciências e Letras, pela alta função 
que exerce na vida cultural, é que dá, de modo mais acentuadO 
ao conjunto de Institutos reunidos em Universidade, o caráter 
propriamente universitário, permitindo que a vida universitária 
transcenda os limites do interesse puramente profissional, 
abrangendo em todos os seus aspectos, os altos e autênticos 
valores de cultura, que à Universidade conferem o caráter e o 
atributo que a definem e individuam. "6 

Entretanto, Francisco Campos ponderava que "num pafs como 
o nosso em formação, a alta cultura não pode ser organizada de 
uma vez, integralmente e de maneira exclusiva" pois exige de suas 
instituições "resultados imediatos". Conseqüentemente, ao se criar 
a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, é necessário que se 
leve em conta "as lacunas de nossa cultura", Identificando "os vf
cios de nosso ensino" em relação aos quais esta nova instituição 
deverá atuar. A improvisação de nossos professores, o autodida
tismo, surgiam como problemas evidentes que a Faculdade recém
criada deveria imediatamente assumir, revestindo-se de um papel 
pragmático ao lado das funções culturais igualmente a ela atribur
das. Este "caráter especial e mixto" conferi.do à nova Escola signi
ficaria que "antes de tudo e eminentemente ela deveria ser um Ins
tituto de Educação para a formação e o recrutamento de professo
res para o ensino secundário e normal", ao mesmo tempo que pro
curaria se tornar "um órgão de alta cultura e de ciência pura e de
sinteressada". 1 

Não obstante o Estatuto das Universidades Brasileiras atribuir 
funções tão relevantes à Faculdade de Educação, Ciências e Le
tras na vida universitária, ela não chegou a ser implantada Entre
tanto, parece ter reforçado a experiência da Universidade de São 
Paulo que previa em sua estrutura, a Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras, "não apenas portadora, mas criadora de cultura, e 
que deveria se organizar çomo núcleo em que se tem de centrar a 
Universidade, em torno e em função da qual se reorganizariam, 
pela base, as escolas profissionais," 8 mesmo que as influências 
mais significativas para sua criação tenham sido exercidas pelo 
movimento renovador que, desde a década de vinte, vinha deba
tendo os problemas da educação nacional. 
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A partir de 34, a polftica educacional, conduzida pelo novo titu
lar do Ministério da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, deli
neava-se·com caracterfsticas cada vez mais fortes de controle, vi
sando a formação de elites e a criação de um esprrito nacional, no 
momento em que já se encontrava em elaboração a idéia de um 
estado centralizado e autoritário. Para estabelecer uma polltica am
pla e reguladora, o novo ministro inicia um trabalho de reorganiza
ção administrativa, no sentido de dotar o Ministério de condições 
materiais e humanas adequadas. É um processo abrangente de 
modernização da administração pública nacional que se concretiza 
perfeitamente no MESP: 

"A modernização se manifestava em seu desejo de criar um 
sistema educacional forte e abrangente e na preocupaç/1o 
constante com a atividade cultural e artfstica. O lado conser
vador manifestava-se de muitas formas distintas, pela con
centração de poder que não permitia a organização de institui
ções educacionais livres e aut6nomas fora da tutela ministerial, 
pela concepção basicamente eHtizante, quando não utilitMa da 
cult~Jra e da arte." 9 

Esta polltica modernizante e elitista do Ministério era empreen
!lida firmemente através de decretos-lei e leis orgânicas especffi
cas, num esforço de unificação e padronização do sistema de en
sino ern todo o território nacional. A prioridade de Capanema era a 
Escola Secundária, responsável a seu ver, pela ''preparação de In
dividualidades condutoras que deveriam assumir na sociedade as 
maiores reponsabilidades e infundir nas massas as virtudes espiri
tuais de que são portadoras." Ao lado desta escola "para os nos
sos filhos" procurou dar mais consistência ao ensino técnico-pro
fissional que em suas modalidades comercial, agrrcola e industrial, 
constituíam a escola "para os filhos dos outros", estabelecendo, 
assim, de modo formal a dualidade no ensino brasileiro. 

Na condução de sua polltica para o ensino superior, Capana
ma dá prosseguimento à obra de Francisco Campos enquanto 
mantém o Decreto-Lei 18.951/31 como a legislação básica, ao 
mesmo tempo que procura viabilizar o processo de padronização 
do sistema universitário brasileiro através da organização da uni
versidade do Brasil. 1o Dentre os quinze estabelecimentos previs
tos para a constituição desta Universidade, a Faculdade Nacional 
de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade Nacional de Educa
ção, apareciam como duas unidades distintas; 11 a primeira para 
atender às necessidades de organizar, em nrvel superior, "o estudo 
nos campos da cultura desinteressada e n/1o estritamente profis
sional", 12 e a segunda para assumir as funções profissionais de 
formação de pessoal para o magistério. 

Entretanto, quando em 4 de abril de 1939, o Decreto-Lei 1.190 
detalhou a organização da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), 
- modelo segundo o qual todas as Faculdades de Filosofia do pars 
deveriam se pautar- a Faculdade de Educação não aparece como 
unidade distinta. A estrutura da FNFi abrangia uma ampla gama de 
interesses, compreendendo quatro seções fundamentais: a de Filo
sofia, a de Ciências, a de Letras e a de Pedagogia, e uma especial, 
a de Didática. 13 Cada seção tinha na lei a definição dos cursos or
dinários 14 a serem oferecidos: a seção de Filosofia teria a seu car
go o curso de Filosofia; a seção de Ciências deveria ministrar os 
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9, Idem, Ibidem. 

1 O, A Lei 492 de 5 de julho de 
1937 que •organiza a Universi
dade do Brasil" e o Decreto-Lei 
421 de 11 de maio de 1938 que 
•regula o funcionamento dos e&
tabelllclmentos de ensino supe
rior- sAo dois textos legislativos 
fundamentais para a pert;ePÇAo 
do carãter padronlzador da polf'. 
Uca de ensino superior. 

11, ArUgo 4• da Lei 452137. 

12, TEIXEIRA, Anisio, "Posslvel 
Modelo para a Reforma Unlver
si!Arta•, In: Folha de SAo Paulo 
de 8 de junho de 1968, 

13, A Faculdade de Ed!IC<BÇAo, 
prevista na Lei 452137, ldl dlluf'. 
da nas seçOes de Pedagogia e 
Dldll.tlca da FNFI, através do De
creto-Lei 1.190 de 4 de abril de 
1939. 

14, ArUgos do 4• ao s• do De
creto-Lel1.190/39. 



15. Decreto-Lei n9 1,190, Cap. 
111, artigos do 99 ao 20o. 

16. Decreto-Lei n9 1.190, artigo 
22: As disciplinas ensinadas nos 
cursos ordlnârlos da Faculdade 
Nacional de Filosofia constltulrllo 
matéria das seguintes cadeiras: I 
Filosofia. 11 HistOrie de Filosofia. 
111 Psicologia, IV Sociologia, V 
Polftlce. VI Estatlstlca Geral e 
Aplicada. Vil Complementos de 
Matemãtlca. VIII Análise Mate
mática e Análise Superior. IX 
Geometria. X Mecânica Racio
nal, Mecânica Celeste e Flslca 
Matemá~ca. XI Flslca Geral e 
Experimental. XII Flslca Tellrlca 
e Flslca Superior. Xlll Oolmlce 
Geral - lnorgllncla e Qulmlca 
Anelltlce. XIV Oolmlca Orgllnlca 
e Qulmlca Biolllglce. XV Flslco
Oulmice e Oulmlca Superior. XVI 
Biologia Geral. XVII Zoologia. 
XVIII Bo!llnlce. XIX Geologia e 

Mineralogia e 
XXI Geog rafla e FI
Geogralla Humana. 

XXIII Gaogrella do Brasil. XXIV 
Hlsl6ria da AntigOldade e da 
Idade Média. XXV HistOrie Mo
derna e Contemporênee. XXVI 
Hlsl6ria da América. XXVII Histo
rie do Brasil, XXVIII Antropolo
gia e Etnografia. XXIX Economia 
Polftlca e HistOrie das Doutrinas 
EconOmlcas. XXX Ungua e UI& 
ratura Letlna. XXXI Ungua e Ute
ratura Grega. XXXII Ungua Por· 
tuguesa. XXXIII Uteratura Porlu· 
guese. XXXIV Literatura Braslle~ 
ra. XXXV Filosofia Românica. 
XXXVI Ungua a Uteratura Fran
cesa. XXXVII Ungua e Uteratura 
Italiana. XXXVIII Ungua Espa
nhola e Uteratura Espanhol a e 
Hispano-Amarlcane. XXXIX Un
gua Inglesa e Uteratura Inglesa 
e Anglo-Germênlca. Xl. Ungua e 
Uteratura Alemll. XLI Psicologia 
Educacional. XUI Estalfsdca 
Educacional. XUII Admlnlstraçêo 
Escolar e EducaçAo Comparada. 
XUV HistOrie e Filosofia da Edu
caçAo. Xl.V Didática Geral e E&
peclal. 

17. Decreto-Lei ~ 1. 190, artigo 
239, Nos anlgos 25 e 27 silo de
flnldas, respectivamente, as 
condições de provimentos das 
cátedras e de contrataçllo de aJ>o 
sistentes. 

18. A Universidade de Silo 
Paulo que contava em sua e& 
trutura com a Faculdade de Filo
sofia, CUincias a Letras e o In&> 
Ululo de Educação teve que se 
adequar ao modelo Imposto, 
transferindo o seu Instituto de 
Educaçêo para as saçOes de Pe
dagogia e de Didática da 
F.F.C.l. 

19. VEllOSO: Anhur Verslanl. 
A Filosofia como matéria de en
·slnança, Kriterlon, 411951): 22· 
52. 

cursos de Matemâtica, de Ffsica, de Qufmica, de História Natural, 
de Geografia e História e de Ciências Sociais; a seção de Letras os 
cursos de Letras Clâssicas, de Nêo-Latinas e de Anglo-Germâni
cas; a seção de Pedagogia o curso de Pedagogia. Todos estes 
cursos teriam a duração de três anos, conferindo o diploma de ba· 
charel em suas respectivas áreas. A seção especial de Didática 
daria o curso de Didá6ca. responsabilizando-se pela formação do 
professor nas várias áreas previstas e conferindo o diploma de li
cenciado que habilitava para o exercfcio do magistério secundârio e 
normal. O curso de Didática deveria ser realizado após o candidato 
ter completado o bacharelato em qualquer um dos cursos, sistema 
que passaria a ser conhecido como o de "três mais um". 

Além de toda a determinação de quais cursos cada seção po
deria ministrar, havia um detalhamento rfQido das disciplinas que de 
modo seriado, constituiriam cada ano de cada curso. 15 As dísciplí
nas ensinadas nos doze cursos ordinários integrariam as matérias 
das quarenta e cinco cadeiras definidas no artigo 22 do Caprtulo V 
do Decreto. 16 Cada uma destas cátedras ficaria a cargo de um 
professor catedrático que poderia dispor, conforme as necessida
des, de um ou mais assistentes. 17 

Estava implantado o regime universitário único, ao qual todas 
as universidades e escolas de ensino superior tinham que se ade· 
quar rigidamente. 1a Em nome de uma padronização dita necessá
ria à unidade do sistema.·a sua racionalização e eficiência, sacrifi
cava-se as iniciativas originais, desconhecia-se as peculiaridades 
culturais de cada região, nivelava-se as necessidades locais, sem 
considerar as diferenciações de disponibilidade de recursos mate
riais e humanos. Em nome da nacionalidade, criava-se um instru
mento poderoso de controle, inibidor de criação e inovações. 

As Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, tão idealizadas 
pelos educadores brasileiros como instituto de alta cultura, nasciam 
ligadas a um modelo que privilegiava a formação profissional e eo
mo expressão do autoritarismo da polrtica de Estado Novo. 

A FACULDADE DE FILOSOFIA DE MINAS GERAIS 
-O PROCESSO DE SUA CRIAÇÃO 

lnstitucionalizadas as Faculdades de Filosofia no Brasil, houve 
por parte do Governo Federal interesse em que elas fossem im
plantadas no pars para preencher o v·azio institucional existente, 
principalmente em relação à formação de professores secundârios, 
dentro dos objetivos de aperfeiçoar a Escola Secundâria Brasileira, 
núcleo de formação das elites nacionais. 

Em Beb Horizonte, pessoas interessadas pela cultura e pelo 
ensino - professores, escritores, jornalista:st funcionários públicos, 
padres - afetados pelo pobreza do ambiente intelectual da cidade, 
buscavam alternativas que oferecessem condições para o desen
volvimento da Filosofia, das Letras e das Ciências. 

O Prof. Arthur Versiani Valioso, em artigo na Revista Kriterion 
"evoca momentos da pré-história da Faculdade de Filosofia", 19 

ressaltando, de modo especial, a influência do Prol. Émile Bre-
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hier, 2o desde 1936, sobre o grupo que se formava em Belo Hori· 
zonte, como propósito de criar uma instituição de ensino superior 
para o estudo de Filosofia. . 

Alguns professores do Colégio Marconi viram no movimento 
de organização da Faculdade Nacional de Filosofia, a configuração 
das condições propfcias para a concretização daquele intento que 
hã muito vinha sendo discutido. Este grupo inicial, composto pelos 
professores Arthur Versiani Velloso, Braz Pellegrino, Pe. Clóvis de 
Sousa e Silva, José Lourenço de Oliveir~ Guilhermino César, Or· 
lando de- Carvalho, Nivaldo Reis, Mário vasasanta e o diretor do 
colégio, Vincenzo Spinelli, liderou o movimento, atraindo nomes da 
intelectualidade mineira para a discussão de suas idéias e a viabili· 
dade de suas pretensões. 

Dado o papel que a F acuidade de Filosofia era chamada a de· 
sempenhar na estrutura universitária, como seu elemento integra· 
dor, servindo-lhe de "núcleo em que se tem que centrar a Universi
dade", 21 sendo "a própria alma da Universidade", 22 enfim, confe
rindo-lhe o "verdadeiro espfrito universitário" 23 ~ra de se esperar 
que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras a ser criada em 
Belo Horizonte, o fosse dentro da Universidade de Minas Gerais. 
Mas não foi o que ocorreu. Paradoxalmente, ela nasceu fora da es· 
trutura universitária sendo institurda como unidade isolada, de ca-
ráter privado. . 

A Universidade de Minas Gerais, talvez devido ao caráter pa· 
trimonlalista de sua organização, colocava dificuldades à incorpo
ração de novas unidades. Foi o que aconteceu com a Faculdade de 
Ciências Econômicas, a Escola de Arquitetura e outras, que do 
mesmo modo que a Faculdade de Filosofia, tiveram que viver seus 
primeiros anos, como instituições privadas, enfrentando um perfodo 
de dificuldades até se firmarem, se desenvolverem, serem aceitas 
pela comunidade, formarem patrimônio e se submeterem, então, a 
um processo de incorporação à Universidade. 

"A Faculdade de Filosofia nasceu separada da UMG por razao 
muito simples: falta de fundos para mais uma escola. As Fa
culdades de Direito e Medicina e as Esoolas de Engenharia e a 
de Odontologia e Farmácia achavam que seria um 6nus a mais 
para a Universidade. Cada unidade tinha um patrimtJnio cons
titufdo de imóveis, apólices do Estado que rendiam anualmente 
dividendos e recebiam ainda as anuidades dos alunos. Pois a 
Universidade era particular e os estudos não eram gratuitos. 
Mas cada unidade por si; a Universidade não tinha recursos de 
modo centralizado, como hoje. Além de tudo, a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, como a Lei Capanema criou, era 
um organismo multo complexo, de modo que não houve boa 
vontade em nos amparar, e nós, entao, entendemos de abrir 
caminhos com as nossas próprias rn4os. A Casa d'IUJ.Iia nos 
emprestou o Marconi- as salas de baixo- nós demos aulas 
de graça e abrimos a Faculdade." 24 

Por outro lado, também o caráter conservador dos mineiros, 
pode explicar esta resistência não só da Universidade como de 
outras instituições. Na verdade, a Faculdade de Filosofia significa
va um corpo estranho no espaço cultural mineiro, inspirando cau
tela por parte de vários segmentos da sociedade. A imprensa local, 
ao mesmo tempo que noticiava a respeito da organização da Fa· 
culdade, de seus objetivos e de eventos ligados a sua vida acadê
mica, também publicava artigos que questionavam sua atuação, 
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20. ~mlle Brehler, professor da 
Sorbonne, fazia parte da MlssAo 
Francesa que permaneceu no 
Brasil durante todo o ano de 
1936, a serviço da Universidade 
do Distrito Federal. Esta mlssllo 
dnha sido contratada por Afrllnlo 
Peixoto que estivera em Paris 
especialmente para este ftm. 
(PAIM, Antônio. Por urna Univer
sidade no Alo de Janeiro. In: 
SCHWARTZMAN, Slmon org. 
Universidades e lnstltulçlJes 
Clentnlcas no Rio de Janeiro. 
Brasnla, CNPq 1982, p. 17-96). 

21, AZEVEDO, Fernando de. A 
educaçllo entre dois mundos -
problemas, perspectivas e p~ 
blemas. Silo Paulo, Melhora
mentos, 1956, p. 114. 

22. DUMAS, George. Carta ao 
Ministro Gustavo Capanema em 
01/09135 - Arquivo Gustavo Ca
panema, GC/DUMAS, G. 
FGVICPDOC. 

23. Pedro Paraflta de Bessa, 
entrevista em 15/04/66. 

24. Gullhermlno César, entra
vista em junho de 1968, Porto 
Alegre. 



25, A Casa <fltálla foi criada em 
Belo Horizonte, como sociedade 
civil, apolrtlca, tendo seus esta
tutos sido registrados em 
15102135 no Cartório de Tnulos e 
Documentos Dr. Plrnlo Mendon
ça. O objetivo básico da Casa 
<fltálla era "agregar e aproximar 
as lnstltulçOes Italianas, fortale
cendo o asprrlto de ltallanldade 
de seus associados e, em geral, 
dos Italianos fora de sua pátria". 
"O desenvolvimento da lnstru
çAo, dos esportes e da assistên
cia" aparece tambêm como obje
tivos estatutários, a nosso ver, 
uUIIzedos primordialmente para 
a dlfuslio dos prlncrplos ldeol~ 
glcos do fascismo Italiano, em 
fase de expanslio, naquele pe
rrodo, 

26. Contrato de manutençao flr· 
mado entre a Faculdade de Filo
sofia de Minas Gerais e o lnsti
Mo !talo-Mineiro Gugllelmo Mel' 
conl, em 29 de março de 1940-
registrado no Cartório Dr. Plrnlo 
Mendonça. 

27. Decreto-Lei 421 de 1 t de 
maio de 1938, artigo 4°, alrnea 
•a•. 

28. De acordo com o nem 3 do 
e,arêgrafo 1 o do artigo 17 do 
Primeiro Regimento Interno da 

FFMG", a Assemblêla dos Fun
dadores decidirA em definitivo 
sobre qualquer assunto perti
nente à vida da Faculdade, de
vendo resolver sobre os destinos 
da Faculdade, sua extensao, lu
silo ou lncorporaçAo a outras 
enUdades de Ensino Superior, 
constando de livro próprio, ter· 
mos de todas as suas dellbera
çOes e declsOes que serlio por 
maioria de votos. 

29. Assinam os Estatutos da 
FFMG, como Fundadores, os se
guintes professoras: Drs. Lóclo 
Josê dos Santos, Braz Pellegrl
no, Padre Clóvis de Sousa e Sil
va. Cláudio Brandllo, Josê Maria 
de Alklmlm, Desembargadores 
Orozlmbo Nonato da Silva, Mil
ton Campos, Josê Oswaldo da 
Araójo, Jollo Franzen de Uma, 
MArio Casasanta, Arthur Verslanl 
Valioso, Josê Lourenço da Oli
veira, Gullhermlno Cêsar, Josê 
Carlos Usboe, Jurandyr Lodl, 
Ardulno Bollver, Orlando de 
Carvalho, Nivaldo Reis, Eduardo 
Schmldt Monteiro de Castro, Ale
xandre Belfort de Mattos, Lopes 
Rodrigues, Olyntho Orslnl de 
Castro, Vlncenzo Spinelli. 

30. Ata da reunlllo de FundeçAo 
da Faculdade de Filosofia de MI
nas Gerais, em 06 de maio de 
1939 (livro de Atas da Congrege
çAo da FFMG). Esta' ala está 
lambêm registrada no Uvro de 
Atas da Assemblêla dos Funda· 
dor e§. 

31. Idem, lbdam. 

considerando-a como um luxo, referindo-se aos filósofos como "lu
náticos e desligados da realidade". As famnias mineiras, habitual
mente, reagiam quando algum de seus filhos expressava o desejo 
de fazer vestibular para os cursos da Faculdade de Filosofia, ma
nifestando desaponto e avaliando negativamente esta opção: "per
da de tempo, carreiras sem futuro e sem prestfgio, desperdfcio de 
talentos". A Universidade partilhava desta reserva ao novo instituto 
a ser criado na cidade, o que, somado a sua concepção patrimo
nialista, reforçava uma atitude cautelosa, preferindo esperar, para 
poder, mais tarde, avaliar a evolução da Faculdade de Filosofia, até 
realmente chegar a desejá-la como parte de sua estrutura. 

Foi a Casa d'ltália 25 que através do Instituto !talo-Mineiro Gu
glielmo Marconi (Ginásio Marconi) apoiou o grupo que idealizava a 
criação de uma Faculdade de Filo~ofia, abrigou a recém-criada ins
tituição em seus primeiros anos de funcionamento e pôde, através 
de contrato, 26 proporcionar-lhe a base financeira, material e patri
monial exigida pela legislação 27 que regulamentava a organização 
e o funcionamento de estabelecimentos de ensino superior no pafs. 
O Prof. Vincen-zo Spinelli, com ligações no Consulado da Itália e Di
retor do Ginásio Marconi, teve um papel de destaque neste mo
mento, tendo participado ativamente das lutas pela implantação da 
nova Escola, e influrdo decisivamente ao colocar o patrimônio do 
Ginásio como garantia de manutenção da Faculdade, o que possi
bilitou efetivamente sua criação. 

O dia 21 de abril de 1939 foi tomado como o da criação da Fa
culdade de Filosofia de Minas Gerais, quando se realizou a sessão 
inicial preparatória à fundação da Faculdade, qom a presença de 
nove professores, todos eles do Ginásio Marconi: Pe. Clóvis de 
Sousa e Silva, Braz Pellegrino, Vincenzo Spinelli, Guilhermino Cé
sar, Mário Casasanta, José Lourenço de Oliveira, Nivaldo Reis, 
Orlando de Magalhães Carvalho e Arthur Versiani Velloso. A partir 
desta reunião, o grupo é ampliado, incorporando intelectuais emi
nentes que, em reunião realizada no dia 6 de maio, constituem 
a "Assembléia dos Fundadores da Faculdade de Filosofia de Minas 
Gerais" 28 que, até 1950, funcionou como sua instância superior de 
decisões. Foram considerados como Fundadores, segundo o Re
gimento Interno, aqueles cujos "nomes constam do estatuto da fun
dação, devidamente registrado em cartório, em 19 de julho de 1939, 
sob o ntJ 314." 29 

Como' primeiro diretor da Faculdade, foi indicado por aclama
ção, o Prof. Lúcio José dos Santos, 3o figura das mais representati
vas da cidade naquele momento: lrder-católico, ex reitor da Univer
sidade de Minas Gerais, membro do movimento integralista Conci
liava uma formação humanrstica adquirida no Seminário com o co
nhecimento cientffico da Escola de Minas de Ouro Preto, onde se 
formara como engenheiro. 

O Conselho Técnico Administrativo (CTA) tam~ém denomina
do nos primeiros tempos da Faculdade de "Comissão de Adminis
tração" teve em sua primeira composição os professores Braz 
Pellegrino, Arthur Versiani Velloso, Padre Clóvis de Sousa e Silva e 
José Lourenço de Oliveira 31 Nos dois primeiros anos da Faculda
de, esta Comissão teve a seu cargo todas as decisões administra
tivas necessárias à implantação da instituição: processo de autori
zação de cursos, preenchimento de cinqüenta cátedras para os 
dozes cursos que seriam oferecidos segundo o modelo da Facul-
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dade Nacional de Filosofia, a adequação do Regimento e do Esta
tuto às normas vigentes, organização dos Cursos Preparatórios 
aos Exames Vestibulares, viagens contfnuas ao Rio de Janeiro im
postas para a solução de todos os problemas burocráticos depen
dentes de orientação do Ministério da Educação e Saúde, etc. 

O primeiro pedido formal para autorização de funcionamento 
de cursos foi efetivado em 25 de maio de 1939, pelo diretor da Fa
culdade, o prot. Lúcio José <los Santos que solicitava, nesta primei
ra etapa, apenas o funcionamento de seis cursos: os de Filosofia, 
Matemática, Geografia e História, Ciências Sociais, Letras Néo-La
tinas e Letras Clássicas. Foi um processo demorado cuja licença 
só é concedida em 5 de novembro de 1940, através do decreto-lei 
6.486. Neste rnterim, desde fevereiro de 1940, cursos preparatórios 
para os exames vestibulares, conferências, palestras e debates 
eram promovidos pela Faculdade, até que os trabalhos propria
mente acadêmicos pudessem ser iniciados. Os primeiro exames 
vestibulares só foram realizados em fevereiro de '41 e, em 18 de 
março, houve, finalmente, abertura oficial dos cursos superiores da 
Faculdad~ de Filosofia, a partir de então no prédio novo do Instituto 
Marconi, à Avenida Contorno, 8.746, onde permaneceu até 1942. 

Em junho de 41, foi encaminhado o pedido de autorização para 
o funcionamento dos cursos de Frsica, Ourmicá, História Natural, 
Letras Anglo-Germânicas, Pedagogia e Didática, tendo o prof. Braz 
Pellegrino, presidente da Comissão de Administração justificado 
a iniciativa pela "disponibilidade de instalações àdequadas e de 
material didático exigido por lei, pela necessidade de completar o 
quadro da Faculdade e de preencher as lacunas manifestas, devida 
â falta de especialistas em ciências na Capital e em todo o Estado 
de Minas", comunicando também, os aplausos e o apoio apresen
tado à Faculdade, à propósito dos novos cursos, pela Faculdade de 
Engenharia da UMG e pelo Instituto Ezequiel Dias. 32 Apesar des
tes cursos terem se iniciado em 42, depois de uma licença provis& 
ria concedida "ad referendum" do Conselho Nacional de Educação, 
somente em 1947, foi conseguida a autorização oficial e seu poste
rior reconhecimento, tendo durante todo esse perrodo esses seis 
cursos funcionando de forma precária, sem uma regularidade sa
tisfatória. 

A partir de 42, a Faculdade de Filosofia passa, por concessão 
do Governo do Estado, a utilizar as instalações da Escola Normal 
Modelo (atual Instituto de Educação do Estado de Minas Gerais), 
depois de viver um perfodo muito atribulado. Se, nos primeiros mo
mentos da vida da Faculdade de Filosofia, suas ligações com a 
Casa d'ltália significaram facilidades e até mesmo possibilidades 
para sua criação e para a obtenção de autorização de funciona
mento pelo Ministério da Educação, já que foi através de contrato 
com o Instituto Marconi que a Faculdade conseguiu preencher con
dições legais para seu funcionamento, entretanto, na medida em 
que as posições tomadas pelo Brasil no conflito mundial, passaram 
a ser contrárias aos parses do eixo, houve um? mudança radical no 
significado dessa proximidade. A repercussão destes tatos na Fa
culdade de Filosofia gerou acontecimentos graves cujas conse
qüências mudaram os rumos da vida da instituição, não cabendo 
nos limites deste artigo, a ~presentação de detalhes da crise. Re
gistre-se apenas que, através de contatos de professores da Es
cola com o Governo do Estado, foi possrvel a superação do impas-
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32. Atas de ReuniOes da Comls
sAo de Admlnl&traçlio em 1 O e 23 
de junho de 1939. 



33. O Prol. Gutlhermlno Cêsar 
permanece na dlreçAo da FFMG 
no perfodo de março de 42 a 
setembro de 43, quando se 
transfere para o Alo Grande do 
Sul; o Prol. T aba)ara Pedroso de 
setembro de 43 a março de 46 e 
o Prol. Braz Pellegrino de março 
da 46 a março de 49. 

34. Ata da Reunll!o do CTA em 
17 de julho de 1946. 

se, tendo sido decisivas a sarda da Faculdade do prédio do Ginásio 
Marconi, bem como a substituição do Prof. Lúcio dos Santos pelo 
Prof. Guilhermino César que, na direção da Faculdade, procurou 
minimizar os problemas e afirmar o caráter positivo da nova etapa 
que se abria para a instituição. 

A Faculdade de Filosofia permaneceu na Escola Normal até 
1952, perrodo que foi fundamental para seu processo de consolida
ção, do qual alguns marcos devem ser destacados. 

O Prof. Tabajara Pedroso, 33 em exerdcio na direção da Fa
culdade a partir de setembro de 1943, dedicou-se prioritariamente 
ao trabalho de reconhecimento dos cursos oferecidos, processo 
que se prolongou até o inrcio da gestão de seu sucessor, o Prof. 
Braz Pellegrino. Em 26 de março de 46, são reconhecidos, através 
do decreto 20.825, os cursos de Filosofia, Matemática. Geografia e 
História, Ciências Sociais, Letras Né<rlatinas e Letras Clássicas; 
e, em 14 de outubro de 1947, os cursos de Frsica, Ourmica, Histó· 
ria Natural, Letras Anglo-Germânicas, Pedagogia e Didática 

As atividades acadêmicas da Faculdade de Filosofia eram 
conduzidas de modo precário, em instalações inadequadas, com 
falta de recursos mrnimos para a própria remuneração de seus do
centes e carência total de equipamentos, o que afetava de modo 
preponderante os cursos de Ciências que não podiam prescindir de 
aulas práticas. Como muitos dos professores da Filosofia eram 
também docentes nas Escolas da UMG, os laboratórios da Enge
nharia, da Farmácia e da Medicina eram utilizados pelos alunos dos 
cursos de Frsica, Ourmica e História Natural, a partir de iniciativas 
individuais, sem interferência institucional. Esta situ.ação favoreceu 
uma alta taxa de evasão dos catedráticos fundadores, bem como o 
exerdcio da docência como ocupação secundária. desempenhada 
como um favor ou um sacerdócio. A competência e o esprrito pro
fissional eram substiturdos por virtudes ou sentimentos de dedica
ção, abnegação, despreendimento, idealismo, compreensão, doa
ção, disponibilidade, expressando o caráter amadorrstico do ma
gistério e sua intimidade com a ética espiritualista e religiosa. 

As lideranças da Faculdade de Filosofia viam como alternativa 
a ser trabalhada, a incorporação da Escola à Universidade de Mi
nas GeFais, de modo a proporcionar à instituição melhores condi· 
ções para seu funcionamento. Em 1945, o diretor interino, Prol. 
Antônio Camilo de Faria Alvim, vice do diretor Tabajara Pedroso 
que estava licenciado, havia enviado ao Reitor da UMG, Prof. Pires 
e Albuquerque, um otrcio no qual "apelava pela proteção prestimosa 
da Universidade de Minas Gerais, já que a lei prevê que a Univer
sidade possua uma Faculdade de Filosofia e a de Minas se arrasta 
por estes seis anos de silenciosa luta". 

Entretanto, para que este objetivo fosse alcançado, era im· 
prescindrvel, como pré-requisito, a constituição, pela Faculdade de 
Filosofia. de um patrimônio próprio. O Prof. Braz Pellegrino empe
nhou-se com afinco para obter do Governo Estadual este patrimô
nio, "como necessário para manutenção e o regular funcionamento 
da Faculdade de Filosofia". 3_4 Naquele momento, ocupava o cargo 
de Secretário de Educação do Estado, O Prof. Olyntho Orsini de 
Castro, professor e fundador da Faculdade de Filosofia que havia 
participado de todos os problemas vividos pela Escola. inclusive 
tendo sido o signatário, como diretor ao Instituto Marconi, do con
trato de manutenção da Faculdade. Era, portanto, muito sensrvel à 
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difkil situação em que se encontrava a Faculdade, tendo sido muito 
valiosa sua atuação naquela oportunidade. Depois de muitas nego
ciações, idas e vindas, esperanças e contratempos, foi autorizado 
pelo Ministério da Justiça e homologado pelo Presidente da Repú
blica, o Governo Mineiro fazer a dotação à Faculdade de Filosofia. 
Em 16 de élezembro de 1946, o Interventor Federal, Dr. Noraldino 
de Uma, assinou o Decreto-Lei 1954 pelo qual dotava a Faculdade 
de Filosofia de Minas Gerais de um patrimônio-renda de trinta mil 
cruzeiros (Cr$ 30.000,00), em apólices nominativas e rendendo ju
ros anuais de 5%. 

A partir de 27 de fevereiro de 1948, através do of(cio do diretor, 
Prof. Braz Pellegrino ao Reitor da Universidade, inicia-se o proces
so de incorporação da Faculdade de Filosofia à Universidade de 
Minas Gerais, instrurdo com documentação solicitada segundo os 
estatutos desta Universidade. A Comissão de Ensino do Conselho 
Universitário, composta pelos professores João Eunâpio Borges, 
Alfredo Balena e Roberto de Almeida Cunha tendo examinado a 
matéria deu parecer favorável, em 25 de agosto. O Conselho Uni

. versitário aprovou por unanimidade a incorporação da Faculdade 
de Filosofia à Universidade, em sua reunião de 30 de outubro de 

. 1948, devendo a decisão ser ainda examinada pelo Conselho Na
cional de Educação, cujo parecer favorável foi homologado em 26 
de novembro, pelo Ministro da Educação. Esse ciclo da história da 
Faculdade de Filosofia tem seu coroamento com a federalização da 
UMG, pela lei n2 791, promulgada em 16 de dezembro de 1949. 

REFLEXÕES 

Esta breve análise dos primeiros anos da história da Faculda
de de Filosofia de Minas Gerais pode se constituir em oportunidade 
de reflexão da própria idéia de Universidade, presente na concep
ção, que acreditamos ter sido inspiradora da criação desta Escola 
e sua força de sustentação mesmo nos momentos'mais dif(cieis. É 
através da compreensão do significado das idéias básicas dos 
Fundadores que teremos condições de perceber o papel da Facul
dade de Filosofia na estrutura e no esprrito da Universidade de Mi
nas Gerais, na qual se insere, a partir de 1949. Estes prindpios que 
fundamentavam a ação dos Fundadores se expressavam, a partir 
de motivações intelectuais para a criação de um espaço institucio
nal no ensino superior, onde o cultivo das ciências e da cultura de
finissem o desenvolvimento de estudos especulativos em que o 
saber fosse buscado em si mesmo, sem preocupações pragmáti
cas e imediatistas. Dar a denominação dada pelos criadores da Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, aos estudos "de
sinteressados" ou cultura "desinteressada", buscando definir 
aquele "saber em si mesmo", independente de sua aplicabilidade 
imediata nas práticas profissionais. 

Esta postura marcava também uma reação ao sistema de en
sino superior onde os cursos estritamente profissionais formavam 
uma Universidade de fachada que não superava a simples federa
ção de escolas. Neste sentido, ousamos afirmar que as idéias dos 
Fundadores da FFMG traduziam uma concepção mais abrangente 
de Universidade, em que o cultivo do saber não se exprime apenas 
pela transmissão de conhecimentos (ensino), mas se realiza na 
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35, Francisco lglêslas, entre
vista em 9 de junho de 1988. 

36. José Henrique dos Sanlus, 
entrevista em 1 de abril de 1988, 

37. Amaro XIsto de Queirós, 
entrevista em 7 de julhO de 
1987. 

38. Pedro Para!lla de Bessa, 
entrevista em 15 de abril de 
1988, 

39, ldenl, Ibidem. 

criação de conhecimentos (pesquisa) e na possibilidade de desen
volver uma atitude crftica e questionadora da realidade. A Faculda
de de Filosofia foi, pois, uma presença marcante na vida cultural 
e intelectual de Belo Horizonte, mesmo que não tenha sido sentida 
de modo imediato. 

Influência decisiva, a nosso ver, foi exercida pela Faculdade 
de Filosofia, na profissionalização do magistério, até muito pouco 
tempo, marcado no pars, por seu caráter amadorrstico. Este pro
cesso, se bem que lento, permitiu mudanças decisivas no com
portamento e na prática docente, criando, coletivamente, o que po
derramos denominar de ethos do professor. Alguns professores da 
Faculdade contribuíram de modo especial, por seu comprometi
mento, por sua presença e liderança, dedicando-se exclusivamente 
à docência, de modo a transmitir a seus alunos valores e atitudes 
próprios de uma postura profissional mais consistente. O Prof. Ar
thur Versiani Velloso êlestaca-se, neste contexto, como o grande 
mestre, o "elemento aglutinador" 35 do grupo de Faculdade, o 
"grande iniciador aos estudos filosóficos, que com sua ironia, seu 
tom teatral na sala de aula, exercia um fascfnio e atração nos alu
nos de modo a levá-los à reflexão e à tomada de posições." 36 O 
Prof. Amaro Xisto, analisando as origens de sua opção pelo ma
gistério, afirma: 

"O despertar de minha vocação foi o deslumbramento que tive 
nas aulas do Vel/oso, no antigo Ginásio Mineiro. Meu destíno 
seria estudar Direito, mas quando fui aluno do Velloso eu co
mecei a sentir aquele apelo, aquele gosto pelo magistério, 
aquele entusiasmo que só o Velloso despertav_a." 37 

O Prof. Velloso teve uma atuação extremamente útil à institui
ção, na medida em que via a Universidade aberta a todas as áreas 
do conhecimento e conseguia 

"estimular pessoas de diferentes setores, independente das 
especialidades. Ele deu muito apoio à área de Ciências So
ciais, através de Morse, a outros da área de Qufmica, da área 
de Ffsica, de Matemática, de História Natural. Tentava trazer 
pessoal de fora ... Mas havia um grupo que •tinha muita des
confiança dele, ex~tamente porque ele era pouco provinciano, 
e então, eu acredito, ameaçava muito as pessoas." 38 

A respeito do papel que a Faculdade de Filosofia deveria de-
sempenhar na Universidade, o Prot. Velloso afirmava que: 

. • • "a Faculdade de Filosofia tinha a missão de transformar a 
Universidade Brasileira ( . •. ) criando o espfrito universitário e 
não o espfrito profissional ( • .. ) sendo a semente de unifica
ção da Universidade em instituição orgânica que fosse Univer
sidade mesmo, e não escolas reunidas, como a nossa que nós 
denominávamos de "Escolas Reunidas Mendes Pimentel." 39 

A pluridade de áreas· de conhecimento e de seus respectivos 
cursos, presente na estrutura das Faculdades de Filosofia, de 
acordo com a legislação de Capanema, criou um ambiente rico e 
diferenciado onde a convivência de·pessoas interessadas nas Le
tras, na Filosofia, nas Ciências Naturais e Sociais, proporcionava 
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aquela inquietação intelectual, altamente estimulante para a criação 
e a critica. Neste sentido, na Faculdade de Filosofia, encontramos a 
semente da investigação cientffica, apesar de ter sido longo seu pe
rfodo de germinação. O ritmo lento observado na evolução da Fa
culdade de Filosofia em Belo Horizonte, pode ser explicado, em 
parte, pela ausência de apoio institucional externo que possibilitas
se, por exemplo, a contratação de professores estrangeiros como 
aconteceu na USP, onde.com maior experiência cientffica e vivên
cia acadêmica em centros mais avançados, estes especialistas fi
zeram escola em vârios campos do saber, acelerando a trajetória 
da instituição. 

Apesar da carência de uma formação adequada para a inves· 
tigação cientffica, por parte da maioria dos professores, alguns de
les exerceram influência d~cisiva, na criação de condições para o 
desenvolvimento da pesquisa, numa fase posterior. E marcante, 
por exemplo, a liderança exercida pelo Prof. Francisco Magalhães 
Gomes que, consciente das limitações de sua·formação e com 
uma percepção aguda dos 'problemas da época, desempenhou um 
papel preponderante na constituição do ·Grupo de Ffsica de Belo 
Horizonte: 

"Eu fiz uma coisa de ordem mais geral, no sentido de orientar, 
coisas deste tipo - participava de conferências, tomava parte 
em congressos internacionais e examinava concursos em vá
rias partes do Pafs. Mas eu não fui pesquisador do tipo que 
meus sucessores são. Não pude ser • •• Compreendi que meu 
papel era intermediMo. Eu parti do ensino profissionalizado pa
ra ver se criava ciência, pesquisa. Eu compreendi que meu 
papel não era de pesquisador e o que eu podia fazer sendo 
catedrático de Ffsica e começando a ter influências nos meios 
nacionais, era criar um ambiente propfcio para obter depois, 
pesquisadores." 40 

No final da década de cinqüenta, inicia-se um esforço intenso 
de qualificação docente, cujos retornos começam em meados dos 
anos sessenta. Este sintoma de maturidade institucional coincide 
com o infcio do processo de reestruturação da Universidade de Mi
nas Gerais, quando a criação de novas unidades e a implantação 
dos Institutos Centrais, implicou no desmembramento da Faculdade 
de Filosofia. Mas, na medida em que a Faculdade de Filosofia perde 
a configuração de sua concepção inicial, subsiste enquanto efeito 
de irradiação sobre a nova estrutura da Universidade. 

E, hoje, quando comemoramos o cinqüentenãrio da Faculdade 
de Filosofia de Minas Gerais, cujos ideais superaram seus próprios 
limites, inspirando a vida de muitos que por ela passaram e revitali
zando a própria Universidade, lembramos as palavras ternas e 
fortes de nossq saudoso Prof. Morse Belém Teixeira: 
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"Quando cheguei, outro era o mundo e diversas suas postula
ções •. Estava com meus companheiros da primeira hora, liga
dos umbilicalmente a esta Casa. Ela era nossa, nós a ajuda
mos a viver os seus primeiros dias, e sua vida era a nossa vi
da. ( • .• ) Cumpridos tantos anos, descubro que entre mim e a 
Faculdade de Filosofia ocorreram fen6menos inversos; o que 
não me entristece mas me aflige: enquanto envelheci, a Esco
la,·como é de sua natureza e do seu dever, rejuvenesceu." 
Morse Belém Teixeira, 1969. 

40, Francisco Magalhães Go
mes, entrevista em 6 de junho de 
1987. 
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