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I. Introdução 

Ao longo das duas últimas décadas foram produzidas dezenas de traba
lhos procurando avaliar o significado polftico social e acadêmico da reforma uni
versitária colocada em ação a partir da segunda metade dos anos sessenta(1). A 
ênfase predominante nesses trabalhos foi a de examinar as intenções implfcitas 
e explrcitas na polftica federal, relacionando-as com o contexto sócio-polrtico e 
o modelo de desenvolvimento que orientava a coalizao burocrãtico-autoritãria 
nas várias esferas institucionais. O foco de análise privilegiava, assim, o que mo
via o centro do poder e pouca atenção foi dada às reações das instituições uni
versitárias ou a como a polftica federal era absorvida internamente pela univer
sidade. 

A partir dessas análises tornou-se senso comum afirmar que "a polftica 
educacional (passaria)- com auxn·o do planejamento- a transformar o sistema 
educacional de tal maneira que ele {cumprisse) todas as funções de reprodução 
necessárias"l2). A universidade restringir-se-ia, assim, à formação de recursos 
humanos, qualificando a mão de obra especializada para o sistema de produção. 
As instituições universitárias seriam compelidas a se modernizarem, procurando 
a eficiência e o rendimento. Ao mesmo tempo, seria buscada a máxima despoli
tização das atividades desempenhadas pelos membros da comunidade univer
sitária através da coerção polftica aberta (inquéritos sumârios, cassação de do
centes, expulsão de estudantes, instalação de "serviços de segurança" nas admi
nistrações universitárias) e de mecanismos mais sutis pelos quais se estimulava 
que a elaboração cientffica se mantivesse nos limites dos laboratórios, resguar
dando-as de toda e qualquer preocupação polftica. 

Esse esforço analftico foi importante para desnudar as pretensões da coa
lizão burocrático-autoritária em relação ao sistema universitário mas revela-se 
insatisfatório para entender como as universidades e os vários interesses e gru
pos nelas existentes absorveram, apoiaram ou reagiram a estas pressões do go
verno federal. 

Estas insuficiências podem ser parcialmente explicadas pelo foco da análi
se - o centro do poder - mas parece-nos ser mais significativa a excessiva ge
neralidade caracterfstica destes estudos. Abandonar o nfvel genârico e aprofun
dar a ~nâlise implica deslocar o eixo analftico para as instituições universitârias, 
sua história, sua tradição acadêmica, seus conflitos e tensões. Significa examinar 
os determinantes externos à luz da especificidade de uma instituição. Este tra
balho pretende sér uma contribuição neste sentido, analisando o caso da UFMG 
que, nos últimos vinte anos, passou por dois momentos de reforma, o primeiro 
internamente induzido, o segundo por imposição do governo federal. 

Antes de examinarmos o caso da UFMG é necessário, no entanto. precisar 
a nossa concepção de universidade, o seu papel na estrutura social e suas pecu
liaridades. 

11. A Universidade: um aparato burocrãtico-ideológico 

A universidade pode ser entendida como um centro fundamental na pro
dução e reprodução de conhecimento e ideologias. A centralidade da universi
dade baseia-se na sua própria base especffica de poder, isto é, nas suas ativida
des. A relevância polftica destas atividades fundamenta-se no fato de que elas 
são, ao mesmo tempo, educacionais e poiTtico-econômicas. 

Como uma instituição educacional, a universidade se encarrega da produ
ção do conhecimento e dos modos de interpretar e transformar a realidade e 
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transmite este conhecimento às novas gerações. Em sociedades modernas, a 
universidade, ao lado de outros centros de pesquisa cientffica, é a responsável 
pela produção do saber necessário à resolução dos problemas que a comunida
de, na qual está inserida, se coloca. Entretanto, transformar as dificuldades en
contradas por um grupo particular em lidar com seu ambiente ffsico e social em 
"problema social" e, enquanto tal, merecedor de recursos e atenção na busca de 
soluções, assim como encontrar a solução particular para o problema, não se fa
zem segundo uma lógica única, linear e inquestionável. Sempre haverá a "esco
lha de valor'', seja na definição do atendimento preferencial a grupos sociais, 
seja na definição de alternativas favorecendo os interesses e valores de seg
mentos sociais particulares. E ai reside uma das bases do caráter polftico-eco
nômico das atividades universitárias. 

Ao n"fvel mais imediato, a univereidade também ê responsável pela seleção 
e treinamento de elites polfticas e econômicas através da transmissão de habili
dades técnicas e de capacidades não-cognitivas (atitudes, valores, comporta
mentos) assim como pela distribuição destes bens simbólicos entre os grupos 
sociais. Além disto, enquanto local de concentração de intelectuais envolvidos na 
produção de teorias justificatórias ou criticas da realidade social, a universidade 
se torna arena privilegiada da confrontação ideológica. 

A importância polftica da universidade reside, portanto, nas interconexões 
com o sistema produtivo (desenvolvimento de ciência e tecnologia e treina
mento de força de trabalho altamente qualificada), com a estrutura de domina
ção (treinamento de elites e legitimação de papéis sociais através da distribuição 
de credenciais e da reiteração de desigualdades polftico-econômicas) e com as 
formas hegemônicas de controle social (delimitação da confrontação polftico
ideológica e veiculação de teorias interpretativas da realidade social que obscu
recem a natureza da dominação social existente assim como difusão de atitudes, 
valores e saber apropriados às estruturas hierárquicas). A consideração das 
múltiplas facetas das atividades da universidade permite entender porque o 
controle delas torna-se importante seja para o funcionamento aparentemente 
harmonioso do sistema econômico e da estrutura de dominação, seja para a 
emergência de formulações ideológicas subversivas de uma organização social 
particular. E as análises sobre a reforma universitária no Brasil têm destacado 
esses pontos. 

No entanto, para o entendimento adequado da realidade universitária, é 
necessário incorporar à análise como essas determinações operam dentro do seu 
espaço institucional. Com isto queremos postular que, apesar da força homoge
neizadora que o aparato de estado imprime sobre as várias instituições univer
sitárias, elas não podem ser consideradas como um espaço social vazio de poder 
e de interesses. As atividades universitãras não se reduzem a meros reflexos ou 
respostas não intermediados do aparato estatal ou da estrutura de dominação 
socialmente prevalecente em determinado momento histórico. Enquanto insti
tuição burocrática, a universidade possui um sistema de tomada de decisões e 
controla quantidades limitadas de recursos humanos e flsicos que não só são 
objeto de luta entre os vários grupos internos, quando buscam imprimir seus 
valores à instituição, como também podem ser acionados pela universidade co
mo um todo no seu confronto com outras instituições e esferas de poder. Ao 
considerarmos esses elementos, torna-se possfvel reconhecer teoricamente a 
possibilidade de diferentes graus de autonomia da universidade frente ao apa
rato estatal. 

Esta autonomia relativa se expressaria na tradição institucional, nas dife
renças discernfveis ao longo do tempo em suas atividades e na estruturação do 
poder interno dos vários interesses por ela acolhidos e viabilizados. Seguindo a 
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definição de Vasconi e Recca(3), a tradição institucional ã entendida aqui como 
sendo aqueles valores institucionais e padrões de conduta engendrados ao lon
go da hist6ria de uma instituição, que se transformam em áreas conflitivas pro
duzindo clivagens entre seus membros. 

Como as práticas educacionais não sao totalmente monopolizadas pelo 
sistema educacional e podem ter lugar em outras esferas institucionais (famflia, 
fábricas, partidos, etc), ê possfvel, em situações hist6ricas espedficas, ocorrerem 
processos de socialização conflitantes que, por sua vez, podem pressionar a ins
tituição universitária por altera~ões em suas práticas acadêmicas (por exemplo, a 
disputa entre ensino propedêutico e ensino técnico), ou mesmo, as vãrias ênfa· 
ses podem ter adeptos entre os membros da universidade. Esta ã uma das fon
tes de provãveis clivagens internas na comunidade universitária. 

A universidade, alãm de seu papel como agência socializadora, e enquanto 
espaço polltico-institucional, terá de responder pelo menos a dois tipos de de
mandas: a) demandas objetivas engendradas pelo sistema produtivo e pelo 
aparato governamental e b) demandas menos estruturadas pela mudança, rede
finição ou expansão de suas atividades. Estas últimas podem ser geradas dentro 
da instituição por estudantes ou professores, ou, externamente, por setores 
marginalizados que a ela querem ter acesso ou por grupos interessados no seu 
produto (partidos polfticos ou empresários, por ex.). A priorização do atendi
mento das demandas ã uma segunda fonte de conflito interno e de clivagens. 

Touraine(4) sugere que as relações entre a sociedade, o Estado e a univer
sidadt. podem ser apreendidas em três nfveis analrticos distintos mas interde
pendentes. No primeiro, a ênfase da análise recairia sobre as forças sociais en
gajadas na luta pelo controle das instâncias encarregadas de criar e difundir o 
que ele denomina "orientações culturais"'. 

Neste nfvel, destaca-se o conteúdo das atividades universitárias, isto é, a 
criação de modelos de conhecimento e os meios através dos quais uma comuni
dade particular procura aumentar sua capacidade de controle da natureza e de 
sua utilização para seus propósitos. Touraine distingue, no entanto, a "matriz 
cultural da sociedade" da ideologia dominante. A primeira refere-se a todas as 
formas culturais desenvolvidas pela coletividade ao lidar com seu ambiente, e a 
segunda diz respeito às concepções ideológicas que representam um modo par
ticular de organizar a vida social favorecendo um grupo histórico especifico. 

No segundo nfvel, a análise dirigir-se-ia aos mecanismos pelos quais as 
relações de classe e as orientações culturais são transformadas em decisões po
lrticas. Aqui estar-se-ia focalizando o conjunto de instituições através das quais. a 
sociedade organiza seu ambiente. Em termos da universidade, este nfvel corres
penderia ao exame das relações entre a burocracia e o sistema de decisão da 
universidade assim como o nfvel de autonomia que cada ordem institucional 
procura preservar com respeito à classe dominante nas situações concretas. 

No terceiro nrvel, a universidade ê tomada como uma organização ocu
pando um espaço ffsico determinado, tendo uma estrutura hierárquica de toma
da de decisões, controlando uma certa quantidade de recursos para perseguir 
seus objetivos e definindo um conjunto de regras para fazê-lo. Neste nfvel, a 
análise focalizaria temas tais como a organização técnica das atividades univer
sitárias, a divisão interna do trabalho acadêmico e burocrático e as lutas internas 
para controlar a e~trutura de tomada de decisões. 

Incorporando estas contribuições, torna-se possrvel reexaminar os confli
tos que envolvem a universidade nas suas relações com outras esferas institu
cionais e as clivagens que atingem seus membros não mais como meras mani
festações secundárias e de pouca importância no entendimento dos vários pro-
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cessas sociais que definem uma organização social mais ampla, como o fazem 
as análises mencionadas no infcio deste artigo. Do mesmo modo, estas consi· 
derações obrigam o analista também a dimensionar adequadamente ,e a inter
pretar os movimentos institucionais nos seus limites reais, isto é, impedindo o 
dimensionamento excessivo do papel de indivfduos ou lideranças moderniza
deras em estrutura burocráticas quanto à sua capacidade de transformá-las, 
como as análises organizacionais tradicionais tendem a fazer. Antes, elas possi
bilitam examinar a contribuição das pressões externas e da presença em outras 
esferas institucionais de possfveis aliados ou apoios para interesses 
e valores internamente presentes nas instituições e como esses processos resul
tam em decisões e formulação de alternativas polfticas concretas. Assim como o 
aparato do Estado não pode ser considerado como totalme-nte monolftico, a uni
versidade admite também graus diferenciados de abertura e dinamismo, depen
dendo dos interesses a que seus membros aderem, do tipo de apoio que obtêm, 
interna e externamente, de suas coalizões e da força delas para impulsionar ins
titucionalmente um projeto de universidade ou preservá-lo, quando for o caso, 
de tentativas contrárias a ele. 

A defesa da autonomia universitária tem sido inúmeras vezes acionada na 
história das universidades brasileiras tanto para manter interesses corporativos 
estabelecidos, como para preservar o espaço institucional de experiências de 
mudanças que discordam das linhas mestras do aparato governamental. Do 
mesmo modo, movimentos implicando graus muito distintos de alteração da 
estrutura interna têm sido denominados genericamente de .,reforma universitá
ria". Sob a mesma denominação, encontram-se desde reestruturações burocrá 
ticas limitadas (o alterar de denominações formais de cargos e escolas sem 
transformar substancialmente o conteúdo como, por exemplo, ocorreu com a 
Lei de Diretrizes e Bases) até movimentos que contestam vigorosamente o ca
ráter de classes das atividades universitárias (a luta pela reforma universitária 
desencadeada pela UNE nos anos de 1961 a 1964). 

Neste artigo, será importante precisar mais adequadamente o que defini
mos por reforma universitária em contraposição a reestruturação institucional e 
a mudanças radicais. 

Denominaremos reforma universitária a um movimento de transformação 
institucional, induzido externa ou internamente, que altere a estrutura interna de 
tomada de decisões, a divisão do conteúdo do trabalho acadêmico e burocrático 
e o tipo de atividades a que a instituição se dedica. Um movimento de reestru
turação universitária, por sua vez, tem o escopo mais limitado onde se redefine 
marginalmente as atividades procurando adaptá-las mais adequadamente ao 
projeto de universidade em curso. No outro extremo, denominamos de mudan
ça radical àquele movimento que, al~m de pretender tudo o que o movimento 
de reforma pretende, procura também substantivamente alterar a composição 
social dos membros da comunidade universitária e o conteúdo de classe de suas 
atividades. 

Em adição ao já discutido, devemos ter presente que os movimentos de 
reforma podem ser progressistas ou conservadores. O movimento de reforma 
será progressista quando ele possibilita a promoção de mudanças na estrutura 
de poder de modo a torná-la mais aberta e democrática. Neste sentido, ele visa 
reduzir o caráter excludente das atividades universitárias, permitindo um ali
nhamento da universidade no processo maior de promover estruturas sociais 
mais igualitárias. Um movimento será conservador ou reacionário quando os re
cursos institucionais estiverem sendo mobilizados na defesa de interesses cor
porativos, na retomada do controle das estruturas de poder por setores contrá
rios à mudança ou para impedir a participação de segmentos da vida universitá
ria excturdos do processo de tomada de decisão. 
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Na próxima seção, examinaremos as propostas de universidade que foram 
produzidas no Brasil no perfodo pré-64, pois elas são as matrizes ideol6gicas nas 
quais se inspiram os movimentos reformistas da estrutura universitária da se
gunda metade dos anos sessenta. No caso da UFMG, como veremos adiante, os 
vários grupos internos tentarão preservar ou modificar a instituição inspirados 
pelas concepções em pauta naquele perfodo. O movimento reformista do go
verno central nos anos pós-64, como é analisado na seção IV, procurará, com 
sua perspectiva autoritária, também sintetizar essas propostas e as impõe às uni
versldades brasileiras, provocando com isto reações internas diferenciadas. 

111. As propostas de Universidade dos anos sessenta 

Na esteira do debate sobre a Lei Diretrizes, e Bases, são formuladas várias 
propostas para enfrentar os problemas diagnosticados na universidade brasilei
ra. Duas delas chegaram a se instituir sob a forma de leis: a 3998 (15.12.61) 
criando a UNB e a 4024 (LDB, 20.12.61), regulamentando a estrutura de ensino 
brasileiro. Em junho de 1961, os estudantes universitários, dirigidos pela UNE, 
desencadeam sua luta por uma reforma universitãria mais ampla através da rea
lização, em Salvador, do I Seminário Nacional de Reforma Universitária. 

O importante a salientar ê que cada uma das propostas, pelo menos nas 
suas formas mais detalhadas, continha modelos de universidade bastante dife
rentes, seja em termos da estruturação do poder interno, seja em termos dos 
produtos considerados como desejáveis das atividades educativas e da composi
ção social do corpo estudantil e docente a ser estimulado a integrar a universi
dade. Vale destacar também que estas propostas serão as fontes de inspiração 
de movimentos de reforma de universidades, como a UFMG. colocadas em cur
so antes que a coalizão burocrático-autoritária chamasse a si o direito de pres
sionar por uma reforma de todas as universidades. Do mesmo modo, elas ins
piram a reforma oficial da segunda metade da década dos anos sessenta. Estes 
aspectos serão retomados ao longo deste artigo. 

As principais questões que haviam dividi,do os educadores brasileiros e 
setores governamentais desde os anos trinta eram:( 51 

a) a questão da autonomia universitária em relação ao poder executivo 
central e aos órgãos a ele vinculados. Este tema dividiu os adeptos de uma con
cepção liberal democrática, defensores de uma estrutura de ensino superior com 
graus maiores de capacidade de decisão, e os herdeiros da tradição autoritária 
do Estado Novo, defensores de uma estrutura universitária fortemente controla
da pelo poder executivo, MEC e seus órgãos normativos. 

b) a estrutura organizacional que deveria presidir o ensino universitário: a 
ênfase sobre escolas profissionais com uma fraca vinculação entre si contraposta 
à ênfase numa estrutura considerada como verdadeiramente universitár"a em 
que escolas como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (nos moldes da 
concepção original da USP) promoveriam a integração entre o ensino e a pes
quisa. Esta clivagem tendia a colocar em campos opostos professores e estu
dantes mais voltados para as áreas das Humanas, Filosofia e Ciências Básicas e 
os das escolas profissionais tradicionais (Medicina, Engenharia e Direito). 

c) o tipo e conteúdo do ensino (esta questão ê colocada a partir dos anos 
50) a serem ministrados pelo ensino superior brasileiro: defesa de um ensino 
inovador, mais voltado para a realidade nacional e regional e pela renovação dos 
cursos profissionais de modo a serem capazes de criar uma liderança técnica ha
bilitada a conduzir o pafs nas sendas do desenvolvimento auto-sustentado em
contraposição à manutenção do ensino convencional, repetitivo e pouco vincu
lado à pesquisa, trpico da formação das escolas profissionais. 
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A importância do debate sobre a LDB para o público universitário, para 
a intelectualidade e para o movimento estudantil, como destaca Herbert de Sou
sa(6), foi o de generalizar o debate sobre a educação brasileira. As propostas en
caminhadas ao Congresso Nacional nos anos de 1959 a 1961 (substitutivos para 
a formulação das diretrizes e bases da educação nacional) são convencionais e 
tfmidas no que se refere ao ensino superior. O projeto final aprovado, a Lei 4024, 
introduziu as seguintes modificações para o ensino superior: 

a) aumento do poder normativo e do controle do Conselho Federal de 
Educação {CFE); 

b) o ensino superior poderia tanto ser ministrado em universidades quanto 
em escolas isoladas, o que significou uma derrota para educadores como Anfsio 
Teixeira e Fernando de Azevedo, defensores de uma estrutura mais orgânica de 
ensino universitário; 

c) uma universidade teria de ser composta, no mfnimo, por cinco escolas 
não especificadas· e reunidas sob uma fraca administração central (outra derrota 
do mesmo grupo mencionado acima); 

d) manutenção do sistema de cátedras (derrota do movimento estudantil); 
e) garantia da representação estudantil nos órgãos colegiados, mas sem 

especificar a proporção e composição dos representantesJ71 
A Lei 4024, ap-esar de consolidar juridicamente uma estrutura existente, 

não era tão monolftica de modo a impedir movimentos de reforma que as insti
tuições poderiam promover, no momento da adaptação de seus estatutos inter
nos, desde que patrocinados por aqueles que controlavam a estrutura de poder 
interno. Ela preservava um grau relativo de autonomia universitária, a despeito 
do aumento do controle do CFE, da vinculação das universidades autârquicas ao 
sistema do funcionalismo público e do controle orçamentário pela União. Esta 
lei não advogava, por exemplo, a integração de atividades afins, mas, tamb~m 
não a impedia. Embora não estabelecesse que ensino e pesquisa deveriam ser 
integrados a nfvel departamental, não colocava obstáculos a tal eventualidade. 
Estas decisões eram transferidas para a estrutura interna das universidades. São 
estas exatamente as possibilidades que, no caso da UFMG, foram exploradas na 
administração do Reitor Alufsio Pimenta, antes da promulgação do Decreto-Lei 
53 (18.11.66) que iniciou a reforma do governo federal. 

No bojo das controvérsias sobre a LOB e nos debates envolvendo a inte
lectualidade brasileira e segmentos do aparato de Estado, alimentados pela eu
foria desenvolvimentista da administração de JK e, posteriormente, pelo refor· 
mismo do perfodo de João Goulart, emergem propostas alternativas às incor
poradas na LDB. A primeira, aqui denominada "modernizante", traduzia as as
pirações de um grupo de cientistas e pesquisadores mais jovens, na sua maioria 
treinados no exterior, de fazer da universidade um espaço de produção e disse· 
minaçAo do conhecimento cientffico, fruto das próprias pesquisas aqui realizadas 
e, ao mesmo tempo, um centro de trein,amento daqueles profissionais modernos 
que o avanço da industrialização jâ estava a demandar. Era o grupo liderado por 
Darcy Ribeiro e dele surge a proposta da criação da UnB. 

As idéias que estavam na base do projeto da UnB não eram tão novas, 
mesmo no Brasil. Desde a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
USP (1934), alguns setores de professores universitários e pesquisadores esta
vam convencidos de que uma verdadeira universidade teria necessariamente de 
prover uma vinculação orgânica entre pesquisa, ciência e ensino e que novas 
unidades deveriam ser criadas para transformar estes elos em realidade. A cria
ção do IT A (1952) com uma estrutura mais flexrvel a profunda tais convicções. 
Além disto, muitos dos que apoiavam Darcy Ribeiro haviam passado por trei
namento no exterior e, portanto. jã haviam sido expostos a padrões modernos 
de trabalho acadêmico. 
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Como reconheceu Darcy Ribeiro(8), o modelo de universidade subjacente a 
seu projeto não era de sua própria invenção, mas o das universidades america
nas e européias, já testado em vários pafses. Nesse sentido, foi proposta uma 
estrutura baseada na integração de dois tipos de unidades universitárias- os 
institutos centrais e as escolas, tendo como unidade básica de ensino e pesquisa 
o departamento- integradas num espaço tlsioo contfguo, o campus. A Universi
dade gozaria de completa autonomia didática, técnica e cientrfica, administrada 
através de uma estrutura complexa de colegiados e sob a estrutura jurfdica de 
fundação que a liberava dos entraves burocráticos colocados pelo OASP e ou
tros órgãos administrativos federais. 

A UnB ensaiava seus primeiros passos quando ocorreu o movimento de 
1964. A identificação da UnB com o governo Goulart provocou uma série de re
taliações do governo militar contra seus membros o que levou à rentlncia coleti
va da maioria de seu corpo docente em 1965. 

No entanto, mesmo em sua fase inicial de implantação, o projeto da UnB 
serviu de modelo a tentativas de reformas em outras universidades brasileiras. 
como foi o caso da UFMG. O modelo subjacente à reforma preconizada pelo go
verno autoritário entre 1966 e 1968, taf)'lbém tem suas inspirações na UnB, mas 
evidentemente despido de pretensões democráticas e de autonomia incorpora
das na proposta inicial de Darcy Ribeiro. Como exemplos, basta salientar que, 
após 1964, todas as universidades federais criadas o foram sob o regime de fun
dações; a estrutura departamental foi imposta em 1966 e 1967 pelos Decretos
lei 53 e 252; e a estrutura de colegiados foi reiterada pela lei 5540 de 1968. 

Paralelamente aos que se envolveram na elaboração e viabilização do 
projeto modernizante, inclusive apoiando o modelo da UnB nas suas Qrandes li
nhas iniciais, configura-se outra proposta de reforma universitária mais profun
da e radical, na qual a universidade se tornaria um "front" senslvel à luta pelas 
reformas de base. Esta proposta, cujos porta-vozes foram a UNE e o filósofo Ál
varo Vieira Pinto. é aqui denominada de radicalf9) 

A importância desta proposta está muito mais no tipo de crftica engendra
da, nos temas colocados em debate por esta crftica e na mobilização do corpo 
estudantil em sua defesa, do que no fato de ter sido experimentada ou mesmo 
de ter sido capaz de avançar significativamente para precisar uma estrutura or
ganizacional diferente das que estavam em pauta. Foram os estudantes que 
mais atacaram o sistema de cãtedras, exigiram uma representação estudantil por 
eles administrada e uma inserção profunda da comunidade universitária com os 
problemas das classes subalternas. Também foram eles que mais lutaram pela 
extinção do vestibular e por maior probidade na administração dos recursos 
destinados à educação. Para os proponentes destas concepções, não bastava a 
procura de uma estrutura moderna e eficiente mas era necessário ir além, de 
modo a alterar a composição de classe da universidade assim como o caráter 
elitista de suas atividades. O que se pretendeu foi transformar a universidade em 
uma instância capaz de agir em favor dos grupos socialmente dominados, de 
servir a seus desfgnios e estar aberta a suas necessidadesf10) 

Estes são temas presentes nos documentos elaborados pela UNE nos três 
seminários nacionais realizados sobre a reforma universitária, no perfodo 
1961/1963. As propostas mais concretas estão no projeto substitutivo à lDB, ela
borado pelos estudantes em 1963, uma tãtica em sua estratégia maior de trans
formar a universidade brasileira01). Neste documento, os estudantes advogam a 
extinção da cátedra, a organização do ensino e pesquisa em torno de departa
mentos, a modificação do vestibular, alteração e planejamento rigoroso da apli
cação do orçamento, e a representação de 1/3 nos órgãos colegiados. Algumas 
das propostas estudantis sofrerão um teste rápido quando, em 1968, organizam
se os cursos livres ou paralelos na USP e na UFMG. 
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I V. O movimento refonnista p6s-64: repressão e cooptação 

Com o movimento militar, inicia-se, em 1964, um triste perrodo para a so
ciedade brasileira, em geral, e para as universidades, em particular. Em relação à 
comunidade universitária, duas diretrizes fundamentais podem ser distinguidas 
na polftica educacional: a da coerção, por um lado, e a da cooptação moderniza
dera, por outro. 

A primeira procurou controlar os focos de resistência através da persegui
ção às entidades estudantis (principalmente a UNE) e às organizações polfticas 
que atuavam no movimento universitário, e da instauração de comissões sumá
rias de inquérito, possibilitando a expulsão de professores e estudantes hostis ao 
regime. Paralelamente, criou-se, junto às administrações universitárias, ao MEC 
e a outros órgãos educacionais, os "serviços de segurança interna" que fiscaliza
vam e vetavam o recrutamento de docentes considerados "indesejáveis" pelos 
órgãos poJiciais para ocuparem cargos de chefia e até para receberem bolsas 
para aperfeiçoamento no exterior. A segunda diretriz poUtica foi a de promover 
reformas limitadas nas instituições de ensino superior, procurando, ao mesmo 
tempo, cooptar o segmento de docentes menos identificado com o governo 
Goulart e tornar as universidades mais afinadas politicamente com o governo 
federal. No quadro 1, encontram-se resumidos os principais instrumentos pro
mulgados nos anos de 1964 a 1969. 

A estratégia repressiva foi acionada tantas vezes neste perfodo contra a 
comunidade universitária (e contra outros segmentos da sociedade civil) que 
torna-se diffcil manter um registro do que ocorreu. Na semana do golpe de es
tado, as sedes da UNE, da Ação Católica, do ISEB e das principais universidades 
foram invadidas e depredadas pela polfcia e por grupos paramilitares. Profes
sores e estudantes foram presos, seus livros, correspondência pessoal e arquivos 
apreendidos, as bibliotecas devastadas. · 

Entre as várias invasões ocorridas nas universidades cumpre destacar as 
da UnB, em 9 de abril de 1964 e 9 de setembro de 1965. A última resultou na re
núncia coletiva de 210 dos seus 250 professores, após a demissão sem direito a 
defesa de outros quinze. Após estes eventos, a experiência democrática moder
nizante da UnB ficou definitivamente comprometida(12). Similarmente, as outras 
instituições universitárias tiveram de aprender a conviver com o clima de ·ntimi
dação e deterioração dos direitos civis. Tivesse ou não base, qualquer acusação 
contra um membro das instituições de ensino superior era suficiente para que o 
acusado fosse submetido a um IPM ou preso, sem sequer descobrir, na maioria 
das vezes, do que era acusado. Revelações recentes mostram que a institucionali
zação destes procedimentos abriu caminho para retaliações pessoais, através das 
quais colegas aproveitaram-se do momento para afastar outros que eram per
cebidos como obstáculos a suas pretensões profissionais ou a outros interesses. 

Além disso, qualquer encontro esludantil ou demonstração de rua era ge 
ralmente seguida de ostensivas visitas da polfcia polftica ou de violência policial, 
com estudantes presos, dentro e fora dos prédios das escolas. Também tornou
se prática comum o envio de memorandos às autoridades universitárias, lem
brando-as dos riscos da "agitação comunista''. 

E importante salientar, no entanto, que o nfvel de repressão e violação dos 
direitos civis variou de universidade para universidade, dependendo tanto da 
avaliação que a polfcia polftica fazia sobre a capacidade de resistência de cada 
uma delas quanto das posições ideológicas e acadêmicas dos que ocupavam os 
cargos centrais na estrutura interna de poder. Naquelas instituições predomi
nantemente controladas por professores progressistas ou moderados, como era 
o caso da UFMG, procurou-se conter a expulsão descontrolada de estudantes e 
professores, invasão de prédios escolares e prisões de estudantes. Em muitas 
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ocasiões, chegou-se inclusive a utilizar mecanismos burocráticos para impedir o 
fornecimento de informações para inquéritos e preservar, assim, na medida do 
possrvel, a autonomia universitãria(13). Em outras, como a USP e a UFRGS, os 
setores conservadores facilitaram a ingerência policial e chegaram mesmo a uti
lizá ~ la em proveito próprio(14). 

A legislação repressiva apresentada resumidamente no Quadro 1, dirigiu
se especialmente contra as entidades estudantis e com isto os estudantes foram 
obrigados a desenvolver uma tática defensiva. Até 1966, a luta do movimento 
estudantil centrou-se na preservação da UNE, mantendo-a funcionando em ba
ses precárias e clandestinas, e na defesa de seus direitos de fivre associação, 
ameaçados pelo Decreto 4464. Em fevereiro de 1967, com a promulgação do De
creto 228, o governo federal modifica o Decreto 4464, na sua pretensão de criar o 
Diretório Nacional dos Estudante.s para substituir a UNE. Do lado estudantil, 
processa ... se uma revisão da estratégia de resistir ao enquadramento dos esta
tutos das entidades de cada instituição (DAs, CAs e DCEs) à legislação federal. 
Duas ordens de questões parecem motivar esta decisão do movimento estudan
til: a dificuldade em manter suas entidades funcionando por tempo indetermina
do em bases ilegais e o fato, decorrente disto, de estarem impedidos de manter 
representações nos estabelecimentos de ensino superior onde se discutiam im
portantes temas para a vida estu~antil. 

Das várias questões que ocupavam as autoridades universitárias, três 
preocupavam em especial aos estudantes: o pagamento de taxas nas universi
dades públicas, a questão dos excedentes e a reestruturação do ensino superior, 
ocasronada pela promulgação do decreto 53. Além disso, havia os acordos fir
mados entre o MEC e a USAID, um dos importantes focos de oposição de estu
dantes e alguns professores às polfticas pós-64. 

Face a isso, os estudantes lentamente começam a adaptar os estatutos de 
suas entidades ao Decreto 228. Ao longo de 1967, o movimento estudantil con
centrou suas forças contra a institucionalização do pagamento de taxas na rede 
pública, contra a ingerência externa na educação brasileira e a favor do aumento 
de vagas nas universidades públicas. 

Em 1968, o nrvel de mobilização estudantil aumenta com o assassinato de 
Edson Luis de Silva Souto, no Restaurante Calabouço, e os estudantes conse
guem apoio de expressivos setores da1 sociedade civil. No primeiro semestre de 
1968, são deflagradas greves nas maiores universidades brasileiras e, em duas 
delas, estudantes procuram colocar em prática suas propostas de reforma atra
vés dos Cursos Livres da USP e do Curso Paralelo na UFMG. Em 26.06.68 é or
ganizada no Rio, a maior manifestação de rua dos anos pós-64: a Marcha pela 
Liberdade e contra a Repressão. conhecida como a Passeata dos Cem Mil, na 
qual participam estudantes e seus familiares, professores, intelectuais, artistas, 
congressistas e membros da igreja. Em julho de 1968, o presidente Costa e Silva 
recusa-se a aceitar as demandas de liberdades civis levadas a ele pelo comitê de 
representantes da manifestação de 26 de junho. Em 03 de outubro de 1968, o 
prédio da Faculdade de Filosofia da USP, da rua Maria Antônia, ê incendiado 
depois da resistência ffsica de seus estudantes e professores à invasão. Em 10 de 
outubro, outra derrota fundamental das forças progressistas: 920 estudantes são 
presos quando tentam instalar o XXX Congresso da UNE em lbiúna. Com a pri
são e posterior perseguição da liderança estudantil, jã sob o Ato Institucional n<2 
5 e o Decreto 477, as entidades estudantis ficam acéfalas. O movimento estu
dantil, tão importante na vida das universidades, é minado' desta forma, e s6 
no ano de 1974 começa a reorganização de suas entidades e um retorno à vida 
polrtico-institucional. 
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No meio da escalada de mobilização e crftica da comunidade universitária 
(com destaque para os estudantes) o Ministro Tarso Dutra, procurando conter o 
aumento crescente das demandas(15), nomeia o Grupo de Trabalho da Reforma 
Universitária no dia 2.7.1968. Este grupo publica seu relatório no dia 23.8.68 e em 
novembro do mesmo ano as leis 5539 e 5540 são editadas(16), A rapidez com que 
esta legislação é produzida indica o clima polftico da época. Os setores tecnocrá
tico-civis parecem querer evitar soluções drásticas que estariam sendo advoga
das pelo segmento repressivo do Estado e propõem uma solução técnica e de 
compromisso para a crise universitária. No entanto, em 13 de dezembro de 1968 
o Congresso é fechado e ê promulgado o Al-5 e, na esteira destas medidas, em 
fevereiro de 1969 o decreto-lei 477, especialmente destinado à comunidade edu
cacional. Como consequência, ao longo de 1969 centenas de professores são 
cassados nas principais universidades brasileiras, o que demonstra que o en
frentamento à crise polftica da universidade se deu prrncipalmlmte pela via re
pressiva. 

A segunda orientação - a polftica modernizante de cooptação - parece 
destinada aos docentes e pode ser descrita como uma tentativa de transformar 
as instituições de ensino superior em instrumentos mais dóceis à formação de 
profissionais demandados pelo sistema produtivo e a reduzir a crftica social nas 
atividades de ensino e pesquisa. Com esses objetivos, o governo federal recorreu 
a dois tipos de mecanismos. Por um lado, procurou cooptar os professores mais 
simpáticos à proposta modernizadora através do atendimento parcial de suas 
demandas por melhores condições de trabalho (carreira de magistério, profis
sionalização do magistério superior e aumento da mobilidade ocupacional) e por 
atividades de pesquisa (estimulo à pós-graduaçao e financiamento a linhas de 
pesquisa que se enquadravam nas prioridades governamentais). Por outro lado, 
estabeleceu as bases legais para controlar as atividades universitárias e ade
quá-las a uma concepção empresarial de administração (ver quadro 1 ). 

A partir de 1970, tendo jã garantido a estrutura organizacional e a concen
tração a nfvel do governo federal, a polftica será de estfmulo à pós-graduação 
através dos planos nacionais de pós-graduação e do Plano de Incentivo e De
senvolvimento da Capacitação de Docentes (PICO) e à pesquisa em áreas priori
tárias, conforme definidas pelos planos nacionais de desenvolvimento e por fi
nanciamentos direcionados principalmente via FINEP, CNPq e outras agên
ciasJ17). 

As propostas que foram consolidadas pelas Leis 5539 e 5540 inspiram-se 
em três fontes: 

a) A primeira fonte era oriunda das antigas controvérsias, desde a época 
da criação da USP, em 1934, sobre como a universidade deveria ser estruturada 
de modo a ter uma vinculação orgânica entre o ensino e a pesquisa, e que re
sultaram na proposta da UnB em 1961. A despeito de importantes diferenças, 
havia um certo grau de consenso entre os que defendiam esta perspectiva: a 
verdadeira universidade teria de ser capaz de pesquisar e ensinar, o sistema de 
cátedras era considerado como obsoleto (apesar de ter sido preservado na UnB) 
e as escolas e institutos pertencentes à universidade deveriam ser dirigidos por 
uma estrutura centralizada e com capacidade de decisão. A USP, a Universidade 
do Distrito Federal, o ITA, a UnB e a UFMG tentaram operacionalizar estes prin· 
cfpios, com diversos arranjos institucionais, antes de 1968. Valnir Chagas, New
ton Sucupira e Roque Spencer Barros, que já haviam estado envolvidos nestas 
controvérsias e na administração educacional por muitos anos, foram os mem
bros mais ativos do grupo de trabalho da reforma em 1968. Genericamente po
de-se afirmar que o modelo preconizado pela legislação reformista foi inspirado 
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...... 
m Quadro 1 

LEGISLAÇÃO PRINCIPAL PARA O ENSINO SUPERIOR- BRASIL: 1984-1969 

LECISLAÇAO SOBRE ESTUDANTES f. P.\RTlC.!_ 
PAÇÃO POL !!IC A. 

Decreto-lei 4464 (9/11/64) 

- substitui UNE e UEEs por O~E e DEEs 
- proibe a atividade polític a 
- define os pré-requis i tos oa repre -

sentação estudantil 

Decreto-lei 226 (2/2/67) 

- extin&ue entidades estudant is a ní
vel federal e estadual 

- mantem as restrições de representa
çao e atividades políticas do Dec. 
4464 

Decreto-lei 477 (26/2/69) 

- define as atividades que o governo 
considera subversivas 

• proibe qualqu~r membro de universi
dade de se envolver em qualquer ati 
vidade anti-governo 

- estabelece punições pesadas para os 
que sejam considerados coma desobe
dientes a lei 

- p nição via inquéritos sumãrios 

LEGISLAÇAO E~ RELAÇAO AO COR 
PO !>OCE HE. 

Lei 4ESl-A (6/12/éS) 

- criasão da car reira de oa
gisteri.o 

Decreto 59676 {6/12/66) 

- ~ria o tempo parcial para 
a maioria do' profes sore s 

Lei 5539 (l t/11 /68) 

- substitui a Lei 4881-A 
- extingue as eãtedras 
- cria a carreira de pesqui-

sador 

Decreto-lei 465 (2/2/69 ) 

- regulamenta a Lei 5539 

LECISLAÇAO REESTRUTURANDO O ENS!~O StPER!OR 

Decreto-lei 53 (18/11/66) 

- integração do ensino a pesquisa 
- proibe duplicaç?es de meios para fins i-

dênticos 
- Facufdades de Filosofia sao subdivididas 

por campos de conhecimento 

Decreto-lei 252 (28/02/67) 

- departamentos sao definidos coco unidade 
bâsica de ensino e pesquisa 

Decreto 62937 (2/7/68) 

- designa o grupo de trabalho da Reforma~ 
niversitiria 

Lei 5540 (ll/ll/6S) 

- extingue as cátedras 
- cria os ciclos bâsicos 
- departamento como unidade bâ9ica 
- Órgãos colegiados para administrar ativi 

dades acadêmicas 
- institucionaliza a pesquisa 
- altera o vestibular 
- regulamenta a representação estudantil 
- fortalece o poder central da Universida-

de 
- integra escolas e institutos na estrutu

ra universitária 
- centraliza a tomada de decisão a nível 

dos Órgãos da administração federal 

FONTE: Decreto 4464, Con•u da Menht ( 11.11.64), outras legislações em Guido Ivan de Carvalho, Ensino Su.,..,. laglll•rlo • Ju• 
rtsprudtnda., J! ed. (Rio: s/ed., 1971), pp. 48·65: 117·124 e 133-141. Relatório do grupo de trabalho, Brasil, Presidência daRe· 
pública, ot'"" Ollcllll n~ 163 (23.08.68) Suplemento Especial. 



pelo da UnB, embora despido dos aspectos considerados indesejáveis pelo re
gime autoritário: democracia e participação internas, orientação nacionalista e 
autonomia institucional. 

b) A segunda fonte de influência, oriunda da área mi1itar, refletia a preo
cupação com a "segurança nacional", controle e centralização hierárquica e .. efi
ciência", tão caracterfstica do pensamento da Escola Superior de Guerra, e pode 
ser claramente detectada no Relatório Meira Matos (1967). Neste relatório, fica 
patente não só a concepção tecnocrática sobre os meios para resolver os pro
blemas universitários (eliminação e obstáculos à ~·produtividade" e "eficiência", 
a expansão da capacidade da universidade em se ajustar às atividades econOmi-
as} mas também a mentafidade repressiva quanto ao controle a ser exercido 
obre e pela universidade (reformulação da estrutura da autoridade universitá

ria, detruição da oposição interna e .despolitização das atividades de ensino e 
pesquisa). Em sfntese, o relatório Meira Matos incorpora a contribuição dos dois 
princirais segmentos que controlam o regime: a tecno-burocracia e os milita-
res(18. · 

c) A terceira fonte de inspiração foram os consultores estrangeiros, princi
palmente norte-americanos, que agiam no Brasil desde o perfodo pré-64, mas 
que com o movimento militar passam a ter maior influência em virtude de afini
dades maiores existentes entre eles e o novo governo brasileiro. Estes consul
tores estavam associados à Agency for lnternational Oevelopment (USAIO) e à 
Aliança para o Progresso, assim como aos vârios acordos celebrados com agên
cias internaconais (Banco Mundial, Banco lnteramericano, Fundação Ford, etc.). 
R~sumidamente, as recomendações que aparecem no Relatório da Equipe de 
Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior (1967) concentram-se em seis 
pontos: modernização da estrutura organizacional e das instalações dos estabe
lecimentos de ensino superior, reestruturação das atividades acadêmicas em 
torno de departamentos e matrfcula por disciplina, criação dos programas de 
pós-graduação, redirecionamento das atividades para o treinamento de pessoal 
altamente qualificado e redução da crftica social, integração da universidade com 
empresas e mercado de trabalho e introdução do ensino pagoC19}. 

O acordo MEC~USAID, origem do relatório acima mencionado, foi ceie· 
brado em 1965 e o relatório publicado em 1967. Mais do que nas novidades das 
propostas, a importância deste acordo reside em colocar a público o que já era 
objeto de dezenas de reuniões de trabalho entre consultores norte~americanos e 
autoridades governamentais, vinculadas ou não a este acordo especffico. Isto 
permite a mobilização de estudantes e professores contra a ingerência norte
americana ostensiva nos assuntos educacionais brasileiros. 

Em sfntese, a legislação de 1968 reafirmou as modificações jã preconizadas 
a partir de 1966 e aprofundou o processo de reforma das atividades universitá 
rias. Af, definiu-se a estrutura universitária centralizada como a mais desejâvel, a 
associação do ensino à pesquisa através da estrutura departamental e da extin
ção das cátedras e um maior controle do governo federal sobre as universida
des, pelo aumento do poder do CFE, do MEC e outros órgãos federais. Este 
controle é exercido na distribuição dos recursos financeiros, na definição da po
lftica de pessoal e acadêmica e na escolha dos dirigentes. O aumento do man
dato dos reitores das autárquicas, com a impossibilidade de recondução, as mo
dificações no sistema do vestibular, eliminando a figura do excedente, por artiff
cio legal, e unificando os exames de seleção, por ãreas de conhecimento, e a 
criação dos ciclos básicos foram outras transformações implementadas. 

Vale observar que, similarmente ao que aconteceu com a legislação re
pressiva, o uso feito pelas instituições universitárias da legislação reformista, foi 
diferenciado. De um lado, tem-se casos, como o da USP e da UFRJ, que promo
veram um enquadramento muito limitado e preservaram, em grande medida, 
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sua estrutura interna de poder, através de mecanismos como a organização de· 
partamental mantendo áreas de influência dos catedráticos mais poderosos. De 
outro, encontra·se a UFMG onde o grupo modernizador- que estava relativa
mente imobilizado internamente pelo fato do reitor que sucedeu ao Prof. Alufsio 
Pimenta ser anti-reforma- volta a se fortalecer e, com isto, a colocar novamente 
em ação seu projeto modernizante, mas agora profundamente impregnado dos 
ares autoritários da época. 

Como foi discutido na seção 11 deste artigo, os movimentos de reforma 
podem ser entendidos como processos sociais que assumem contornos especffi. 
cos dependendo dos interesses, projetos e forças sociais que os viabilizam. O 
estudo de caso da UFMG se justifica exatamente por isto. 

Existem duas ordens de razões que fazem da UFMG um caso de especial 
interesse num estudo sobre o processo de reforma universitária implementado 
no pafs na segunda metade dos anos 60. 

Em primeiro lugar, a UFMG foi, ao lado da UnB, das primeiras universida
des brasileiras a experimentarem inovações que vieram constituir, alguns anos 
depois, componentes fundamentais da chamada reforma universitária. 

Jã em 1963, sob a administração do Reitor Orlando de Carvalho, cria-se na 
UFMG, através da adaptação do estatuto à Lei Diretrizes e Bases, o espaço legal 
para a existência de Institutos Centrais e iniciam-se esforços no sentido de dar 
organicidade à instituição com o fortalecimento do papel da Reitoria. Mas, é sob 
a gestão de Alufsio Pimenta, a partir de fevereiro de 1964, como será analisado 
adiante, que se explicitam efetivamente, na UFMG, os elementos constitutivos 
da reforma universitária. 

Outra ordem de fatores, que torna a UFMG um caso de especial relevância 
numa avaliação da reforma universitária, refere-se a suas próprias caracterfsticas 
no conjunto das instituições de ensino superior no pafs. Por vários critérios, 
quantitativos e qualitativos, a UFMG situa-se entre as mais importantes univer
sidades brasileiras. 

Constituindo uma das mais antigas universidades do pafs, a UFMG é hoje 
nossa terceira instituição de ensino superior quanto ao tamanho do corpo do
cente, com 2.823 professores, s6 superada pela USP e pela UFRJ, com 4.469 e 
3.593 docentes respectivamenteJ20) 

Seu corpo discente é também dos mais numerosos: com 17.549 alunos, a 
UFMG situa-se como a quinta universidade pública quanto ao tamanho do cor
po discente, encontrando-se acima dela a USP com 25.141 alunos, a UFRJ com 
24.992, a Universidade Federal Fluminense com 20.640 e a Universidade Federal 
da Parafba com 19.569 estudante~J21l No conjunto das instituições brasileiras de 
ensino superior públicas e privadas, a UFMG é a nona em tamanho do alunado. 

Quanto ao número de cursos oferecidos, a UFMG ocupa importante posi
ção no conjunto das universidades brasileiras, com 77 cursos, segundo dados 
disponfveis para 1983.(22) Embora não se disponha de dados atualizados para as 
demais universidades do pafs, é provável que esta diversificação na oferta de 
cursos seja das mais altas, uma vez que, em 1981, as três primeiras universida
des contavam com 71,67 e 63 cursos, respectivamenteJ23) 

Com 62,6% de seu corpo docente em regime de tempo integral, a UFMG 
situa~se bem acima da m~dia atingida pelas universidades brasileiras- 53,6%
quanto a esta importante dimensão da atividade acadêmica.C24) Do ponto de vista 
do nfvel de qualificação formal de seu corpo docente, a UFMG ê a nona quanto à 
proporção de docentes com doutorado e/ou pós-doutorado - 18,2% - e a 12~ 
quanto à proporção de professores com pós-doutorado e/ou doutorado e/ou 
mestrado, num total de 43%.(25) 

Na atual situação de crise financeiro-institucional vivida mais intensamente 
pelas universidades federais autárquicas no pais, a UFMG vem-se sobressaindo 
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pelo vigor demonstrado pela alta administração da instituição em apresentar 
reivindicações ao MEC e em formular propostas concretas para a superação dos 
problemas enfrentados. 

A mesma vitalidade vem sendo demonstrada por seu movimento de do
centes. Tendo sido um dos primeiros a se articular no pafs, a associação de do
centes da UFMG (APUBH) tem tido atuação marcante no desencadeamento de 
movimentos de resistência organizada a medidas do governo federal de dota
ções regressivas de verbas e restritivas à autonomia universitária. 

Do ponto de vista da busca de maior autonomia institucional, a U FMG tem 
se caracterizado por apresentar grande abertura à experimentação informal de 

ovos mecanismos de gestão, não previstos na legislação vigente. Insere-se aqui 
) caso recente- 1983- da eleição de diretores de unidades -envolvendo a partici
Jação ampliada da comunidade acadêmica. 

Este quadro de caracterfsticas, embora incompleto para um delineamento 
mais apurado do perfil da UFMG, no conjunto de cerca de 70 universidades bra
sileiras, parece suficiente para indicar a posição comparativamente alta ocupada 
pela instituição nesse universo, quanto a tamanho, complexidade e vitalidade. 

Nos dois próximos tópicos a UFMG é analisada em detalhes. Procurar-se
á examinar de que forma a estrutura organizacional. a distribuição do poder in· 
terno, a definição do conteúdo de suas atividades acadêmicas são ou não altera
das substantivamente. Isto dependerá dos interesses, das adesões ideológicas e 
das concepções de universidade dos vários grupos locais e da extensão do apoio 
polftico interno e externo que são capazes de mobilizar para realizar suas pre
tensões a nfvel institucional. A análise, a seguir, inicia-se com uma retrospectiva 
histórica da UFMG e continua com os dois momentos da reforma, o interna
mente induzido (administração Alufsio Pimenta) e o patrocinado pelo governo 
federal (administração Gerson Boson e Marcello Coelho). 

• UFMG: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A UFMG, como as demais universidades, surgiu através de um processo 
de agregação de escolas isoladas: Direito (1892). Odontologia (1907), Engenharia 
(191 1 ), Medicina (191 1), Farmácia (1911), agrupando-se, em 1927, sob o nome de 
J niversidade de Minas GeraisJ26) 

Em julho deste mesmo ano, o governo estadual faz uma dotação orça
mentária destinada a aumentar o patrimônio das escolas existentes e formar a 
Universidade de Minas Gerais. O projeto é_ aprovado na Assembléia em 
11.08.1927, recebendo a sanção do Presidente Antônio Carlos Andrada em 7 de 
setembro do mesmo ano. A lei estadual n~ 956 previa para a Universidade uma 

rganização do tipo fundação de direito privado e reservava ao Presidente do 
Estado a nomeação do Reitor. Este seria responsável pela administração da ins
tituição, no que seria auxiliado pelo Conselho Universitário, composto pelos di
retores das escolas mais três lentes de cada uma delas, escolhidos pelas respec· 
tivas congregações. Uma das preocupações fundamentais dos responsáveis por 
essa unificação vai ser a garantia de total autonomia de cada escola ou faculda-

e, estendendo-se esta da administração à organização didático-pedagógica. 
A criação da Universidade se insere num quadro em que a preocupação 

com o problema educacional era um dos ftens fundamentais dos programas de 
governo e das polfticas públicas em Minas Gerais. A década de 20 é um perfodo 
em que o governo estadual está voltado para a questãok1a formação de mão-de
obra como um dos problemas mais relevantes na medida em que, pela sua re· 
solução, seria possfvel criar condições para o desenvolvimento do Estado e 
Jproveitamento de toda a sua riqueza potencial. Na realidade, a educação pode-
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ria permitir um deslocamento do eixo polftico-eleitoral, em favor das facções 
polfticas modernizantes, ao estender o voto às massas urbanas alfabetizadas. 

São as mesmas lideranças pollticas, responsAveis pelos novos rumos da 
educação primAria e profissional, que se colocam à frente desse novo empreen
dimento: a Universidade. O seu projeto de ensino superior ê direcionado num 
sentido bastante semelhante e até complementar ao que foi dado a escola pri
mAria. A esta llltima caberia a alfabetização das massas urbanas e a Universida
de se responsabilizaria pela educaçlo de uma moderna e culta elite dirigente. 
Eram necessãrios profissionais competentes para a administração dos negócios 
do Estado, para orientação, planejamento e construçlo de estradas (primeiro, as 
ferrovias) e outras obras de infra-estrutura. 

A fundaçlo da Universidade de Minas Gerais se insere entlo no projeto 
modernizante, liberalizante e de cunho elitista,C27) existente no governo mineiro, 
no final da década de 20. O papel central desempenhado inicialmente pelas es
colas de Engenharia e Direito esclarece, pelo menos em parte, os objetivos que 
se propunha o governo: uma educaçlo de nfvel superior que instrufsse as elites 
mineiras para exercerem seu papel dirigente, seja a nfvel econômico, na organi
zação do trabalho, seja a nfvel polftico, na direçlo do Estado. 

De certa forma, pode-se dizer que essa polftica teve êxito: a partir do go
verno Milton Campos, na década de 40, hA uma intensa participação de ex-alu
nos da UMG e da Escola de Minas de Ouro Preto no governo mineiro, sendo es
ses últimos os responsáveis pela primeira experiência de planejamento econô
mico no Estado de Minas GeraisJ28l 

Os recursos financeiros para a criação da Universidade vão sair, em sua 
maioria, dos cofres do Estado, via dotações orçamentárias ou doações de terre
nos. Não houve uma participação relevante da iniciativa privada na construção 
do patrimônio da Universidade. As empresas mineiras, nesse caso particular, os 
bancos, só se fazem mais presentes na criação da Faculdade de Ciências Econô-
micas, em 1941. · 

Deve-se considerar que as escolas que integraram inicialmente a universi
dade jã funcionavam regularmente e a sua mudança de status não significou 
qualquer alteração nesse funcionamento. A sua unificação em Universidade exi
giu apenas alguns poucos funcionários e salas, cedidas pela Faculdade de Direi
to, para o funcionamento da Reitoria. 

Outro fator que ajuda a explicar o pouco dispêndio necessário à criação da 
UMG ê que as despesas com pessoal eram baixas e, no caso do pessoal docente, 
praticamente nulas. Os professores eram profissionais liberais que dedicavam 
parte do seu tempo à atividade docente, mas não como profissionais do ensino. 
Não recebiam, nos primeiros tempos de funcionamento da universidade, qual
quer remuneração pelo seu trabalho nas escolas. Quanto aos recursos ffsicos, os 
prédios onde funcionavam as escolas foram acrescidos de alguns terrenos doa
dos pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo Estado. 

As atribuições da Reitoria, assim como seus poderes, eram muito peque
nos, devido ao grau de autonomia das escolas. De certa forma, cabia à adminis
tração central (e manteve-se assim até a. década de 60, sem modificações subs
tantivas) apenas a aprovação das contas das unidades. A nfvel de ensino e exten
são, a Reitoria só poderia atuar contando com a colaboração explfcita das con
gregações das unidades. 

As congregações desempenhavam um papel fundamental em termos do 
controle da vida acadêmica e administrativa das unidades. Composta pelos pro
fessores catedráticos e um representante eleito dos docentes livres, elas deci
diam sobre os mais diferentes assuntos, desde a aprovação de contas da direto
ria da unidade atê o regime de aulas, passando pela realização de concursos 
para funcionários e professores e eleição do diretor. Em geral, essas atribuições 
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das congregações (e também as das diretorias) são expressas muito claramente 
nos regimentos internos. O mesmo não acontece com a administração central 
que, além disso, depende, na maioria das suas decisões, da concordância das 
unidades. 

A administração central, era composta pela Reitoria (Reitor e Secretaria 
Geral), pelo Conselho Universitário e pela Assemblbia Universitária. Esta última 
era convocada anualmente pelo reitor e composta pelo conjunto dos professo
res, tendo caráter apenas informativo. O Conselho Universitário, presidido pelo 
reitor, era composto de diretores de unidade, um catedrático eleito pela congre
gação de cada escola, um representante eleito dos docentes .. livres, um repre
sentante dos ex-alunos e o presidente do Diretório Central dos Estudantes. 

Deve-se observar que, apesar das decisões reais acontecerem nas unida
des, isso não cria grandes conflitos para a administração central. Nos dois nfveis 
(unidades e reitoria) o poder de direção estava nas mãos dos catedráticos, que 
exerciam controle quase que absoluto sobre a vida estudantil e sobre a vida aca
dêmica em geral (o que inclufa todos os tipos de exigências feitos aos professo
res e o controle total sobre a carreira docente). 

Em geral, tende·se a manter essa organização como base da vida univer 
sitária. Nas décadas de 40 e 50 são incorporadas novas escolas e criados novos 
órgãos administrativos, mas mantêm-se intacta a estrutura de poder. O que 
ocorre neste perfodo é uma diversificação das atividades de ensino (cursos de 
graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização e também cursos li
vres), aumento das atividades de extensão e o surgimento de atividades de pes· 
quisa. 

As atividades de pesquisa e os cursos de pós-graduação não tinham oca
ráter que assumem atualmente. A universidade jâ contava em seus quadros, a 
partir desse perfodo (anos 40 e 50), com grandes e renomados pesquisadores, 
tanto na área de Ciências Biológicas quanto de Exatas que, através do esforço 
pessoal conseguiram recursos para suas cátedras e clfnicas. Entretanto, a pes
quisa não era reconhecida como atividade essencial e a instituição não estava or
ganizada para absorvê-la. Quanto à polftica de pós-graduação, ela só vai se de
finir, nacionalmente, a partir da década de 70, quando se realizam grandes in
vestimentos na área e se constitui o Primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação. 
Na UMG, até o infcio da década de 60, não existe uma estrutura institucional que 
permita o funcionamento da pós-graduação de forma sistemática: ela não estava 
estruturada em torno de cursos regulares e os tftulos eram concedidos me
diante apresentação de dissertação e exames realizados perante uma banca 
composta para esse fim. 

A Incorporação das novas escolas e criação de novos órgãos administrati
vos e cursos se deu conforme o cronograma apresentado no Quadro 2. 

As mudanças que ocorrem ao longo do perfodo com os estatutos e regi
mentos internos não introduzem alterações substantivas, mas antes expressam 
uma reestruturação das atividades existentes, mantendo a mesma concepção de 
universidade. Até esta época encontramos uma universidade que era, na reali
dade, uma confederação de escolas que possuiam autonomia \quase total, sendo 
o papel da reitoria muito limitado quanto à capaddade de decisão e definição 
dos rumos polfticos e administrativos da Instituição. A força das escolas era tio 
ilimitada que o poder de veto que o reitor possuia com relaç~o às decisões do 
conselho universitário era insignificante: se o conselho mantivesse a decisão, o 
veto do reitor era anulado. 

Dentre essas escolas, três tinham maior peso nas decisões: Engenharla, 
Direito e Medicina, das quais se origina a quase totalidade dos reitores atê 1963.· 
A Faculdade de Farmácia e Odontologia tinha maior prestfgio que as demais, 
mas situava-se em segundo plano diante das trAs escolas citadas. 
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Quadro 2 

INCORPORAÇÃO~ CRIAÇÃO DE ESÇOLAS, 
CURSOS E DRGAOS NA. UFMG ATE 1963 

ANOS 

1931 - Colégio Universitário 

1932 - Cursos de Extensão 

1946 - Escola de Arquitetura 

ALTERAÇÕES 

1948 - Faculdade de Ciências Econômicas 

1948 - Faculdade de Filosofia 

1949 - Federalização da UMG 

1950 - Escola de Enfermagem 

1950 - Curso de Urbanismo 

1952 - Curso de Sociologia e Política 

1952 - Cursos de Administração Pública e Adm. de Empresas 

1952 - Instituto de Pesquisas Radioativas 

1955 - Imprensa Universitária 

1955 - Serviço Jurfdico 

1957 - Serviço Central de Informações Bibliográficas 

1958 - Serviço de Saúde da Universidade 

1960 - Separação das Faculdades de Odontologia e Farmácia 

1961 - Escola de Veterinária 

1961 - Instituto Superior de Planejamento 

1962 - Conservatório Mineiro de Música 

1963 - Curso de Biblioteconomia 

FONTE: Eduardo R. Affonso de Moraes. Hisl6ria da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Vols. 1 e 2 
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O peso esse presdgio era reforçado pela organização da carreira docente 
baseada na cátedra, cujo titular detinha controle total sobre os assistentes e no 
interior dos órgãos colegiados, especialmente as congregações, onde eram 
membros natos. Dentro das congregações decidia-se tudo que se refer\a ao fun
cionamento da Universidade e essas decisões eram articuladas, em instância su
perior, a nfvel do Conselho Universitário. Quanto à estrutura didãtico-pedag6gi
ca, existiam os cursos de graduação e os de extensão, que funcionavam regu
larmente. Os cursos profissionais existiam ao lado de outros de caráter mais bá
sico, que funcionam principalmente na Faculdade de Filosofia e que eram res
ponsáveis, juntamente com o IPR,C29) pela quase totalidade das escassas ativida
des de pesquisa realizadas na Universidade. 

O movimento que acarretará reais mudanças institucionais na UMG (que 
passa a ser denominada UFMG em 1965), através da alteração de sua estrutura 
interna de poder e da redefinição de suas atividades acadêmicas, terá lugar a 
partir de 1964, sob a gestão do Reitor Alufsio Pimenta. 

IV IMPLANTAÇÃO DA REFORMA NA UFMG 

É sob a gestão de Alufsio Pimenta- 1964/1967- que tem infcio na UFMG 
um conjunto de iniciativas eridogenamente processadas que colocam em curso a 
reforma da Universidade antes do movimento reformista patrocinado pelo go
verno federal. 

Alufsio Pimenta era professor catedrático em duas unidades da UFMG: na 
Faculdade de Farmácia, que fazia parte; na categoria de"primo pobre", segundo 
o próprio ex-reitor, das quatro escolas mais prestigiadas da Universidade (Medi
cina, Engenharia, Direito e Farmácia) e na Faculdade de Filosofia (FAFI), uma 
das que gozavam de menor prestfgioJ30) 

Na opinião do ex-reitor, corroborada por vários de seus antigos auxiliares, 
sua experiência de trabalho na FAFI, onde conviviam as ciências naturais, a filo
sofia e as ciências sociais, tê-lo-ia ajudado a desenvolver a concepção da verda
deria universidade e o estimulado, assim, a conceber sua proposta de reforma.f31) 

O discurso de posse de Alufsio Pimenta ê um programa de trabalho que, 
se levado integralmente a efeito, co,ocaria a UFMG em posição de singular pio
neirismo, dentre as universidades federais, na implantação de uma reforma que 
possibilitaria a criação de uma estrutura universitária mais integrada e flexfvel. 

A visão de sociedade brasileira expressa nesse discurso ê a que está pre
sente na ideologia desenvolvimentista caracterfstica do perfodo, com a forte pre· 
sença do componente de autonomia nacionalista. A busca dessa última constitui 
argumento central na defesa das seguintes inovações propostas para a UFMG: 
implantação das atividades de pesquisa cientffica; transformação do ensino, visto 
como deficiente e de caráter estritamente profiss.ional; melhor inserção da insti
tuição no meio social com vistas a constituir-se como "centro de irradiação e 
preservação da cultura e de reelaboração das experiências culturais adquiridas 
pela sociedade brasileira".f32l E, em função das modificaç,ões buscadas nos 
campos da pesquisa, ensino e extensão, propõe-se a reestruturação interna da 
UFMG, através da criação de institutos centrais "a mais eficiente arma contra o 
particularismo das escolas"(33) para que a Universidade deixe de ser "uma reu
nião de várias escolas sob um reitorado".l34) 

Define-se como prioritária a construção desses institutos na cidade universitária, 
enfatizando-se a proposta de implantação do campus universitário, nos moldes 
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norte-americanos. Pensava-se a universidade como tendo duas ~~pulsações bási 
cas'', na expressão de um dos auxiliares diretos de Alufsio Pimenta: 

1. a pulsação interna, para dentro da própria universidé~de, que 
seria produzida pelos institutos centrais, mais vinculados ao 
ensino daquilo que a universidade concebia como básico e, ao 
mesmo tempo, produzindo conhecimentos sobre aquilo que a 
comunidade de pesquisadores julgasse relevante; 

2. a pulsação externa, mais voltada para os interesses da comuni
dade. 

Daf a importância da distribuição espacial proposta: o campus com a parte 
de ensino e pesquisa básica, mais protegido do ambiente externo, e as escolas 
profissionais dispersas no tecido urbano, voltando-se basicamente para o aten
dimento das demandas mais imediatas da comunidade, do mercado de trabalho 
e das empresasJ35) 

Ainda no discurso de posse propõe-se a criação de um conselho de pes
Quisa, de bibliotecas centrais por áreas, a implementação do regime de trabalho 
em dedicação exclusiva para o corpo docente e o Colégio Universitário que, co
mo se verá, irá constituir peça fundamental no processo de mudanças concebi
do. 

A implantação do projeto de reforma dever-se-ia orientar por três critérios 
básicos: a planificação rigorosa - através da qual procurava-se racionalizar o 
trabalho e concretizar as medidas propostas; b. flexibilidade- baseada na expe
riência das universidades européias e norte-americanas, visando ao atendimento 
das necessidades simultAneas de especializaçiio e de interrelaç-ão do saber, no 
seio da instituição universitária; c. gradualidade - fundada na idéia de que seria 
impossfvel ter a ambição e renovar apressadamente a estrutura da universidade 
e que a reforma seria processada a partir de um consenso razoável dos elemen
tos que a integram, tendo em vista a obediência a uma certa ordem de preferên
ciaJ36) 

O primeiro projeto implementado foi o do Colégio Universitário, que inicia 
suas atividades em janeiro de 1965. O significado de tal prioridade e a rapidez na 
implantação essa instituição de ensino se justifica na medida que o Colégio Uni
versitário serviria para demonstrar a viabilidade das transformações propostas 
para a U FMG em seu conjunto. 

Em entrevistas realizadas com pessoas diretamente envolvidas com a for
mulação e implementação da Reforma na UFMG, foi ressaltada a importância da 
criação do Colégio Universitário como experiência piloto. Em primeiro lugar, por 
constituir iniciativa realizada numa ârea de atividades na qual não havia interes
ses estabelecidos, do ponto de vista da estrutura ·de poder vigente. Nessa medi
da, formou-se o campo propfcio ao desenvolvimento de um novo sistema de 
alianças, que muito contribuiu para minar resistências e para ampliar o número 
de aliai:!os com os quais poder-se-ia contar na implementação das medidas de 
reforma propostas. A estratégia básica para o estabelecimento dessas alianças 
foi a inclusão, no grupo de elaboração e execução da proposta do Colégio Uni
versitário, de pessoas que, até mesmo por suas relações de parentesco, repre
sentavam perspectiva favorável de conquista de simpatia pelo projeto de refor· 
ma por parte de alguns dos então poderosos catedráticos e/ou diretores das es· 
colas profissionais mais importantes.C31l 

O Colégio Universitário constituiu, assim, uma iniciativa em torno da qual 
reuniu-se um grupo de pessoas que se foi definindo como o grupo ligado ao 
reitor, e, conseqüentemente, como o grupo de apoio para a implantação das 
medidas de reformaJ3Bl 
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O caráter de experiência piloto assumido pelo Colégio Universitário é res
saltado, em segundo lugar, por haver sido implantada nele a proposta de inte
gração de áreas- ciências sociais, ciências biológicas, ciências exatas- formando 
uma mini-estrutura do que seriam os institutos centrais, e por haver se introdu
zido, através dele, na UFMG, o sistema de colegiadoJ39) 

Mas é exatamente na criação dos institutos centrais que se concentram, 
por um lado, os maiores esforços, e, por outro lado, as resistências mais acirra
das à Reforma. 

O artigo 79 do Estatuto da UFMG,(40) aprovado em 1963, previa os seguin-
tes institutos, destinados a abrigar exclusivamente atividades de pesquisa: 

- Instituto Central de Matemática 
- Instituto Central de Ffsica 
- Instituto Central de Oufmica 
- Instituto Central de Ciências Biológicas 
- Instituto Central de Ciências Geológicas 
- Instituto Central de Direito Público e Ciências Políticas. 

Embora esse rol de unidades tenha sido mantido, houve uma total redefi
nição da natureza acadêmico-pedagógica dos institutos centrais. Nesse sentido, 
são formadas comissões de professores encarregadas da elaboração dos proje
tos de implantação destas novas unidades, que deverão abranger atividades de 
ensino e pesquisa. 

Essas comissões deveriam examinar uma série de problemas, tais como: 
definição das funções dos institutos, suas relações com os cursos médios, com o 
Colégio Universitário e com várias unidades universitárias, as interrelações dos 
institutos entre si, a estrutura administrativa, a composição do corpo docente e 
de pesquisadores e a forma de acesso dos alunos às faculdades profissionais. 

As funções dos institutos centrais são definidas da seguinte maneira: ao 
nfvel bâsico e propedêutico, centralização de todas as disciplinas consideradas 
básicas- tanto as que vinham sendo ministradas nas escolas e faculdades pro
fissionais, quanto as dos cursos de graduação a serem desenvolvidos nos pró
prios institutos; ao nfvel de graduação, cabe-lhes desemp~nhar as antigas fun
ções da Faculdade de Filosofia; finalmente, ê tarefa dos institutos a implementa
ção do ensino de pós-graduação, estreitamente vinculado às atividades de pes
quisa, com o objetivo de criar condições para a especialização e o aperfeiçoa
mento, no âmbito da própria UFMG. 

Após alguns meses de atividades das comissões colocadas sob a coorde
nação do Centro de Estudos Gerais, em fevereiro de 1966- decidiu-se que de
veria ser dada prioridade à implantação dos Institutos Centrais de Matemática, 
Ffsica e Oufmica. Três razões foram alegadas para essa decisão. Em primeiro lu
gar, a importante contribuição que estes três setores dariam aos programas de 
desenvolvimento industrial e tecnológico, "tão essenciais a um Estado em vias 
de desenvolvimento"J41l em segundo, o fato destes institutos abrangerem as 
mesmas escolas e faculdades, tornando mais fácil a organização de seus cursos e 
programas. E, por último, o "excepcional entrosamento" observado entre as 
comissões desses institutos, o que proporcionaria um trabalho conjunto mais 
eficaz.(42l 

Há uma motivação de ordem polftica, não explicitada, para se iniciar a im
plantação dos institutos centrais pela ârea de ciências exatas. Esse projeto envol
via, por um lado, os Departamentos de Ffsica, Oufmica e Matemática da FAFI 
e implicava, por outro lado, profundas modificações na estrutura da Escola de 
Engenharia. Na FAFI, Alursio Pimenta contava com grande número de aliados, 
tanto dentre os professores da área de ciências humanas e filosofia, como dentre 
o corpo de professores jovens da ãrea de exatas, com treinamento em pesquisa 
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no exterior e sem a menor possibilidade de desenvolver atividades nesse campo, 
naquela escola. Jã a Escola de Engenharia, uma das de maior prestfgio da 
UFMG, constituis um dos maiores focos de resistência à proposta da reforma de 
Atursio Pimenta. Portanto, minar o poder dessa Escola, com o apoio pratica
mente total da FAFI, através da transferência de professores, equipamentos e 
recursos financeiros para os Institutos Centrais de Matemática, Ffsica e Oufmica 
era um ganho polftico significativo da reitoria e um trunfo para o plano de Re
forma. Mas ê preciso lembrar que para o sucesso desta tarefa foi fundamental o 
apoio de professores da própria Escola de Engenharia, como foi o caso do Prof. 
Francisco de Magalhães Gomes - também professor da FAFI - idealizador e 
primeiro diretor do Instituto de Pesquisas Radioativas, implantado na Escola de 
Engenharia. 

O segundo instituto central a ser criado, a partir da avaliação do Centro de 
Estudos Gerais, seria o de ciências biológicas. Entretanto, dizia~se, por ser este 
mais complexo, envolvendo mais extensa e profundamente a estrutura da 
UFMG, sua implantação deveria ocorrer em duas etapas. Em primeiro lugar, se
ria transformado o setor de biologia geral, pertencente à FAFI (com exceção da 
botânica que funcionava na Faculdade de Farmácia). vindo, em seguida, o de 
biologia aplicada, que englobava, dentre outras áreas, a fisiologia, a parasitolo
gia e a microbiologia, ligadas à I Faculdade de Medicina, também poderosa e re
sistente à reforma, tal como a Escola de Engenharia . 

A forma proposta para a implantação do Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB) demonstra a cuidadosa estrategia posta em prática por Alufsio Pimenta e 
sua equipe com o intuito de superar as resistências ao plano de reforma. A op
ção pela gradualidade, envolvendo primeiro aquelas unidades que, como a FAFI 
e também a Faculdade de Farmácia, abrigavam grande número de aliados da 
reitoria, visava, certamente, acumular forças para o enfrentamento posterior das 
unidades mais resistentes à reforma. como era o caso da Medicina. De fato, a in
corporação do setor de biologia aplicada ao ICB, implicava grande resistência 
por parte desta Faculdade, pois com este setor viriam exatamente aqueles pes
quisadores de maior prestfgio acadêmico e, consequentemente, os equipamen
tos e recursos financeiros que viabilizavam seus trabalhos. Mas, é necessário 
ressaltar também, que tais pesquisadores ligados às áreas básicas eram os mais 
identificados com as mudanças propostas e, nessa medida, aliados ao Reitor. 

Quanto aos Institutos Centrais de Ciências Geológicas e de Direito Público 
e Ciência Polftica, segundo avaliação da Coordenação do Centro de Estudos 
Gerais, estes deveriam continuar a ser objetos de estudo de comissões especiais 
durante o ano de 1966, e dependendo das conclusões, passariam à fase de im
plantação. 

Ao longo da gestão de Alufsio Pimenta, a partir de discussões em determi
nadas faculdades e também em comissões especiais, são acrescidos, com apro~ 
vação prévia pelo Conselho Universitário: o Instituto Central de Ciências Huma
nas, que deveria agrupar, entre outros, os cursos de Ciências Socíais, História e 
Psicologia;C43) o Instituto Central de letras, a ser formado através da ampliação 
dos cursos então existentes no Departamento de letras da FAFI; e o Instituto 
Central de Filosofia. A criação deste último instituto é justificada, por um lado, 
pelo fato de constituir a Filosofia "a própria idéia de integração universitária"l441 
e, por outro lado, "por não ser possfvel ligá-la a este setor ou àquele instituto, 
por se acharem os elementos da reflexão filosófica igualmente enraizados em 
todas as áreas do conhecimento" J45), 

Como decorrência do projeto de implantação dos institutos centrais, cria
se também em 1966, a Faculdade de Educação, que, além de prover o curso es
pecializado de pedagogia, deverá ministrar cursos de didática para os alunos das 
novas unidades que iriam seguir a carreira do magistério. Datam do mesmo pe-
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rrodo as propostas de criação da Faculdade de Artes Visuais, da de Biblioteco
nomia e de Comunicação. E com atribuições correspondentes às do Centro de 
Estudos Gerais (de coordenação dos Institutos Centrais), é também criado o 
Centro de Coordenação das Facui<;IÇtcj~s e Escolas. 

Também em 1966, são criados o Conselho de Pesquisa e o de Pós-Gra
duação, ainda com um caráter informal: ao primeiro caberia incentivar e coorde
nar os programas de pesquisa das escolas, dos institutos e dos demais setores 
da universidade, assim como a provisão de financiamento para pesquisas indivi
duais julgadas de especial interesse. Ao segundo deveria caber a organização de 
cursos regulares avançados nos quais as atividades de ensino e pesquisa estives
sem integradas. Esses dois Conselhos, ao lado de um conjunto de cinco Coorde
nações (Graduação, Extensão, Bibliotecas, Setor Estudantil e Setor Especializa
do) e da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento- criada em 1966 com o 
nome de Comissão Central de Planejamento - integravam o Conselho Auxiliar 
de Assessoramento, que possuía como uma de suas principais funções oferecer 
subsfdios ao Conselho Universitário na formulação de polfticas gerais de desen· 
volvimento da instituição. Dentro do Conselho Auxiliar de Assessoramento, ca
beria à essa comissão assegurar a continuidade das mudanças em andamento, 
inclusive propondo ao Conselho Universitário um novo estatuto consistente com 
o plano de Reforma. 

Do ponto de vista da administração central da UFMG, são criadas a Se
cretaria Geral e a Contadoria Geral, ambas organizadas por departamentos. A 
principal inovação residiu na criação da Prefeitura da Cidade Universitária com a 
função de manter e administrar o campus. Essa iniciativa foi, segundo depoi
mento de Alufsio Pimenta, copiada pelas demais universidades brasileirasJ46l 

Mas boa parte das instâncias organizativas criadas na gestão de Alufsio 
Pimenta, e que constam do plano da reforma em discussão, não chegaram a ser 
efetivamente implementadas. Assim, dos institutos centrais previstos, apenas 
três - o de Ffsica, o de Oufmica e o de Matemática, que, jã em 1968, haviam se 
fundido no ICE X- foram implantados até o fim do reiterado de Alufsio Pimenta. 
A implantação do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e o de Geologia que, ao 
anexar a área de Geografia passou a se denominar Instituto de Geo-Ciências, só 
se concretizou em 1969, sob a gestão do Reitor Marcello Coelho. E, os Institutos 
Centrais de Ciências Humanas, Filosofia e letras, que completariam o desmem
bramento da Faculdade de Filosofia, nunca chegaram a ser concretizados. A in
definição das comissões técnicas - ora optando por um Instituto de Ciências 
Humanas ao lado de um de Filosofia, ora por uma unidade que englobasse os 
dois-, divergências internas e desinteresse pelo projeto entre os cursos que os 
comporiam e a posição marginal das áreas de humanas, no conjunto da UFMG, 
podem ter sido alguns dos motivos que inviabilizaram a criação destes institutos. 

Pelo atraso e/ou inviabilização de várias medidas propostas no plano de 
reforma da UFMG teve papel fundamental a resistência apresentada por grupos 
internos à universidade, ferrenhos defensores da continuidade da cátedra e da 
completa autonomia, até então gozada pelas escolas profissionais. Os principais 
focos de resistência à reforma e, conseqüentemente, à criação dos institutos 
centrais localizaram-se nas escolas de Medicina, Engenharia, Arquitetura e Di
reito. As manifestações mais veementes dessas duas últimas unidades ocorrerão 
principalmente na gestão do professor Gerson Boson. 

Do ponto de vista da organização do ensino e da pesquisa, o perfodo 
pré-reforma caracterizou-se pela duplicação em várias unidades da universidade 
de disciplinas e de equipamentos de pesquisa de natureza idêntica, principal
mente no que se refere às áreas básicas. Como conseqüência, a criação dos ins· 
titutos centrais, fortalecida pelo Decreto-lei 53, concentrando as atividades bási
cas, retiraria das faculdades e escolas os recursos alocados no desenvolvimento 
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dessas atividades, notadamente os destina.dos à pesquisa. Esta era, então, quase 
que exclusivamente realizada por professores das áreas básicas que empresta
vam a escolas como a de Medicina e a de Engenharia o grande prestfgio de que 
gozavam como pesquisadores. E, junto da perda de professores, de equipa
mentos e de financiamento, ocorria também a perda da autonomia frente ao 
fortalecimento do poder da Reitoria implicada na criação da estrutura de admi
nistração centralizada, via conselhos, coordenações e comissão de planejamento, 
diretamente sob a influência do Reitor. 

Na Faculdade de Medicina a reação contra a transferência das áreas bási
cas foi enorme e provinha sobretudo dé professores ligados às âreas. profissio
nais- as clfnicas- receosos do esvaziamento da escola com a safda das pesqui
sas ali então realizadas por professores do porte de um AmOcar Vianna, de um 
Wilson Beraldo e de um Baeta Neves. A resistência ao ICB foi tão grande que 
mesmo a estratégia mencionada de implementá-lo em duas etapas não obteve 
sucesso, tendo a sua implantação se dado sob a pressão da Lei 5.540. Entretanto, 
nem esta lei foi capaz de impedir tentativas da Escola de Medicina de recompor 
internamente suas atividades nas áreas básicas, atr:_avés de convites a professo
res para desenvolvê-las no âmbito da FaculdadeJ4n 

Na Escola de Engenharia a reação à reforma foi também grande, levando, 
inclusive, à renúncia de seu diretor, ao constatar a inevitabilidade das mudanças, 
com a criação dos Institutos Centrais de Oufmica, Ffsica e Matemática. 

Uma das principais conseqüências da reforma para a Escola de Engenharia 
foi a desvinculação do IPR e sua transferência para o campus, como órgão in
corporado à Reitoria. O motivo alegado para a desvinculação foi o de ordem fi
nanceira, visto que o Governo do Estado não vinha cumprindo os termos do 
convênio, no que se referia ao suprimento de recursos. Assim, procurando asse
gurar a manutenção deste Instituto de Pesquisa, a Reitoria obtêm apoio finan
ceiro da Comissão Nacional de Energia Nuclear que, em contrapartida, impõe 
determinadas condições como a integração do JPR no Plano Nacional de Ener
gia Nuclear e exige maior autonomia administrativa para seu funcionamento. A 
sarda deste Instituto de Pesquisa provocou grande reação por parte da Escola de 
Engenharia, pois ele significava poder e prestfgio para a unidade.C48) 

Entretanto, na avaliação do diretor da escola, prof. Marcelo K. Teixeira, 
não restava outra alternativa a não ser a do desligamento deste, porque o IPR, 
sob novas condições de funcionamento, viria a se chocar com a autonomia ad
ministrativa da escola. Assim, em agosto de 1965, o IPR é aprovado como órgão 
autônomo da universidade pelo Conselho Universitário. E, em outubro desse 
mesmo ano, ê efetuada a transferência de todo o pessoal lotado na Escola de 
Engenharia, mas em exercfcio no IPR, para este órgão, assim como de todo o 
equipamento de pesquisa.l49) 

Embora o objetivo fundamental do IPR fosse o desenvolvimento da tec
nologia de reatores, no inicio dos anos 60 começa a ser implementado nele um 
núcleo de pesquisa bãsica. Isso ocorre principalmente com a volta, do exterior, 
de professores de ftsica, ligados não só à Escola de Engenharia mas também à 
Faculdade de Filosofia. Devido à posição marginal ocupada por esta última uni
dade no conjunto da UFMG, não havia ali recursos materiais para a realização de 
pesquisas até então praticamente inexistentes em Minas Gerais. O lugar mais 
adequado era, portanto, o IPR. Assim, em torno desse Instituto forma-se um 
grupo de professores-pesquisadores em ffsica do estado sólido. é este grupo de 
professores que opta, em comum acordo com Alufsio Pimenta e sua equipe, 
pela implantação do Instituto Central de Frsica em área contfgua à do IPR, no 
campus, a fim de af prosseguirem suas atividades de ensino e pesquisa. 

Tanto no caso da Faculdade de Medicina quanto no da Engenharia, além 
do argumento de que a criação dos institutos centrais implicaria no esvazia-
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menta intelectual das escolas profissionais, insis1ia-se também na opinião de 
que o ensino a ser ministrado nas novas unidades seria totalmente desvinculado 
das necessidades de profissionalização dos estudantes. Isso se daria por dois 
motivos. Em primeiro lugar, porque retirava da Congregação estas escolas e, 
principalmente de seus professores especialistas, a autoridade e competência em 
determinar quais as disciplinas que poderiam ser consideradas como básicas e 
que, portanto, deveriam ser transferidas para os institutos centrais. Em segundo 
lugar, era negada à direção das escolas o direito de escolher os professores res 
ponsáveis pelas disciplinas básicas. 

Para enfrentar as reações contrárias à reforma proposta, Alufsio Pimenta 
utilizou diferentes estratégias. A primeira delas foi a de aglutinar forças favorá
veis a seus projetos de mudanças, através de comissões de estudo e planeja
mento, muitas delas de caráter informal, como também através de barganhas 
bem substantivas. 

Nestas comissões participavam ativamente jovens professores das unida
des menos prestigiadas da UFMG (por exemplo a Faculdade de Filosofia), pro
fessores originários das áreas básicas das unidades mais poderosas e também 
professores catedráticos com assento no Conselho Universitário. Dentre esses 
últimos sobressaem-se Caio Ubano Noronha Soares, da Faculdade de Farmácia 
e escolhido para diretor do Centro de Estudos Gerais, Francisco de Magalhães 
Gomes, o prestigiado criador do Instituto de Pesquisas Radioativas e Amilcar 
Vianna Martins,. renomado professor de parasitologia da Faculdade de Medicina. 
O apoio dado por estes professores tinha um importante sentido estratégico, 
pois demonstrava que a proposta da Reforma era também assumida por profes
sores experientes e com posição destacada na hierarquia universitária. 

Quanto às barganhas substantivas, podem ser citadas entre outras as se
guintes: a transferências para a Faculdade de Filosofia do Curso de Sociologia e 
Polftica da Faculdade de Ciências Econômicas, atendendo pressões da ala de 
professores mais conservadores desta última unidade que, por razões basica• 
mente polfticas, eram contrários à permanência deste curso junto aos de Eco
nomia, Administração e Ciências Contábeis; a não inclusão da Faculdade de 
Ciências Econômicas no projeto do Instituto Central de Ciências Humanas, 
mantendo-a, por conseqüência, como unidade autônoma; e a proposta de ga
rantia de mais verbas para o Hospital das CITnicas, caso a Faculdade de Medicina 
cedesse parte de suas dependências para a instalação do Instituto de Ciências 
BiológicasJ50) 

A segunda estratégia visava alterar a composição do Conselho Universitá
rio, colocando entre seus membros, professores mais receptivos a suas idéias 
a fim de garantir dentro deste órgão de decisão superior pessoas favoráveis a 
suas propostas de reforma da UFMG. Um exemplo dessa estratégia foi a entra
da do Prof. Amilcar Vianna Martins, como representante dos institutos centrais 
no Conselho Universitário. Embora a legitimidade da sua participação fosse alvo 
de crfticas por parte dos membros desse órgão, o Prof. Amilcar Vianna partici
pou de reuniões com direito a voz e voto. 

Alufsio Pimenta também buscava ganhar aliados entre os diretores de uni
dades- membros natos do Conselho Universitário- e seus respectivos repre
sentantes. É. possfvel identificar na Faculdade de Filosofia, na Escola de·Farmácia 
e parcialmente na Faculdade de Ciências Econômicas, os seus principais pontos 
de apoio. Essa estratégia parece ter surtido os efeitos desejáveis, pois Alufsio 
Pimenta sempre destaca o fato de nunca ter perdido uma votação dentro do 
Conselho Universitário.f51l 

Paralelamente às tentativas de alterar a composição e a disposição dos 
membros do Conselho Universitário, parece bastante clara a intenção de deslo
car parte da inf1uência dos diretores, que se exercia via este órgão superior, para 
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a estrutura acadêmico-burocrática (nesta época internamente regulamentada) 
diretamente vinculada ao Reitor em virtude do processo de escolha e designação 
de seus membros. Com e~ estrutura a autonomia das escolas era limitada, pois 
suas atividades deveriam obedecer ao planejamento geral da universidade. Fi~ 
nalmente, é importante mencionar, a utilização que Alufsio Pimenta fez de ins
trumentos legais, como o Decreto-Lei 53. As crfticas e resistências ao projeto dos 
institutos centrais, por exemplo, eram rebatidas com a argumentação de que 
essas novas unidades respondiam à determinação contida nesta lei proibindo "a 
duplicação de meios para fins idênticos". Por outm lado, para evitar a ampliação 
das áreas de atrito não colocou em discussão a extinção do regime de cátedras, 
o que só ocorrerá com as leis 5539 e 5540. 

Tendo jã executado os primeiros passos da reestruturação da Universida
de, o Reitor Aluisio Pimenta contava com a possibilidade de ser reconduzido 
para mais um mandato, podendo assim completar seus projetos. Com as mu
danças no quadro poHtico nacional, os grupos contrários às mudanças em curso 
conseguiram se articular, interna e externamente, para garantir a escolha do Prof. 
Gerson Boson, vice-reitor da gestão que se encerrava. Sua nomeação foi feita 
em tempo recorde (48 horas) e retirada de uma lista trfplice onde o nome do 
Prof. Alufsio Pimenta tinha sido o mais votado. O clima em que se elaborou a 
lista trrplice no Conselho Universitãrio dá a medida do acirramento de posições 
na Universidade. A dificuldade de elaboração dessa lista expressa as tentativas 
de se garantir, pelo lado do grupo reformista, a manutenção de Alufsio Pimenta, 
sem que houvesse na mesma nomes do grupo anti-reforma que contassem com 
apoio externo. Do ponto de vista do grupo anti-reforma seria fundamental in
cluir um representante dos seus interesses que, dada a conjuntura nacional, teria 
grandes possibilidades de ser nomeado, como de fato ocorreu. As posições se 
enrijecem de tal maneira nesta reunião que só no sexto escrutfnio conseguiu-se 
completar a lista, com a derrota do grupo reformistaJ52) 

As escolas que se sentiam mais atingidas ou ameaçadas pela reforma em 
curso viram no novo Reitor a possibilidade de reverterem esse processo e con
seguir um retorno à situação anterior em que elas detinham grandes parcelas de 
poder. O grande alvo das crfticas dessas escolas era a criação dos Institutos 
Centrais. O principal argumento continuava sendo a perda de controle das con
gregações das escolas profissionais sobre os conteúdos e a escolha de profes
sores para as disciplinas fundamentais. Com a nomeação do Reitor Gerson Bo
son a forma dessas crfticas se torna mais contundente e o conteúdo mais expli
cito, conforme se vê nos documentos enviados à Reitoria, assinados por 21 
membros da Escola de Engenharia e 11 professores da Escola de Arquitetura. 

- ... "A Escola de Engenharia, na defesa da formação de seus engenheiros 
necessita ter o direito de conservar a escolha dos professores das disciplinas 
fundamentais. para o curso de engenharia, e para as quais não basta ser espe
cialista em ciências fundamentais ou ciências puras ••• ·• Somente a Congregação 
e principalmente os professores especialistas e responsáveis pela formação dos 
engenheiros é que cabe autoridade para dizer quais as disciplinas, que têm as 
caracterrsticas necessárias para a transferência para os Institutos Centrais":(5~) 

••• "Nenhuma das disciplinas da Escola de Arquitetura pode ser considera
da como fundamental para o efeito de deslocar-se para os Institutos Centrais ••. 

. . . Não se trata de raciocinar o nome da disciplina mas com a sua finalida
de" .f 54) 

A descrença dos engenheiros e arquitetos de que outro tipo de profissional 
pudesse ensinar as matérias básicas, principalmente a matemâtica, a seus estu
dantes, os fez resistir à transferência de suas disciplinas para o ICEX até 1969, 
quando, por imposição da Lei 5540, foram forçados a aceitã-la. 
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Usando argumentos que tinham como eixo central a autonomia didático
pedagógica e administrativa dos cursos, esses professores defendiam interesses 
corporativistas e reacionários, que iam de encontro às tentativas de moderniza
ção da Universidade. Na realidade, a maior preocupação era com as possibilida
des de se mudar a organização das cátedras. Os catedráticos detinham todo o 
poder nos órgãos de direção da UFMG e das unidades, chegando a constituir em 
algumas delas, verdadeiros "feudos familiares". 

A Faculdade de Direito acompanhava as crfticas citadas e a elas acrescen
tava um argumento legalista, questionando a validade jurfdica das leis que de
terminaram a Reforma da Universidade. Segundo parecer do Prof. José Olfmpio 
de Castro, catedrático dessas faculdade, existia" .•• um defeito irremediável na 
Reforma pois, ao se fixar nas idéias gerais, não teve o cuidado de efetuar um le
vantamento das condições reais e materiais para a sua implantação. Não indica 
sequer onde e como se deverão instalar os institutos e não se preocupou com as 
verbas orçamentárias que serão necessárias para a implantação do sistema. Sem 
recursos financeiros não se pode sequer pensar em ensino .... A reforma ê pro
posta no momento em que o governo federal preconiza e efetiva uma polftica de 
contenção dos gastos e despesas públicas, reduzindo em escala muito superior 
às demais as verbas para o ensino. Há uma manifesta e inocultável contradição 
de propósitos que desorienta os que devemos cuidar da realização do novo sis
tema" _(55) 

Esse documento dá a medida das resistências à reforma mas aponta tam
bém o tipo de dificuldade que os grupos mais conservadores deveriam enfren
tar: a existência, na segunda metade da década de 60, de uma tendência, a nfvel 
dos órgãos federais, a implantar uma universidade moderna (nos termos do 
autoritarismo vigente) que coincidia, em alguns pontos, com as propostas do ex
reitor Alufsio Pimenta. Essas coincidências deram margem a que o grupo ligado 
ao ex-reitor, agora oposição nos órgão administrativos, pudesse garantir uma 
certa irreversibilidade das medidas jã tomadas. 

Um exemplo disso é o projeto de reestruturação da UFMG. Este projeto foi 
enviado a Brasflia depois de aprovado no Conselho Universitário. Ele representa 
uma tentativa de composição entre as diferentes concepções de universidade 
existentes então na UFMG. Na realidade, procurava-se uma forma de estancar 
um processo de mudança que jã havia se concretizado em parte e que agora en
contra o respaldo na legislação em vigor (contra a vontade da nova reitoria}. O 
CFE rejeita partes da proposta enviada, baseado nos Decretos-lei 53 e 252 e dã 
um prazo de 60 dias para que se façam as reformu.lações exigidas, através do 
parecer 409/67. 

No parecer 409/67 de 7.11.67 da Câmara de Ensino Superior do CFE apa
recem diversos obstáculos à reversão pretendida pelo grupo anti-reforma. Entre 
elas destacam-se: 

a) a proposta da UFMG colocava a CEP no mesmo nfvel que as unidades, 
tendo o CFE exigido que este órgão de coordenação de ensino e pesquisa- CE P 
-tivesse o mesmo grau de competência do Conselho Universitário; 

b) o plano de reestruturação não discriminava as unidades que formariam 
"o sistema comum destinado ao ensino e pesquisa básicos e as unidades do 
sistema profissional e pesquisa aplicada", o que, ao não ser aceito pelo CFE, re
presentava uma pressão para que a universidade definisse mais claramente o 
estatuto legal dos institutos centrais; 

c) o plano enviado não introduzia todas as modificações necessárias para 
a transferência de disciplinas para atender a exigências do Decreto-lei 53 de não 
duplicação. O CFE exige então, para que a reestruturação seja fomalizada, o en
llio da "relação completa das disciplinas de acordo com os critérios de reestru~ 
uração fixadas nos Decretos 53/66 e 252/67". 
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Este parecer é aprovado com restrições apresentadas pelo Conselheiro Al
berto Deodato, coincidentemente professor da Faculdade de Direito da UFMG. 
Os argumentos repetem aqueles jâ apresentados internamente na UFMG pelas 
Escolas de Engenharia, Arquitetura e Direito. O Conselheiro Vandick Nóbrega 
apresenta também restrições semelhantesJ56) 

Os professores favoráveis a uma modernização da universidade se viram 
na contigência de se utilizar da legislação do governo militar para conseguir via
bilizar o seu projeto. Internamente, foi elaborado um manifesto pró-reforma em 
que os 115 professores signatários defendiam pontos bâsicos para a reestrutura
ção da Universidade, entre os quais se destacavam: criação de novas unidades e 
órgãos de ensino, pesquisa e serviços de maneira mais racional; maior diversifi
cação de cursos e currfculos; criação de órgãos centrais de coordenação do ensi
no e da pesquisa que compatibilizassem essas atividades com as finalidades da 
Universidade, "eliminando divergências prejudiciais e particularismos", dando 
margem a um maior grau de participação das diversas categorias dos corpos 
docentes e discentes; criação dos cursos de pós-ÇJraduação; profissionalização 
dos docentes: reptldio à idéia de transformação da UFMG em fundação, conside: 
rando "a escola ptlblica a tlnica possibilidade de democratização do ensino"J57) 

Dentre os professores signatários desse manifesto, a grande maioria per
tencia à Faculdade de Medicina, um dos focos de maior resistência à Reforma. 
Este fato parece ser indJcio de um processo em que os docentes começam a 
pressionar as diretorias das escolas e a própria reitoria, no sentido visado pelo 
grupo reformista. 

A gestão do Prof. Boson é marcada por essa ambigüidade, essas idas e 
vindas, esses impasses entre diferentes concepções de universidade. O quadro 
polftico nacional e a constante mobilização e atuação dos professores ligados ao 
ex-reitor Alufsio Pimenta permitiram que fosse institucionalizada a reforma por 
ele iniciada, apesar do predomfnio, na administração central, dos grupos mais 
conservadores. O peso desses grupos se faz sentir, por exemplo, na redistribui
ção das disciplinas pelas unidades universitárias. Era inevitável, nos termos do 
Decreto 53, que elas fossem remanejadas. No entanto, foram feitos vários ar
ranjos de modo que as unidades capazes de maior poder de pressão permane
cessem com sua estrutura praticamente inalterada, como é o caso das Escolas de 
Engenharia e Direito. Ou ainda, sofressem as alterações que desejassem, como é 
o caso da Faculdade de Ciências Econômicas que, expulsando do seu corpo os 
cursos e disciplinas incompatrveis com seus propósitos de formação técnica, 
permanecia apenas com as disciplinas julgadas essenciais para formar os eco
nomistas, administradores e contadores nos moldes modernos, exigidos pelas 
tempos promissores do "milagre". 

A transferência de disciplinas é o indicador de uma luta entre escola~ pnde 
as de menor poder de barganha foram desfiguradas, como é o caso da Faculdade 
de Filosofia. Proposta para ser a matriz do novo modelo de universidade e 
apoiando firmemente as mudanças em andamento, esta faculdade foi depois 
totalmente descaracterizada, pela perda de cursos e disciplinas e pela sua não 
reorganização nos moldes pensados inicialmente. A Faculdade de Filosofia não 
conseguiu mobilizar internamente as áreas que poderiam apoiar a formação de 
um Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Os diversos interesses em jogo 
dilufram seu poder de barganha frente a uma reitoria que já tinha uma outra 
perspectiva diante da Reforma. Como exemplo disto pode ser citado o caso do 
Departamento de Ciência PoHtica que, por já ter o seu curso de Pós·Gradua· 
ção em funcionamento (com os recursos provenientes da Fundação Ford), não 
se interessou pelo assunto. A área de Psicologia demandava sua transformação 
em instituto central especffico não agregando esforços para o Instituto de Ciên· 
cas Humanas. 
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O Quadro 3 mostra quais foram as modificações produzidas, em termos de 
distribuição de disciplinas, pela criação dos Institutos Centrais e outras inovações 
introduzidas pela reforma de Alufsio Pimenta e depois reforçadas pelo parecer 
409/67 do CFE. Esta distribuição de disciplinas ê formalizada a nfvel do governo 
federal através do Decreto 62 317 e, internamente, em 26 de agosto de 1968, pela 
Resolução 3/68 do Conselho Universitârio. 

Outra manifestação do peso dessas áreas conservadoras ocorre na adapta
ção dos estatutos da UFMG à legislação reformista, em especial à Lei 5540. A 
discussão dos estatutos inicia-se sob a administração Boson e somente é com
pletada em 1972 com a aprovação dos Ordenamentos Básicos, homologados 
pelo MEC de acordo com o parecer 540n2, em 27.07.72, na administração do 
Reitor Marcello de Vasconcelos Coelho. 

Na proposta de modificação dos estatutos, adaptando-os à lei 5540, envia
da ao CFE em junho de 1969, tenta-se preservar o poder dos catedráticos pela 
exigência de que os cargos de reitor, vice-reitor e diretor só pudessem ser ocu
pados por professores titulares (os antigos catedráticos). Contra isto se coloca o 
CFE através do parecer 768/69 afirmando que "o estatuto não pode restringir 
aos titulares os nomes que devem integrar a lista sêxtupla para nomeação do 
Reitor. O mesmo ocorre com a nomeação dos diretores das unidades". 

Procurava-se reter dentro das congregações das unidades, como mem
bros natos, além dos titulares, professores que estivessem em regência de disci
plinas do currfculo mfnimo. Com isto, os professores de disciplinas optativas ou 
eletivas teriam uma posição marginal nas unidades e nos departamentos. Contra 
isso, o CFE argüe que o estatuto não pode distinguir entre os vários tipos de 
professor pois "de acordo com a nova legislação universitária os cargos e fun
ções de magistério serão desvinculados de campos especfficos de conhecimen
to ••• e a distribuição de pessoal docente pelas atividades de ensino e pesquisa 
será feita pelos departamentos" .158} 

A preocupação em preservar o poder das unidades reflete-se nas discus
sões, 'que tem lugar no Conselho Universitário nessa ocasião quando represen
tante da Medicina afirma que "a tendência da lei é extinguir a Unidade, passan
do esta a ser simplesmente local de trabalho~·_{59) 

Nessas circunstâncias, a atuação do CFE significou um fortalecimento do 
grupo pró-reforma definindo uma estrutura institucional, tanto administrativa 
como acadêmica, mais próxima dos projetos desse grupo. 

É bom lembrar que o apoio federal ao grupo pr6-reforma não foi incondi
cional tendo o CFE recusado a constituição de unidades julgadas fundamentais, 
como é o caso da Faculdade de Comunicação. O CFE também pressionou para 
que o IPR fosse fundido ao Instituto de Ffsica e resistiu à criação das Escolas de 
Enfermagem e de Artes-visuais, que entretanto, foram mantidas no decorrer do 
processo. C60l 

A gestão do Reitor Gerson Boson vai se caracterizar também pelo recru
descimento das pressões externas, especialmente através da polftica, tendo sido 
cassado o próprio Reitor, em meio a outros professores, alunos e funcionários. 

O novo Reitor, Prof. Marcello Coelho, se ver~ diante de um quadro de 
pressões externas que dão margem a uma aglutinação e forças em torno da de
fesa da autonomia da universidade e, ao mesmo tempo, fortalecem a centraliza
ção administrativa. O conjunto de medidas repressivas favorece o fechamento 
do processo interno de tomada de decisões, ficando este restrito aos gabinetes 
dos escalões superiores. 

O fortalecimento da adminstração central permitiu a efetivação de uma 
série de medidas que tornaram realidade vários dos projetos do grupo moderni
zante. É o êãso da implantação definitiva dos Institutos de Ciências Exata, Ciên· 
cias Biológicas e Geo-Ciências. 
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Quadro 3 

TRANSFERÊNCIA DE CADEIRAS POR UNID~DE, SEGUNDO 
ORIGEM E DESTINO -IMPLANTAÇAO DOS 

INSTITUTOS CENTRAIS. 

·~ ARO DIA ENO FACE FAFICH FARM MEO OOONTO ver T T 

Rb Pl NO 

ArqulteL - 23 

B. Artes 2 2 2 

Direito 1 8 7 38 

Engenh. 6 6 33 

Educaçlo .. .. .. 
FACE 1 1 1 1 .. 31 

FAACH 1 .. 5 17 

FALE 14 14 14 

FarmActa - 6 

ICB 5 3 9 3 6 26 26 

ICEX 2 9 2 8 3 24 24 

IGC 1 6 7 7 

Mêdlclna 1 1 26 

MQslca - 27 

Odontol. - 12 

Veterln. - 14 

Total (perdas) 13 2 11 12 38 6 9 3 6 

T 

AI 

26 

-

33 

38 

-
39 

50 

-
12 

-
-
-

34 

27 

15 

20 

FONTE: Universidade Federal de Minas Gerais- Conselho Universitiirio - 26.08.68- Re

solução 03/68. 

LEGENDA: 

TRb =Total Recebido 

Tpr = Total Pós-Implantação 

T AI = Total Anterior à lmplantaçfto 

T p = Total de perdas 
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Abandonada a idéia de se criar um Instituto de Ciências Humanas e Filo
sofia, teremos nesse perfodo o infcio das discussões sobre um Ciclo Básico de 
Ciências Sociais que somente será implantado sob a direção do Reitor Eduardo 
Osório Cisalpino (74-77). Ainda no perfodo do Reitor Marcello Coelho, teremos 
também um grande estfmulo ao desenvolvimento dos cursos de Pós-Graduação 
e a criação do campus de saúde englobando as Faculdades de Medicina, Enfer
magem, Odontologia e Farmácia. 

Em srntese, pode-se dizer que esta reforma idealizada e iniciada na gestão 
Alufsio Pimenta e reforçada externamente pela Lei 5540 e outros decretos, ins
titucionaliza-se no perrodo Boson e acaba por consolidar-se sob o mandato do 
Prof. Marcello Coelho, jã sob uma forma bastante diferente da sua proposta ini
cial. 

O esforço de dar organicidade à Universidade, de modo a ensejar, através 
da integração da unidade, a formação básica e profissional, foi o objetivo expli
citamente buscado com a reforma, principalmente através da criação dos insti
tutos centrais. Mas, houve, ao que parece, outro objetivo correlato ao primeiro e 
não explicitado claramente pelos idealizadores da reforma na UFMG: a alteração 
da estrutura de poder na Universidade. Para atingir esse objetivo seria necessá
rio não apenas alterar a composição do Conselho Universitário, como também 
centralizar o poder na Reitoria para que o Reitor e seus assessores tivessem for
ça suficiente para se contraporem aos diretores das escolas e faculdades profis
sionais. Para romper a estrutura oligárquica da Universidade surge a idéia dos 
Conselhos destinados a provocar essa ruptura tanto no nfvel dos institutos cen
trais, através da destruição do poder catedrático, quanto a nfvel da Reitoria, di
minuindo o poder do Conselho Universitário e de quatro pessoas- o Diretor do 
Escritório Técnico, o Secretário do Conselho Universitário, o Contador e o Se
cretário Geral da Universidade - que detinham, atê então, o controle quase 
completo da Reitoria. (61) 

Na busca dos dois objetivos mencionados, foram gerados alguns resulta
dos, hoje claramente observáveis na UFMG, e que alguns dos antigos colabora
dores de Alursio Pimenta denominaram de "efeitos perversos" da reforma da 
Universidade.( 62) 

O primeiro desses efeitos é a desconexão, hoje quase completa, entre as 
áreas das chamadas Ciências Naturais e da Tecnologia, por um lado, e as ãreas 
de Filosofia e Ciências Humanas, por outro. De acordo com um antigo colabora
dor de A. Pimenta, abriu-se espaço para a pesquisa básica no ICEX e no ICB 
mas, ao mesmo tempo, a Filosofia e as Ciências Humanas perderam sua possi
bilidade de influenciar as Ciências Naturais e a Área TecnológicaJ63) 

Outro resultado não desejado da reforma foi, de acordo com alguns de 
seus idealizadores, a concentração de poder nos órgãos diretamente ligados à 
Reitoria, notadamente através dos Conselhos. Na luta contra a oligarquia dos 
catedráticos, teria sido criada uma outra oligarquia que hoje controla a Universi
dade, "muito mais complexa e opaca, muito mais difrcil de ser apreendida e 
com bati da". ( 64) 

A explicação corrente entre os mentores da reforma da UFMG, para essa 
concentração de poder na Reitoria, com o conseqüente esvaziamento dos De
partamentos, estaria no fato de que havendo atuado num pedodo de grande 
autoritarismo e repressão, o grupo procurava preservar para seus membros as 
posições-chave na estrutura universitária, temerosos de que qualquer substitui
ção não controlada pudesse acarretar retrocessos fatais para a proposta de re
formaJ65) Como conseqüência, passou a ocorrer, na UFMG, um processo de cir
culação de um número relativamente reduzido de pessoas pelos cargos mais 
mportantes, com a conseqüente oligarquização da instituição. E, o que havia si-
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do posto em prática como uma medida temporária, de caráter defensivo, tor
nou-se permanente e se consolidou como prática altamente restritiva à partici· 
paçAo.l66) 

V. CONCLUSÃO 

O esforço desenvolvido neste artigo foi o de evidenciar que processos de 
reforma assumem caracterfsticas diferentes dependendo da articulação ou não 
de pressões externas, aqui representadas pela ação repressiva e reformista do 
governo federal, com interesses e concepções daqueles que são os responsáveis 
cotidianos pelo desenvolvimento das atividades acadêmicas. O fato de tais inte
resses serem ou não compatfveis e o processo através do qual eles são compati
bilizados, respondem pelas várias ênfases e clivagens registradas ao longo da 
história da instituição. Essas,1por sua vez, resultam no fortalecimento de alguns 
grupos e no enfraquecimento e até afastamento de outros. No caso examinado, 
o quadro polftico institucional transformou-se através de redução da autonomia 
das escolas e do aumento da centralização de um poder institucional limitado 
pelas tendências centralizadoras dos governos autoritários; através do recuo for
çado do movimento estudantil, resultante da repressão desencadeada contra ele; 
e através do fortalecimento interno de docentes engajados na pesquisa e pós
graduação. 

Com a relativa liberalização polftica, a partir de 1978, a crftica interna res
surge na UFMG, assim como em outras universidades públicas. Critica-se hoje, 
a excessiva centralização interna e externa, a perda progressiva e constante da 
autonomia universitãria, a ingerência institucionalizada do governo federal sobre 
os assuntos e destino da instituição. Atualmente, docentes e estudantes reivindi
cam maior participação na estrutura interna de tomada de decisões, maior auto .. 
nomia para definir o processo de escolha de dirigentes, um exame das seleções 
e da distribuição de recursos entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
uma redefinição do papel social da universidade e um compromisso real do go
verno federal com a universidade pública. Os principais porta-vozes destas crfti
cas e reivindicações têm sido o movimento dos docentes, secundado pelo mo
vimento estudantil, e, mais recentemente, pela associação dos funcionários. Sem 
dúvida, é possrvel concluir que os problemas com os quais a comunidade uni
versitária se defronta hoje exigirão uma revisão profunda do que é e tem sido a 
universidade. O que ela será amanhã dependerá fortemente, outra vez, da força 
polftica relativa de todos aqueles que fazem a sua história: o aparelho estatal, a 
direção universitária, os professores, os estudantes e os funcionários. 

* * 

36 



NOTAS EXPLICATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 

1. Bárbara Freitag, Escola, Estado e Sociedade, SP: Edart, 1977, pp. 72-130; Luiz 
AntOnio Cunha, Educação e Desenvolvimento Social no Brasil, Rio: Francisco 
Alves, 1977. cap. 5; Laura da Veiga, Reform of the Brazifian University: The 
University and Question of Hegemony (1954-1968}, PhD Dissertation Stan
ford; Stanford University, 1981 e "Os Projetos Educativos como Prc;>jetos 
de Classe: Estado e Universidade no Brasil (1954-1964)", Educaçáo e So
ciedade, 11 (fevereiro de 1982): 27-71; Neidson Rodrigues, "Estado e Edu
cação no Brasil", Educação e Sociedade, 10 (setembro de 1981 ): 41-53 e 
"Autonomia e Universidade: uma questão polftica", Educaçáo e Sociedade, 
11 (fevereiro de R982): 5-24. 

2. Freitag, op.cit, p. 98 
3. Tomás Vasconi & Ines Recca, "Modernización y Crisis en la Universidad La

tinoamericana" in Gillermo La barca et allii, La Educación Burguesa, México: 
Editorial Nueva Imagem, 1977. 

4. Alain Touraine, Université et Societé aux Etats-Unis, Paris: Éditions des Seuil, 
1972. 

5. Luiz Antônio Cunha, a Universidade Critica, Rio: Francisco Alves, 1983; Maria 
de Lourdes Fávero, Universidade e Poder, Rio: Achiamé, 1980; Otafza de 
Oliveira Romanelli, História da Educaçáo no Brasil 1930/1973, Aio: Vozes, 
1978. 

6. Herbert de Sousa, entrevista realizada em 25.03.80. 
7. A questão da representação estudantil foi o motivo central da greve nacional 

dos estudantes por 1/3 de representação, deflagrada entre junho e agosto 
de 1962. 

8. Darcy Ribeiro, "Universidade de Brasnia", Revista Brasileira de Estudos Pe
dagógicos, XXXVI, 83 (julho-setembro 1962): 13-44; A Universidade Neces
sA.ria, Rio: Paz e Terra, 1975; UnB: Invenção e Descaminho, Rio: Avenir, 
1978. 

9. Álvaro Vieira Pinto, A Questão da Universidade. Rio: Ed. Universitária, 1962. 
UNE, "Reforma Universitária e as Reformas de Base", "O Significado 
Atual das Reformas de Base" e "As Reformas de Base". Movimento, 12 (ju
lho de 1963). 

-- "A Luta Atual pela Reforma Universitária", Cadernos de Coordenação Uni
versitArla, 4, Rio: Ed. Universitária, 1963. 

- "Resoluções do 11 Congresso Nacional de Reforma Universitária", O Metro· 
politano, (07.04. 1962) 

-- *A universidade Para Todos", O Metropolitano (04.06.61 ). 
10. É importante salientar que preocupações similares a estas retornam hoje, e 

com insistência, aos ambientes universitários através de crfticas produzidas 
pelo movimento de docentes. 

1. UNE, "A Luta Atual pela Reforma Universitária". Cadernos de Coordenaçáo 
UniversitArla. 4, Rio: Ed. Univesitária 1963. 

2. A. L. Machado Neto, "A Ex-universidade de Brasnia: significado e crise". 
Revista Civilização Brasileira, 14 (julho de 1967): 139-158. 

3. Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG: Resist~ncia e Protesto, BH: 
Vega, 1979; Atas do Conselho Universitário da UFMG (08.04.64, 16.04.64, 
06.05.64, 18.05.64, 14.07.1964 ). 

37 



14. AOUSP, O Uvro Negro da USP. SP: ADUSP, 1979; ADUFRGS. Universidade e 
Represslo. Os Expurgos na UFRGS, Porto Alegre: L & Pr Ed, 1979; Eunice 
R. Durhan, "A crise da democracia na Universidade", Ci~ncia Hoje, vol. 3, 
n~ 13, (julho-agosto de 1984): 54-57. 

15. Isto ê reconhecido explicitamente por Valnir Chagas, entrevista realizada em 
23.10.79. 

16. Ministério de Educação e Cultura. Relat6rio do Grupo de Trabalho de Reforma 
UniversitAria, Rio: Gráfica do IBGE, 1968. 

17. MEC: Conselho Nacional de Pós-Graduação, Plano Nacional de Pós-Gradua
çlo. Brasma: 1975. 
Minlstêrio do Planejamento e Coordenação Econômica/ EPEA: Plano De
cena! de Desenvolvimento Econômico e Social- Educaç~o I e 11. Rio de Ja
neiro, 1969; Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Programa 
_Estrat~co de Desenvolvimento (1968-1970). Vol. I. 

18. Revista Paz e Terra, ''Relatório Meira Matos". Revista Paz e Te"a, 9, (outu
bro de 1969): 199-242. 

19. Ministêrio da Educação e Cultura. Relat6rio da Equipe de Assessoria ao Pla
nejamento do Ensino Superior (CAPES - Acomo MEC-USAID), Rio: Ed. Na
cional, 1967. 

20. Ministério da Educação e Cultura: Boletim Informativo SESu, Brasflia: Julho de 
1983, p. 31. 

21. Ibidem, p. 13 
22. Universidade Federal de Minas Gerais, Relatório Anual de Atividades, BH: 

1983, p. 64. 
23. MEC, Boletim Informativo SESu, p. 13. 
24. Ibidem, p. 19 
25. Ibidem, p. 19 
26. Eduardo R. Affonso de Moraes, História da Universidade Federal de Minas Ge

rais, BH: Imprensa da UFMG, 1971, vol. 1 e 2. 

27. Luiz Antônio Cunha. A Universidade Temporã, Rio: Francisco Alves, 1983. 
28. José Murilo de Carvalho, A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da gltJria, 

SP: Cia. Ed. Nacional, 1978; Miguel Gonzalez Arroyo, ''A problemática de 
democratização do Ensino Pllblico em Minas Gerais- 1930/1964", mimeo, 
BH: 1980; Clêlio Campolina Diniz. Estado e Capital Estrangeiro na Industriali
zação Mineira, BH: UFMG/PROED, 1981. 

29. Em 1952 ê criado o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR), ligado à Escola 
de Engenharia e através de convênio entre esta e o governo do Estado, o 
qual ficaria responsável pelo suporte financeiro deste centro de pesquisas. 
A implantação do IPR deve-se, basicamente, aos esforços de um grupo de 
professores- sob a liderança do Prof. Francisco de Magalhães Gomes- no 
sentido de desenvolver atividades de pesquisa no campo da energia atô
mica. 

30. Entrevista de Alufsio Pimenta em 12.06.84. 
31. Entrevistas de Alufsio Pimenta (idem), Hugo Amaral (24.01.80) e Francisco 

Magalhães Gomes (30.01.80). 
32. Alufsio Pimenta: Universidade e Cultura. Discurso de posse proferido em 

21.02.64, BH: UFMG, 1964, p. 10. 
33. Ibidem, p. 14. 
34. Ibidem. 
35. Entrevista de Hugo Amaral em 24.01.80. 

38 



36. Alufsio Pimenta, "Exposição ao Conselho Universitário" - Datilog., B . 
UFMG, s/d. 

37. Entrevista de Oder José dos Santos em 05.11.79. 
38. Entrevistas de Oder José dos Santos (idem) e Magda Becker Soares em 

30.01.80. 
39. Entrevista de Hugo Amaral em 24.01.80. 
40. Em virtude das exigências da Lei 4024, a UFMG envia em 1962 ao CFE, es· 

tatutos modificados e aprovados pelo Conselho Universitário. Os estatutos 
são devolviéfos pelo CFE, no infcio da gestão do Prot. Alursio Pimenta com 
vários reparos do Conselheiro Valnir Chagas. Um deles, em especial, ê so
bre a m<cessiva autonomia que "não se compadece com o prindpio de 
administração comum inclufdo na Lei de Diretrizes e Bases". O parecer do 
CFE ê discutido na reunião do Conselho Universitário do dia 22.06.64. O 
retorno do estatuto permite ao Reitor iniciar a discussão sobre a estrutura 
da UFMG. 

41. Alursio Pimenta - "Exposição ao Conselho Universitário"' - datilog. BH: 
UFMG, s/d. 

42. Ibidem. 
43. O Instituto de Ciências Humanas deveria incluir ainda o Curso de sociologia 

e Polftica transferido da Faculdade de Ciências Econômicas para a Facul
dade de Filosofia em 1967, assim como o Departamento de Ciência PoUti
ca. A inclusão deste último no Instituto de Ciências Humanas sugere que 
houve mudança no projeto de implantação do Instituto de Direito Público 
e Ciência Polftica ainda sob a gestão de Aluisio Pimenta. 

44. Alursio Pimenta, A Reforma da UFMG, BH: UFMG, 1967, p. 34 
45. Ibidem, p. 35. 
46. Entrevista de Alursio Pimenta em 12.06.84. 
47. Depoimento de Amflcar Vianna Martins no Seminário "A UFMG nos últimos 

20 anos", promoção do Comando de Greve dos Professores da UFMG, em 
05.06.84, FAFICH-UFMG. 

48. Universidade Federal de Minas Gerais. Atas do Conselho UniversitArio -
30.04.65. 

49. Ibidem. 
50. Alufsio Pimenta, "Exposição ao Conselho Universitário", datilog., BH: UFMG, 

s/d. 
51. Entrevista de Alufsio Pimenta em 12.06.84. 
52. Universidade Federal e Minas Gerais, Atas do Conselho UniversltArio, 

16.01.67. 
53. Escola de Engenharia da UFMG- Documento da Congregação em 25.06.67, 

mirneo, B H: 1967. 
54. Escola de Arquitetura, Documento de professores - 11.05.67, mimeo, BH: 

1967. 
55. Parecer sobre a Reforma da Universidade, do Prof. José Olfmpio de Castro, 

discutido no Conselho Universitãrio em 1 1.07.67. 

56. Conselho Federal e Educação, Câmara de Ensino Superior, Parecer n2 
409/67 a provado em 07.11.67. Declaração de voto dos professores Alberto 
.Deodato e Vandick L. da Nóbrega, na mesma reunião. 

7. Universidade Federal de Minas Gerais, .. Manifesto Pró-Reforma de 
28.06.68", mimeo, BH: 1968. 
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58. Ministério da Educação e Cultura, Conselho Federal de Educação, Parecer 
768/69 de 10.10.69. 

59. Universidade Federal de Minas Gerais, Atas do Conselho Universitário, Livro 
14- pgs. 63v, 65f, 1969. 

60. Conselho Federal de Educação, Parecer 409/67, de 07.11.67. 
61. De acordo com depoimento do ex-reitor Alufsio Pimenta, o diretor do Es

critório Técnico detinha o absoluto controle sobre a estrutura ffsica do 
campus e determinava o horârio de funcionamento, inclusive, do prédio da 
Reitoria. O próprio Reitor, ao chegar mais cedo ao campus, no inrcio de 
seu mandato, teve que ameaçar o funcionário responsável pelas chaves, 
subordinado ao Escritório Técnico, de quebrar os vidros para entrar no 
prédio para que esse concordasse em abri-lo antes do horário prescrito 
por seu chefe. Desse dia em diante, o controle do prédio da Reitoria pas
sou a ser exercido por pessoas diretamente subordinadas ao Reitor. Aluf
sio Pimenta, entrevista em 12.06.84. 

62. Hugo Amaral, entrevista em 24/01/80. 

63. Ibidem. 

64. Ibidem. 

65. José Henrique dos Santos, entrevista em 15/01/80 e Hugo Amaral, entrevista 
em 24/01/80. 

66. Hugo Amara l, entrevista em 24/01/80. 
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