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Resumo: No clímax do regime civil-militar, o Estado concebeu e empreendeu a reforma do 
Ensino Superior por meio da Lei nº 5.540/68 e, posteriormente, a do Ensino de 1º e 2º graus 
pela Lei de nº 5.692/71. O ensino de 2º grau sofreu inúmeras críticas, sendo responsabilizado 
como fator contribuinte para a imobilidade social e um entrave para as novas demandas de 
desenvolvimento. A resolução adotada para sanar o duplo problema foi uma proposta de criação 
de cursos de nível superior com menor duração, incluindo licenciaturas, para atender a 
reivindicação dos que exigiam a abertura de mais vagas, preservando o ensino de ‘alto nível’ 
aos cursos de pós-graduação, voltados à formação das elites. Dessa forma, o contexto histórico 
da reforma universitária de 1968 contou com ampla mobilização e repressão, ambas 
desencadeadas desde o golpe de 1964, e atingindo a educação. 
 
Palavras-chave: Reformas Educacionais; Movimento Estudantil; Ditadura civil-militar. 
  
“In this mourning, the struggle began”: Education reforms and the student movement during civil-military dictatorship 

 
Abstract: In the apex of the civil-military regime, the government formulated and undertook 
the reformation of the Higher Education through the Law 5.540/68 and, through the Law 
5.692/71, the reformation of Elementary School and High School. High School teaching was 
harshly criticized, considered as a factor which contributed to the social immobility and an 
obstacle to new demands for the development. The measure adopted to solve the double 
problem was one program to create shorter graduate courses, including teacher’s training, to 
cope whit the claim of those that demanded the opening of vacancies, preserving the “high 
level” teaching to the post-graduate courses, dedicated to the formation of elites. Therefore, in 

                                                           
1 Esta frase faz parte de um trecho do juramento realizado por milhares de jovens no sepultamento do 
estudante secundarista Edson Luís Lima Souto, de 16 anos, assassinado no Restaurante Calabouço pela 
Polícia Militar no Rio de Janeiro. O cortejo seguiu com o som do Hino Nacional, a Valsa do Adeus e a 
Marseillaise (ALVES, 1984, p. 117). 2 Vide Souza (2016) em sua tese de doutorado: Intelectuais, Ideologia e Política Educacional baiana 
durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). 

Daniela Moura Rocha de Souza Pós-Doutoranda em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade do Sudoeste da Bahia – UESB. Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp   Mércia Caroline Sousa de Oliveira Discente em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade do Sudoeste da Bahia – UESB. 

 
“Neste luto, a luta começou” 1: as reformas 
para a Educação e o movimento estudantil 
durante a ditadura civil-militar2 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
26 

the historical context of the 1968 University reformation the process was support by a broad 
mobilization and repression, which started with the 1964 coup, and hit Education. 
Keywords: Educational Reforms; Student Movement; Civil-military dictatorship. 
 
 
Apresentação 
 

á pelo menos duas décadas que antecederam ao golpe de 1964, na medida 
em que o Estado começava a interferir mais profundamente no processo de 
industrialização, o quadro educacional contava com a organização das 

Escolas Técnicas Federais. O ensino, de uma forma geral, passou a ser definido 
didaticamente da seguinte forma: as camadas médias e altas procuravam os ensinos 
secundário e superior como meios de adquirir ou aumentar o status, em contraponto às 
camadas populares, que passaram a procurar com mais assiduidade escolas primárias e 
profissionais, legitimando, dessa forma, o caráter dualista do ensino, acentuado pela 
legislação. 

As diretrizes educacionais, conforme nos esclarece Souza (1981), não sofreram 
alterações por parte da política oficial até o ano de 1968. Para Ventura (2008), este 
período poderia ser chamado de obra aberta, considerando a efervescência de 
movimentos de resistência que eclodiram naquele ano. Os movimentos estudantis 
despertaram uma preocupação aos setores dirigentes sobre a questão da reforma 
educacional, que culminou na organização de um fórum educacional neste mesmo ano, 
encabeçado pelo IPES, a fim de definir uma reforma que conciliasse seus interesses com 
as reivindicações do movimento estudantil encabeçado pela UNE. 

Assim, no clímax do regime civil-militar, o Estado concebeu e empreendeu a 
reforma do Ensino Superior por meio da Lei nº 5.540/68 e, posteriormente, a do Ensino 
de 1º e 2º graus pela Lei de nº 5.692/71.  

O ponto de estrangulamento do sistema educacional era o acesso à universidade, 
o que proporcionou que a questão referente ao denominado 2º grau fosse dotado de 
importância tal qual o ensino superior. O ensino de 2º grau sofreu inúmeras críticas, 
sendo responsabilizado como fator contribuinte para a imobilidade social e um entrave 
para as novas demandas de desenvolvimento. A resolução adotada para sanar o duplo 
problema foi uma proposta de criação de cursos de nível superior com menor duração, 
incluindo licenciaturas, para atender a reivindicação dos que exigiam a abertura de mais 
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vagas, preservando o ensino de ‘alto nível’ aos cursos de pós-graduação, voltados à 
formação das elites (SOUZA, 1981). 

Dessa forma, o contexto histórico da reforma universitária de 1968 contou com 
ampla mobilização e repressão, ambas desencadeadas desde o golpe de 1964, e 
atingindo, conforme indica Germano (2011), duramente a educação. O autor esclarece 
que os denominados Movimento de Cultura Popular (MCP), Centro Popular de Cultura 
(CPC) da UNE, Movimento Eclesial de Base (MEB), Centro de Educação Popular 
(CEPLAR), dentre outros movimentos, eram perseguidos. Germano (1981) cita como 
exemplo a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, em Natal, que foi 
acusada de ser um movimento educacional altamente subversivo e, por isso, duramente 
atingido, sendo seus membros mutilados e ceifados, outros perseguidos, presos e 
cassados.  

Em relação à intervenção estadunidense na educação brasileira, Bordignon 
(2012) apresenta que, muito antes dos famosos acordos MEC-USAID surgidos na 
década de 1970, os primeiros sinais de cooperação se deram por meio do Decreto-lei de 
n. 9.724, de 3 de setembro de 1946, que formalizou o convênio firmado entre o 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Inter-American Educational Foundation 
(IAF), vinculada ao governo dos Estados Unidos a fim de desenvolver um ensino 
técnico brasileiro. Esse convênio foi viabilizado pela Comissão Brasileiro-Americana de 
Ensino Industrial (CBAI), órgão criado para esta finalidade, responsável por executar as 
demandas correspondentes ao aperfeiçoamento industrial, que teve aprovado mais dois 
termos aditivos ao Acordo Básico de 1946, no ano de 1961 (SOUZA, 2016). 

Com o acirramento ideológico oriundo da “Guerra Fria”, a fim de garantir a 
interdependência entre os países, os Estados Unidos promoveu uma cooperação 
econômica a fim de ajudar o desenvolvimento de países como o Brasil, cujo discurso de 
Segurança Nacional e Desenvolvimento viabilizava a organização de um sistema de 
combate ao comunismo, fortalecendo o sistema capitalista. Para isso, era necessário agir 
nos mais variados setores (bancos, revistas, editoras, jornais, televisão, rádio, empresas, 
indústria, comércio, igrejas etc.). Nesse contexto, a educação assumia uma posição 
chave para a difusão dessa ideologia, assim como para a formação de mão de obra 
qualificada que atendesse as exigências do mercado, uma vez que, como sintetiza 
Castanho (1987), essa atividade econômica, em todos os setores da sociedade política e 
civil, tem como “[...] centro a cidade, cujo lugar é o mercado, cuja lógica é a do capital” 
(p.100). 
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Assim, em 1962, a representante estadunidense assinou o termo de acordo junto 
ao MEC, United States Agency for International Development (USAID), criada em 
1961 como um dos braços do Banco Mundial. Uma vez extinto o convênio do MEC 
com a CBAI no ano de 1963, suas funções foram transferidas para o Grupo Executivo 
do Ensino Industrial (GEEI). Nesse contexto, as ações dessas agências estavam mais 
preocupadas com o avanço das ideologias marxistas e tinham como foco o ensino 
técnico-industrial. A partir dessa década, as principais agências financiadoras de 
projetos que atenderam a essa modalidade de ensino foram a USAID e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Enquanto a USAID era responsável pela 
organização do ensino técnico, o BID financiava a compra de materiais e equipamentos 
para as escolas profissionalizantes, influenciando a questão da organização do ensino, 
tomando como pressuposto que não era só investir no econômico, mas também 
construir e reconstruir por meio do ensino técnico: o corpo e a mente do trabalhador, 
perpassando até a intimidade do lar e a subjetividade deste – ideologia – 
(BORDIGNON, 2012). 

Na realidade, conforme elucida Souza (2016), essa interferência estadunidense 
na educação desde finais da década de 1940 demonstra que, antes mesmo das reformas 
educacionais promovidas pelo regime civil-militar, a mudança de concepção referente à 
educação e à cultura já estava plantada em solo fértil. Castanho (1987) destaca que, 
entre 1945 e 1960, já era possível se ter um panorama da educação e da cultura com a 
seguinte realidade: 

1) A educação desculturaliza-se; 
2) A política educacional tecniciza-se crescentemente; 
3) A cultura começa a autonomizar-se em relação à educação; 
4) Inicia-se, timidamente, a burocratização cultural; 
5) Há amplo predomínio da ação cultural em nível da sociedade civil 

em relação à política cultural estatal (CASTANHO, 1987, p.64-
65). 

 
Essa realidade, de acordo com o autor, revela um entreato que engloba e dá 

sentido ao desenvolvimento industrial já consolidado em nível mundial, e o Estado 
nacional passa a atender às exigências impostas pela industrialização crescente. A 
associação entre o capitalismo nacional/internacional e a disputa ideológica sofrida no 
espaço público entre reformismo e conservadorismo caracterizou esse cenário que 
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contava, na contramão, com movimentos que disseminavam a cultura e educação 
popular. 

A interferência dos EUA na educação brasileira, camuflada sob o discurso da 
assistência técnica, desde a Guerra Fria, tomou rumos exponenciais no governo de 
Castelo Branco. Os famosos Acordos MEC-USAID abrangeram toda a educação 
nacional, desde o então denominado primário até a pós-graduação, perpassando pelo 
treinamento de professores e produção de instrumentos de trabalho, a exemplo de livros 
didáticos. Segundo Cunha e Góes (1995), tais medidas só não provocaram uma 
substituição total do Brasil no processo decisório da educação por conta da resistência 
dos agentes escolares (estudantes e professores) junto a denúncias de políticos 
nacionalistas. 

Com o golpe de 1964, conforme Germano (2011), assessores estadunidenses, a 
serviço do MEC, se envolveram na questão do ensino, sobretudo, o universitário. 
Temos como exemplo Rudolph Atcon, assessor da UNESCO entre as décadas de 1950 e 
1970, que ficou responsável pela organização e definição da reforma universitária, 
tendo elaborado, em 1966, um relatório em que reforça a importância da racionalização 
do ensino superior, organizando-o sob moldes empresariais, privilegiando a privatização 
do ensino, hierarquização e autoridade.  

Um dos principais formuladores da política educacional brasileira neste período 
de exceção foi o ex-ministro de planejamento João Paulo dos Reis Velloso.3 
Influenciado por economistas norte-americanos e europeus, ele defendia os fatores 
básicos do desenvolvimento pautado na associação entre educação e progresso 
tecnológico. Para ele, o maior problema do Brasil era o academicismo no ensino, por 
considerá-lo dissociado da realidade social. A educação deveria contribuir para a 
melhoria qualitativa da mão de obra, organização empresarial e governamental, e para a 
pesquisa científica destinada ao progresso tecnológico, sobretudo, focada no stricto 
sensu. Para tanto, deveria ser baseada em princípios de eficiência e produtividade, a fim 
de atender às demandas do mercado de trabalho (CASTANHO, 1987). 

Outro nome que se destacou na concepção sobre a educação superior no Brasil 
foi Newton Sucupira, que, atuando desde a década de 1950 nos meios educacionais 

                                                           
3 João Paulo dos Reis Velloso, conforme apresenta Souza (1981, p.150), foi chefe do Instituto de Pesquisa 
Econômico-Social Aplicada – IPEA, coordenando todos os trabalhos de elaboração de planos setoriais 
enquanto representante do Ministério de Planejamento. Fez parte do Conselho Federal de Educação 
(CFE) e foi assessor do MEC para assuntos financeiros referentes à reforma universitária. Em 1969, 
integrou o Ministério como titular da Pasta de Planejamento, coordenando toda a planificação do Estado. 
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junto com Anísio Teixeira, apesar de ambos não concordarem entre si acerca de 
posicionamentos teóricos, foi indicado por este para compor o Conselho Federal de 
Educação em 1962, cargo que ocupou até 1978. Sucupira ficou na história da educação 
brasileira como o mentor intelectual da regulamentação de pós-graduação e autor do 
texto que deu base à reforma universitária de 1968. Além do relatório do Grupo de 
trabalho que definiu tal reforma, assinou aproximadamente 400 pareceres para a 
educação, sendo que os mais notórios foram o de nº 76/62, que tratou da autonomia 
universitária, ainda que tutelada, visto que ele defendia uma educação autoritária, o de 
nº 277/62, que estabeleceu o currículo mínimo para o curso de filosofia e o de nº 
977/65, que implantou a pós-graduação (BOMENY, 2001). 

A partir de suas viagens à Inglaterra, Newton Sucupira passou a defender o 
projeto de uma universidade – que, mais tarde, foi retomada e defendida por Darcy 
Ribeiro – com cursos abertos, a fim de promover uma integração sistemática dos meios 
de instrução e democratização do ensino, que seria uma adaptação da universidade 
inglesa à brasileira, lhe rendendo inúmeras críticas na época. Influenciado pelas 
universidades alemãs, defendia reformas embaladas pelo “idealismo metafísico pós-
kantiano de Humboldt” as quais deveriam dar sustentação para as faculdades de 
Filosofia, Ciências, Letras e Educação, como esteio do grande ideal universitário 
(BOMENY, 2011, p.51). Defendia que as Faculdades de Educação assumissem um 
posicionamento mais ativo, de modo a construir as bases da educação nacional e não se 
limitar apenas à formação de professores. 

Sua maior atuação foi na área de pós-graduação. Apesar das influências 
francesas, alemãs e inglesas, Sucupira, adotou o modelo estadunidense de 
hierarquização dos cursos de dos níveis da pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 
bem como as características de cada nível, como duração, currículo.  

Para essa questão, além dos estudos realizados pelos acordos MEC-USAID, dois 
outros estudos foram fundamentais e influenciaram diretamente a reforma do ensino 
superior de Lei nº 5.540/68 e as reformas de 1º e 2º graus previstas na Lei de nº 
5.692/71: o Plano Atcon e o Relatório Meira Mattos, constituindo a cúpula empresarial-
militar de inspiração ideológica modernizadora autoritária. Nesses relatórios, feitos sob 
encomenda à Diretoria do Ensino Superior (DES) do MEC, e em estudos realizados 
pela Comissão Especial criada pela presidência da República, fica nítido “[...] o jogo 
constante dos aspectos técnicos e ideológicos da educação” (FÁVERO, 1991, p.16), de 
modo especial nas universidades, por conta da mobilização estudantil. 
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A reforma do ensino superior rumo a uma nova concepção de universidade  
De acordo com a pesquisa realizada por Fávero (1991), o consultor Rudolph 

Atcon, entre junho e setembro de 1965, visitou 12 universidades dentre elas a UFPA, 
UFBA, UFRN, UFMG, UFRS, UFRJ, PUC-RS, a convite da DES, considerando de 
caráter urgente a reestruturação da universidade, que atenderia o novo modelo de nação. 
Atcon já tinha assessorado Anísio Teixeira antes da década de 1960 na organização da 
Capes, como já tinha cooperado com diversas universidades na realização de reformas 
estruturais, totais ou parciais, tais como no Chile, Colômbia, Venezuela, Honduras e 
Caribe.  

Ao defender o gradual desaparecimento do ensino público gratuito, o consultor 
propunha um modelo universitário eficiente, em consonância com os padrões de 
modernização adotados pelos países capitalistas, transformando a universidade em uma 
empresa privada. 

Em 1974, como mentor da Universidade Integral, Atcon (1974) escreveu outro 
relatório sobre a Administração Integral Universitária, financiado pelo MEC. Nele, 
retoma o que havia escrito em 1966, enaltecendo o método neopositivista, e definindo a 
universidade como “[...] um sistema dinâmico, vivo e, por conseguinte, como um ente 
biológico, sujeito às leis naturais da física, da química, da biologia, tal como os seres 
vivos e suas instituições” (ATCON, 1974, p.7). 

Afirmava que a reforma acadêmica adequada não estava se concretizando nas 
universidades brasileiras, apesar do decreto de n. 5.540/68, porque faltava planejamento 
na administração das mesmas. E deixou claro o seu posicionamento privatista: 

 
Dado que a maioria das universidades pertence ao Estado, e que, 
inclusive as chamadas particulares, não estão isentas do controle 
governamental, é válida a generalização de que todas as universidades 
da América Latina estão total ou parcialmente subvencionadas pelo 
Estado. Ainda mais: toda a estrutura legal da educação latina 
americana sofre de exagerada centralização [...] Trata-se de um 
empenho na qual se perde muito tempo e o qual, desde numerosos 
pontos de vista, é nocivo para os melhores interesses da universidade 
[...] é exatamente o que a sociedade pretende lograr e é precisamente o 
que não deveria suceder (ATCON, 1974, p.97). 
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Para ele, a centralização do Estado no ensino na América Latina revelaria a 
condição de subdesenvolvimento desses países, e, ao comparar as principais 
universidades brasileiras e estadunidenses, diagnosticava que as nacionais precisariam 
adotar dinâmicas das principais empresas do mundo para conseguir o patamar de 
desenvolvimento. 

Destarte, podemos constatar nos princípios gerais defendidos por Atcon, a serem 
aplicados em qualquer instituição de ensino superior: 

 
1. Aplicar o método científico 
2. Transmitir o conhecimento em seu nível mais avançado. 
3. Criar, com equilíbrio, conhecimentos novos. 
4. Regular a vital alternação entre síntese e análise. 
5. Formular normas, princípios e padrões. 
6. Prover a sociedade, além da habilitação profissional, de liderança 

cívico-moral e intelectual. 
7. Controlar a interdependência entre docência e pesquisa através do 

contato pessoal entre professor e estudante. 
8. Estruturar-se integral e economicamente por um ser biológico. 
9. Administrar-se técnica e economicamente por uma coordenação 

de serviços. 
10. Estar a serviço tanto do indivíduo como da comunidade, da qual 

recebe seu corpo docente e seus recursos materiais (ATCON, 
1974, p.25). 

 
Defensor de uma reforma institucional totalmente desvinculada da vida político-

partidária, pautada na meritocracia e no tecnicismo, completamente contrária à estrutura 
tradicional universitária carreirocêntrica que até então vigorava, baseada no sistema de 
cátedras, Atcon (1974) mostrava-se favorável à departamentalização com o 
agrupamento de matérias idênticas ou relacionadas entre si numa só universidade 
integrada, tecendo inúmeras críticas ao modelo latino-americano: 

 
Na América Latina, o departamento é algo completamente diferente. 
Aqui um grupo de catedráticos independentes, encarregados de 
matérias com ou sem afinidade entre si, se juntam formalmente numa 
unidade denominada departamento ainda quando, de fato, eles têm 
pouca interdependência funcional, menor sintonização administrativa 
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e nenhuma unidade orgânica. Primeiro vem a autonomia do professor, 
as matérias não integradas, os currículos rígidos e os cursos pré-
estabelecidos dentre cinco a sete anos, e só depois se faz um esforço – 
no papel, e não muito grande – para reunir essas entidades 
heterogêneas num conjunto nominal. O resultado é uma aliança de 
senhores soberanos, qualquer um dos quais de facto ou de jure pode 
desvincular-se do conjunto, quando se sente ofendido ou aborrecido 
(ATCON, 1974, p.34). 

 
Outra iniciativa fundamental que contribuiu para o direcionamento das reformas 

educacionais brasileiras da década de 1960/70 foi a Comissão Meira Mattos, instituída 
em setembro de 1967 e presidida pelo General Carlos de Meira Mattos, integrante do 
corpo permanente da ESG. A Comissão surgiu a partir da preocupação governamental 
com protestos e atos de “subversão” presentes no meio universitário, que se 
intensificaram após a extinção das entidades estudantis, em decorrência da Lei Suplicy, 
que proibia manifestações estudantis de qualquer natureza.  

A referida Comissão tinha como finalidade tratar questões levantadas pelo 
movimento estudantil, tais como: a cobrança de anuidades escolares para matrículas nas 
instituições federais de ensino superior, sugerindo o pagamento de bolsas de estudo 
apenas para os alunos que não pudessem pagar; a questão do restaurante Calabouço, no 
Rio de Janeiro, que funcionava como sede de várias organizações estudantis, local onde, 
em confronto com a política militar, faleceu o estudante secundarista Edson Luís; onde, 
segundo a comissão, deveria ser fechado para se extinguir a infiltração comunista e a 
inclusão do vestibular para solucionar, ainda que a curto prazo, a reivindicação acerca 
da ampliação de vagas, defendida pelos estudantes. A Meira Mattos defendia que o 
problema das universidades se dava em decorrência de crise de autoridade, e 
recomendava que o presidente da República tivesse total autonomia para admitir ou 
demitir reitores e diretores de estabelecimentos educacionais, e estes, por sua vez, 
agissem da mesma forma com professores e estudantes que apresentassem 
comportamentos considerados subversivos, além de criticar a liberdade e privilégio de 
cátedra (FÁVERO4, 1991). 

                                                           
4 Fávero (1991), no anexo de sua obra, apresenta na íntegra o Relatório da Comissão Meira Mattos, 
formalizada pelo Decreto de n. 62.024, de 29/12/1967, uma vez que essa documentação é pouco 
encontrada nas bibliotecas e de difícil acesso. Esse relatório foi divulgado pelo jornal Correio da Manhã 
no dia 25 de agosto de 1968. De acordo com a autora, a edição posterior, publicada na Revista Paz e 
Terra, foi interceptada e destruída restando apenas alguns poucos exemplares. Realizamos a leitura desse 
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O MEC foi alvo de críticas pela Comissão Meira Mattos, que defendia a redução 
de órgãos inoperantes e excrescentes em vigor nessa agência, o que impedia uma maior 
centralização das atividades. A fim de estancar a mobilização estudantil, a Comissão 
apontou como solução a democratização do meio estudantil por intermédio do 
Movimento Decisão, como uma alternativa ideológica para fazer frente ao grupo 
estudantil de esquerda. Voltada para a ideologia do desenvolvimento nacional e 
salvação da democracia, o Governo deveria investir em organismos de formação de 
liderança democrática para os estudantes, tais como a Divisão de Educação Extra-
Escolar e a Campanha de Assistência ao Estudante (Cases) do MEC, pelo Movimento 
Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Mudes), de iniciativa privada, 
assim como deveria estimular a cooperação entre o poder público e privado, a fim de 
integrar o estudante a assuntos relacionados ao desenvolvimento do país como o Projeto 
Rondon, por exemplo (FÁVERO, 1991). 

Além dessas, outras medidas de curto prazo foram apontadas pelo Relatório da 
Comissão Meira Mattos tais como: 

 
[...] a) redução dos currículos; b) diminuição da duração dos 
cursos de formação profissional; c) adoção do regime de créditos, 
implicando a matrícula por disciplina e a substituição do ano 
escolar, por semestre ou trimestre, o que permitia a entrada de 
mais de uma turma por ano em cada curso, e possivelmente 
contribuiria para aumentar a produtividade das instituições de 
ensino superior (FÁVERO, 1991, p.51). 

 
Também foram adotadas para as reformas educacionais: 
 

[...] a introdução do vestibular unificado, para cada campo do 
conhecimento, possibilitando o aproveitamento de todas as vagas 
existentes ou ociosas em alguns cursos superiores de pequena 
demanda, e a instituição do ciclo básico, comum para cada área do 
saber. Após o ciclo básico, os alunos poderiam orientar-se para 
cursos especializados – visando a formação de professores 
secundários, de técnicos laboratoriais, engenheiros operacionais 
etc. – ou seguir curso mais prolongado para carreiras que 

                                                                                                                                                                          
relatório no anexo e por concordar que a autora em sua síntese e análise atendeu ao que consideramos 
mais essencial no documento, utilizaremos nesta tese a sua exposição. 
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exigissem nível mais alto de especialização – medicina, direito, 
engenharia etc. Os mais capacitados poderiam chegar à pós-
graduação (mestrado e doutorado). Essa recomendação de cursos 
especializados foi absorvida pela reforma universitária, através da 
implantação dos cursos de curta duração objeto de muitas críticas 
no meio universitário, a partir da segunda metade dos anos 70 
(FÁVERO, 1991, p.52, grifos nossos). 

 
De uma forma geral, se pode constatar que a finalidade maior da nova estrutura 

administrativa educacional, seguindo o modelo empresarial, legitimava um Estado 
tecnocrático, sem a finalidade de desenvolver o conhecimento humanístico para a 
produção acadêmica, científica e cultural, mas sob a burocracia de mercado, pautada no 
rendimento, eficiência, meritocracia e produtividade. 

 
“Botando a boca no mundo” 5: os focos de resistência na Bahia, as reformas 
educacionais e os seus intelectuais 

Diante das exposições e considerações apresentadas anteriormente, indagamos: 
como o local lê o nacional? Quais as matrizes e matizes do pensamento intelectual 
baiano que organizaram as reformas que subsidiaram a política educacional nesse 
estado? Quais os focos de resistência e o papel do movimento estudantil baiano frente a 
essa realidade imposta pelo regime ditatorial?  

Na Bahia, poucas obras publicadas tratam acerca da educação em tempos da 
ditadura neste Estado, sobretudo, no que tange a trajetória da UFBA e que dediquem 
algum capítulo ou tópico focando os estudantes como UFBA: trajetória de uma 
universidade 1946-1996, organizada por Edivaldo Boaventura (1999), que contém 82 
(oitenta e dois) artigos, de docentes e ex-alunos da UFBA, sendo 9 (nove) voltados para 
os estudantes, na qual não são mencionadas nenhuma iniciativa de resistência ou 
oposição desses grupos durante as décadas de funcionamento desta universidade. É 
como se ambas tivessem passado a quilômetros de distância dessa instituição. 

Também deparamo-nos com outra obra intitulada UFBA na memória: 1946-
2006, produzida pela professora Maria Inês Corrêa Marques, a partir de sua tese de 
doutoramento, que traz narrativas vivenciadas durante sessenta anos de existência da 
UFBA. Em um de seus tópicos, menciona a resistência estudantil na Universidade, 

                                                           
5 Slogan do jornal Cálice, organizado pelo movimento estudantil de Vitória da Conquista em meados da 
década de 1970. 
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sobretudo, no período ditatorial, a partir de registros retirados de jornais, entrevistas, 
dissertações e teses. No entanto, tais veículos de informações tratam da questão de 
maneira superficial, centrando suas análises no movimento estudantil de cunho 
nacional, tratando com pouca visibilidade as manifestações estudantis ocorridas na 
Bahia. 

Desde 1961, quando foi realizado na Bahia o I Seminário Nacional de Reforma 
Universitária, organizado pela UNE, os estudantes discutiam uma reforma universitária 
voltada para as necessidades do povo brasileiro, inclusive produziram a Declaração da 
Bahia, que atualizou o Plano de Sugestões para a Reforma Educacional Brasileira, 
aprovado no II Congresso Nacional dos Estudantes, realizado durante o período do 
Estado Novo. 

Nessa época, apenas 1% da população baiana tinha acesso ao ensino superior, e 
um dos pontos discutidos pelos estudantes, reunidos no seminário, era o caráter elitista 
das universidades e a falta de democracia interna nas instituições.  A experiência de 
organização das greves baianas, surgidas a partir de 1962, como formas de lutas e 
resistência, nesse período, foi fortemente influenciada pelo marco de duração da 
experiência argentina de Córdoba, em 1918.  

Quando foi instalado o regime ditatorial na Bahia, a perseguição aos estudantes 
foi intensa: “[...] foram caçados em assembleias, nos Diretórios Acadêmicos (DA), em 
suas residências. Os perseguidores eram implacáveis com os livros, os relatos [...] 
descrevem fogueira de livros” (MARQUES, 2010, p.203).  

Enquanto isso, as congregações das faculdades (de ciências econômicas, 
filosofia, medicina etc.) reforçaram as iniciativas de solidariedade do Conselho 
Universitário da UFBA com o novo contexto, apresentando documentos publicados na 
imprensa, como o jornal A Tarde, veículo ligado à ARENA, com o seguinte teor, 
representando a coletividade do corpo docente desta instituição: 

 
Os professores, na sua unanimidade, expressaram a satisfação com 
que receberam a vitória da democracia no Brasil, ameaçado como 
estava pela subversão dos mais comezinhos preceitos de liberdade e 
dignidade humanas Num preito de justiça e de respeito à verdade, foi 
realçada a preponderante e decisiva atuação das classes armadas, que 
num gesto de acendrado patriotismo salvaram a nação dos ominosos 
dias que a aguardavam. A examinar a situação da escola no período 
que antecedeu à fase atual, os professores unanimemente condenaram 
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com veemência os fatos que se vinham verificando no seu seio, onde 
um grupo exaltado de comunistas simpatizantes, constituindo embora 
uma pequena minoria, contribuía com a sua indisciplina e desrespeito 
aos professores para comprometer-se o conceito daquele instituto de 
ensino. [...] (A TARDE, 1964 apud BRITO, 2008, p.79). 
 

Ao contrário do que apresenta essa notícia, Brito (2008) afirma que houve 
professores solidários com o ME, como, por exemplo, o prof. José Calazans, diretor da 
Faculdade de Filosofia na época. Segundo ele, não eram apoios explícitos e nenhum 
quis se indispor diretamente contra o regime de ordem. Contudo, quando verificamos os 
depoimentos apresentados na Comissão Milton Santos, de professores que sofreram a 
repressão, observamos que essa afirmação não se confirma, uma vez que houve muitos 
professores que resistiram, foram cassados, presos em decorrência da perseguição. 
Inclusive no Jornal Universitário da UFBA, organizado por estudantes da Faculdade de 
Comunicação, uma notícia publicada em 30/06/1968 apresenta um documento redigido 
por professores das diversas unidades da referida instituição deflagrando total apoio aos 
estudantes. Conforme podemos ver a seguir e contrariando a ideia de que estavam 
passivos aos acontecimentos: 

 
Professores das diversas unidades da FBa, reunidos às 17h do dia 21 
de junho a fim de fixarem a sua posição e, face dos recentes 
acontecimentos, aprovaram o seguinte documento que recebeu mais 
de uma centena de assinaturas: ‘Professores da universidade federal da 
Bahia, reunidos em assembleia, destinada a análise dos 
acontecimentos que foi palco na instituição de ensino na madrugada 
de hoje (21), decidem tornar público – 1) seu inconformismo face ao 
desrespeito à autonomia universitária e a autoridade de seus 
dirigentes. 2) sua solidariedade às providências adotadas pelos órgãos 
diretivos da Universidade. 3) sua disposição de dar continuidade ao 
diálogo com o corpo discente, buscando uma solução comum para os 
graves problemas que afligem a universidade brasileira’. (BAHIA, 
J.U, Documento de Professores. 30/06/1968, n.10, p.2). 
 

Mediante essa notícia, referente à ocupação dos estudantes na UFBA e à 
repressão sofrida por estes pela polícia militar, verificamos que, ao contrário do que 
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algumas pesquisas apontam, não houve imobilidade do corpo docente nesse período, ou 
seja, havia resistência dos professores e apoio ao movimento estudantil, conforme 
veremos mais adiante com os relatos de alguns dos que foram atingidos diretamente 
pelo regime ditatorial baiano. 

Já em 1964, sob a reitoria do professor Albérico Fraga, a operação limpeza já se 
iniciava na UFBA. Fraga buscou envolver os diretores das faculdades, sugerindo a 
destituição dos Diretórios Acadêmicos (DA’s), sob a justificativa de que eram focos de 
subversão, e que a presidência dos mesmos eram ocupadas por chefes comunistas, 
perigosos e atuantes. Evidente que essas denominações eram elásticas, uma vez que 
nem todos os alvos eram propriamente comunistas e sim qualquer um que se opusesse 
ao status quo (BRITO, 2008). 

Acerca da resistência do movimento estudantil na Bahia, dentre os poucos 
trabalhos existentes, consideramos o de Antônio Brito (2003; 2008) o mais 
consubstanciado, visto que o tema foi discorrido com uma maior profundidade em sua 
dissertação, no mestrado e em sua tese de doutoramento, ambos em História, na UFBA. 
O estudo tratou da resistência ao regime militar por parte do movimento estudantil (ME) 
nesta instituição, entre 1964 e 1968, a partir de fontes jornalísticas, atas de conselhos, e, 
sobretudo, entrevistas com 17 militantes do movimento da época, pontuando a 
influência da esquerda no grupo, por meio da Ação Popular (AP), do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Política Operária (POLOP) e 
da Esquerda Independente (EI), organizações que atuaram no ME de Salvador.  

Com isso, destacamos que, embora houvesse um compartilhamento de traços 
comuns de cultura política entre essa militância, uma vez que todas essas ideias 
comungavam de um mesmo referencial político, a heterogeneidade era presente no 
Movimento Estudantil (ME) da Bahia, devido às concepções de organizações díspares 
que integravam o plano de sua base social e direção política. Daí a emersão de algumas 
divergências estratégicas referentes às questões sobre a organização de lutas estudantis e 
táticas de comando. 

O Colégio Central da Bahia, tradicional colégio secundarista público de 
Salvador, em aliança com universidades – sobretudo a UFBA, por esta ter 
protagonizado o cenário da luta estudantil – foi um dos epicentros do ME em Salvador, 
marcado pela atuação de um grupo de militantes do PCB os quais consideravam que a 
luta política naquele momento passava pela cultura. Apesar de alguns jovens de outros 
colégios, como Instituto Central de Educação Isaías Alves, Pinto de Carvalho, Teixeira 
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de Freitas, João Florêncio Gomes, Severino Vieira e Escola Técnica Federal da Bahia 
(antigo CEFET e atual IFBA), os estudantes do Colégio Central formaram o centro 
irradiador do movimento secundarista contrário à ditadura.  

Ao lutar em defesa da liberdade de expressão, os estudantes secundaristas se 
opunham ao regime por meio de representações teatrais. Com o veto da apresentação da 
peça “aventuras e desventuras de um estudante” pelo diretor do Colégio Central, uma 
insatisfação tomou conta dos estudantes, que tentaram apresentá-la na residência dos 
universitários. Como consequência, a ação militar invadiu a residência estudantil, 
espancando e ameaçando jovens secundaristas e universitários, que, na radicalização do 
conflito, se manifestaram em frente à reitoria, protestando contra a violência policial 
(BRITO, 2003; 2008; DIAS, 2014; SILVA, 2003). 

Dentro do movimento secundarista, de acordo com Silva (2003), no Colégio 
Central, foi criado um Conselho de Representações de Salas, com o objetivo de 
encaminhar as reivindicações dos estudantes para a direção do colégio. Depois de algum 
tempo, com a dissolução do conselho, foi criado o Grêmio Estudantil, organização que 
visa representar os interesses cívicos, culturais, educacionais e sociais dos estudantes, 
cujas reuniões em diversas escolas formavam entidades baianas que ganharam 
conotação político-ideológica de oposição ao regime. As principais foram a Associação 
Baiana dos Estudantes Secundaristas (ABES) e a União dos Estudantes da Bahia 
(UEB), ambas em consonância com a União Nacional dos Estudantes (UNE).  

Paralelo à movimentação do grêmio estudantil, um grupo composto por 
estudantes – entre eles, Sérgio Landulfo Furtado, Chantal Russi, Carlos Moreira 
Villanueva – reuniu-se no Colégio Central para organizar encontros e manifestações de 
rua, além de estudarem e discutirem a filosofia marxista de modo que 

 
as discussões teóricas eram intensas nesse grupo e ocorriam no grêmio 
e nas praias de Amaralina, Itapuã, Boca do Rio e Jardim de Alá. [...] 
os principais autores e objetos de análise: Lênin, Marta Harnekcher, 
Régis Debray, assim como os livros Princípios Fundamentais de 
Filosofia de Georges Politzer e Fundamentos de Filosofia de Yuri 
Afanassiev (SILVA, 2003, p. 42). 

 
Conforme já mencionamos, os estudantes secundaristas universitários sofreram 

maior influência do PCB, contudo, alguns optaram por atuarem em outras organizações, 
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como a Ação Popular (AP), nascida da esquerda católica que, posteriormente, 
aproximou-se do PCdoB, como também do POLOP, DI-BA, MR-8 e PCBR. Os anos de 
1967/68 foram os de maior mobilização estudantil em Salvador, onde protestavam 
desfavoráveis à Lei Orgânica do Ensino e contra os acordos MEC-USAID, ambas 
consideradas inadequadas para a realidade brasileira e baiana, justificando que estas 
criariam uma série de problemas para o desenvolvimento cultural no Estado e 
dificultariam o acesso dos estudantes pobres à escola (SILVA, 2003).  

O professor Miguel Calmon, nomeado pelo presidente Castelo Branco, 
substituiu Albérico Fraga, na reitoria da UFBA de 1966 a 1967. Em sua gestão, buscou 
viabilizar a reforma da Universidade firmando parcerias com agências estadunidenses, 
além de tentar propor um diálogo de trégua com o movimento estudantil. Nesse ínterim, 
em Salvador, o ME estava com muitos dos seus líderes presos ou sendo perseguidos. A 
tentativa de reorganização partiu do DCE da UFBA e contou com 14 diretórios desta, da 
UCSAL e com o apoio de 6 (seis) das escolas independentes em consonância com a 
UNE nacional, com o objetivo de lutar contra a Lei Suplicy. No caso da UFBA, a 
decisão majoritária foi agir por dentro dos DA’s enquadrados na lei, com o receio de 
punição aos estudantes que não participassem do pleito.  

Mediante a perpetuação do ciclo repressivo em Salvador, em setembro de 1966, 
a UEB realizou um congresso na residência universitária da UFBA, aprovando uma 
greve de 48 horas, em protesto contra a violência policial a estudantes paulistas e contra 
a cobrança de anuidades. Em cumprimento à orientação da UNE em instituir o 22 de 
setembro como o Dia Nacional Contra a Ditadura, ficou deliberada a organização de 
uma passeata neste dia. Em sua véspera, estudantes se reuniram na Faculdade de 
Filosofia da UFBA, confeccionando cartazes para a referida passeata, mas a 
manifestação foi duramente reprimida: vinte estudantes foram presos, três ficaram 
feridos com cassetetes e um deles, com arma de fogo, conforme notas publicadas no 
jornal A Tarde; e alguns tentaram se esconder, em vão, dentro do Mosteiro de São 
Bento, quando foram surpreendidos pelos tiros vindos de policiais dentro do mosteiro. 
Assim, os professores, sobretudo, das Faculdades de Filosofia, Administração e 
Medicina manifestaram apoio aos estudantes, escrevendo um manifesto, pedindo o fim 
da violência contra os estudantes, que contou com a assinatura de intelectuais e artistas 
baianos (BRITO, 2003; 2008). 

Quando o professor Roberto Figueira Santos assumiu a reitoria da UFBA, em 
1967, promoveu a reestruturação universitária e deu continuidade às tentativas de 
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amenizar a situação com os estudantes, manifestando discordâncias em comum com 
estes, como a cobrança de anuidades e a transformação da universidade em fundação. 
Ocorreram mobilizações estudantis em sua gestão, a exemplo da ocupação de algumas 
faculdades da Universidade. No ano de 1968, a polícia invadiu os campos, e o então 
reitor intermediou junto à Secretaria de Segurança Pública a liberação dos estudantes 
presos, criticando a invasão policial e pedindo calma ao ME. Outros conflitos surgiram, 
quando Roberto Santos alegou que a reforma universitária da UFBA era inspirada na 
reforma da UnB, e os estudantes “[...] acusavam a reforma de ter sido pouco divulgada e 
ser inspirada numa orientação imperialista” (BRITO, 2008, p. 157).  

As incursões no Jornal Universitário (JU) da UFBA nos possibilitam verificar 
os assuntos que estavam em pauta na Universidade no período. Esse jornal estudantil 
mantinha uma cordialidade com a reitoria e também denunciava a violência sofrida pelo 
regime ditatorial. Os exemplares que encontramos abrangem os anos da reforma 
universitária baiana, e, sob essa pauta, a edição do jornal em julho de 1968 entrevistou o 
então secretário de educação e cultura do Estado Navarro de Britto para que ele pudesse 
discorrer mais sobre sua proposta de política educacional. O secretário informou que o 
Plano Integrado (Integral) tratava-se do projeto educacional que seria a representação da 
política educacional vigente no país, adequado à realidade da Bahia, com o objetivo de 
instruir e modernizar a educação para o desenvolvimento. Para tanto, seria necessário 
formar um grande número de professores para atuarem no ensino médio e isso se daria 
por meio de Faculdades de Formação de Professores, locadas no interior do Estado, que 
ofereceriam vagas para cursos de curta duração ou Licenciaturas curtas, justificando que 
a faculdade de Filosofia, em 24 anos, havia diplomado apenas 1.600 licenciados e 
bacharéis. Apontou como meta de seu Plano o sistema de créditos, a ser feito pela 
UFBA, destinado a professores situados no interior e impossibilitados de frequentarem 
cursos universitários na capital.  

Navarro de Britto concebia que ginásios e colégios não deveriam ser 
desvinculados da orientação para o trabalho profissional. Para o Ensino Médio, previa a 
ampliação na oferta de vagas com a finalidade de habilitar profissionalmente os 
estudantes para as demandas do mercado de trabalho. Isso só seria possível mediante 
formação de professores, reforçando a preocupação do reitor Roberto Santos, 
assegurando que a Faculdade de Educação, unidade criada pela reestruturação, deveria 
resolver esse problema (BAHIA, J.U. 30/06/1968, n.10, p.2). 
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Este mesmo exemplar do jornal traz o calendário institucional denominado 
Principais acontecimentos da Bahia, apontando para a resistência e a efervescência 
vivida no interior da UFBA nos idos de 1968: 

 
Dia 1º de junho – os alunos de geologia entram em greve contra a 
extinção da sua escola. 
Dia 8 – os estudantes de medicina resolvem paralisar suas atividades 
alegando a falta de condições para funcionamento do curso e a 
precária situação em que se encontra o Hospital das Clínicas devido 
ao corte de verbas. 
De 8 a 16 – realiza-se o I seminário de Estudos de Política 
Educacional do governo organizado pelo DCE, onde se discutiu a 
situação da universidade brasileira, dando-se maior importância à 
realidade baiana e a posição do governo frente a ela. 
Dia 16 – em assembleia geral, os estudantes resolvem paralisar as 
atividades escolares de todas as faculdades e escolas da UFBA e 
decretam a ocupação por parte dos alunos de todas as unidades 
universitárias. 
De 16 a 20 – é feito um levantamento completo da situação atual da 
Universidade Federal da Bahia onde se procurou demonstrar as 
consequências em cada uma das faculdades e escolas, do corte de 
verbas determinado pelo governo federal. 
Dia 20 – realiza-se a passeata contra o corte de verbas tendo sido a 
manifestação reprimida pela polícia. 
Dia 21 – pela madrugada, a polícia invade as faculdades de economia, 
administração e filosofia, desalojando os universitários que as 
ocupavam e conduzindo-os presos para suas corporações. 
Dia 21 – às 10h, os estudantes reúnem-se em assembleia geral no 
Hospital das Clínicas e reocupam as escolas. 
De 21 a 22 – são promovidos debates entre professores e alunos para 
discussão da crise e os professores de várias faculdades publicaram 
documentos de apoio aos universitários. 
De 22 a 28 – os estudantes continuam reunindo-se em assembleias 
gerais, realizando comícios relâmpagos e distribuição de panfletos. As 
escolas continuam a ser ocupadas até o encerramento das atividades 
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para a edição desse número da JU (BAHIA, J.U 30/06/1968. n.10, 
p.2). 
 

Consideramos importante trazer a citação na íntegra, uma vez que ela apresenta 
o movimento de resistência dos estudantes frente às arbitrariedades e de reivindicação 
acerca de melhores condições para a universidade, obtendo, inclusive, apoio dos 
professores, o que mais uma vez desmente a ideia de que estes últimos estavam alheios 
à resistência. 

Desde a instauração do golpe de 1964, estavam presentes no cenário do 
movimento estudantil baiano tais insatisfações. Em 1967, por exemplo, uniram-se 
secundaristas e universitários contra a Lei Orgânica do Ensino da Bahia deste ano, 
conforme podemos ver a seguir: 

 
Os estudantes dos Colégios Isaías Alves, Colégio da Bahia (Central), 
Severino Vieira, Teixeira de Freitas e Pinto de Carvalho procuraram 
deputados, lançaram manifestos e fizeram protestos contra a Lei do 
Ensino em apreciação na Assembleia Legislativa. Receberam irrestrito 
apoio dos estudantes da Faculdade de Filosofia, da Escola de Teatro e 
de outras faculdades da UFBA e da Universidade Católica que se 
manifestaram com faixas e cartazes pelas ruas da cidade. Alguns 
segmentos da sociedade local se mobilizaram, como em raras vezes 
durante a ditadura, para apoiar a causa dos estudantes (DIAS, 2014, 
p.205). 

 
Integrados ao movimento estudantil nacional, a situação ficou complicada 

quando ocorreu a morte do estudante secundarista carioca, Edson Luís. Estudantes 
baianos se solidarizando com o fato, decidiram ir para as ruas fazendo passeatas e 
carregando faixas com os seguintes escritos: “polícia mata estudante” e “verbas para as 
armas, morte para o povo”. Com isso, o ritual de protesto em Salvador, assim como em 
toda parte do país, teve repercussões negativas para os militares, fato que preocupava os 
governadores e secretários de segurança dos Estados (DIAS, 2014, p. 206). 

Silva (2003), apresentando as consequências de tais manifestações na imprensa 
baiana, traz o poema a seguir, publicado no Jornal da Bahia em 1968, intitulado “Edson 
Luís”, escrito por estudantes baianos em homenagem àquele que se tornou um dos 
baluartes de luta: 
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Edson Luís 
 
Você era jovem, tão jovem! 
Era todo esperança 
Um homem ainda criança, 
Que nem sabia lutar... 
 
Mas lutaram com você, 
Mas fizeram de você, 
Apenas uma lembrança... 
 
Sim, você era jovem, 
Jovem como nós somos;  
E vendo-o assim sem vida 
Lutamos pelo “porquê” 
O “porquê de tudo isto” 
Que tirou você daqui; 
 
Lutamos para amanhã 
Não sermos também a lembrança 
De um homem ainda criança, 
De um jovem que por ser tão jovem, 
Foi apenas uma esperança 
(JORNAL DA BAHIA, 1968 apud SILVA, 2003, p. 51). 
 

Contrários ao acordo MEC-USAID, estudantes da UFBA e da UCSAL 
invadiram aos gritos o prédio da Comissão Executora deste convênio, bradando “abaixo 
MEC-USAID”; atearam fogo nas instalações, saquearam e queimaram arquivos e 
documentos (SILVA, 2003). 

De acordo Dias (2014): 
 
[...] na quinta feira, dia 03 de junho de 1968, os estudantes 
universitários, reunidos em assembleia geral, na Faculdade de 
Medicina, decidiram elaborar um documento de reivindicações e 
apresentá-lo ao reitor. Deliberaram também por uma passeata de 
protesto contra o corte de verbas e a crise na Universidade. O ato 
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“pacífico” recebeu permissão do governo estadual, contou com apoio 
de padres, intelectuais, professores e da população. Aos gritos de 
“Abaixo o MEC-USAID”, cerca de três mil estudantes se 
concentraram na Praça da Sé e de lá saíram pelas ruas, portando faixas 
e cartazes de protesto contra o governo, até o Campo Grande. No 
trajeto, picharam ônibus, carros, casas comerciais e prédios públicos 
com frases como: “viva a guerra popular” ou “abaixo a ditadura” 
(DIAS, 2014, p. 206, grifos nossos). 

 
De acordo com Medeiros e Castanho (2014), os estudantes dividiam-se frente à 

reforma, tanto em relação ao “ir ou não ir” ao encontro proposto pelo Ministro da 
Educação, a fim de realizar um diálogo, quanto ao caráter e conteúdo da reestruturação 
educacional, uma vez que cada grupo já tinha definido um determinado modelo de 
universidade que atendesse às necessidades do povo, das classes médias ou das camadas 
oprimidas. Uns adotavam o lema “Universidade Livre, Democrática e Progressista”; 
outros, “Universidade Popular, Autônoma e Democrática”; outros reivindicavam em 
favor de “Universidade Livre” e havia aqueles que defendiam uma “Universidade 
Crítica”.  

Em junho de 1968, a UFBA foi novamente paralisada por professores e 
estudantes devido ao corte de verbas, e, apesar de o reitor Roberto Santos ter 
conseguido verbas suplementares junto ao governo federal, a incredulidade estudantil se 
fez presente, por considerar a reforma universitária entreguista, privatista e imperialista.  

O governo, tentando apaziguar as relações, por meio do seu secretário de 
educação Navarro de Britto, distribuiu uma nota em julho de 1968, proibindo passeatas 
estudantis. Enquanto isso, as ruas tomadas por militares, agentes do DOPS, policiais 
civis, municipais e federais em confronto com os estudantes pareciam campos de guerra 
(DIAS, 2014). 

Esses e outros atos de rebeldia contra a ditadura na Bahia tiveram repercussões 
por toda a sociedade baiana e demonstram que, até o último momento, grupos de 
oposição resistiram ao Estado de Exceção.   

Com o decorrer dos fatos e endurecimento do regime pós AI-5 e pós decreto 
477, com a infiltração de policiais no cotidiano universitário, por mais que as entidades 
estudantis tentassem continuar sua organização com passeatas e greves, o esfacelamento 
do ME foi notório, gerando um clima de medo e sensação de onipresença da repressão e 
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da vigilância. Houve a cassação do direito à matrícula dos estudantes considerados mais 
perigosos e aos insatisfeitos restou a resistência na clandestinidade (BRITO, 2003; 
2008). Contudo, conforme podemos verificar nos relatos apresentados na Comissão 
Milton Santos, a resistência não cessou completamente e reascendeu o ME a partir de 
1975. 

Conforme menciona Brito (2008), embora pouco expressivos socialmente, há de 
se considerar a existência de gestos de apoio ao golpe civil-militar, patrocinados por 
estudantes da UFBA, sobretudo dos cursos de Direito e Medicina, o que demonstra a 
heterogeneidade no meio estudantil. Nessa direção, Dias (2014) aponta que algumas 
entidades estudantis, como o “Movimento Universitário Democrático (MUD), a 
Associação Soteropolitana de Estudantes Secundaristas (ASES) e o Movimento 
Estudantil Patriótico (MEP)” (p. 200) convocaram voluntários para apoiar as Forças 
Armadas e lutar contra o comunismo, infiltrados no movimento estudantil. 

 
À guisa de conclusão: entre a farsa e a tragédia 

Karl Marx (2011), em referência a Hegel, define a história enquanto processo 
dotado de repetição6, em que os grandes fatos e personagens aconteceriam no mínimo 
duas vezes, primeiramente como farsa, e, em seguida, como tragédia. Posto isso, em 
1968, iniciou-se um processo de reestruturação educacional no Brasil, proposto pelo 
então regime civil-militar instaurado em 1964, que propunha a reforma do ensino 
superior e, mais tarde, em 1971, modificações em todos os níveis e modalidades da 
educação básica, sobretudo no denominado ensino de “segundo grau”7. 
Aproximadamente meio século depois, novas políticas que igualmente visam a 
reestruturação do ensino no Brasil são propostas, e, mais uma vez, os anos finais de 
escolarização básica são alvo de alterações e “reformas”. 

A denominada “Reforma do Ensino Médio”, assim como as “Reforma do Ensino 
Superior” e “Reforma do ensino de 1° e 2° graus” são exemplos de como o termo 
“reforma” vem sendo apropriado de forma errônea e/ou ideológica através do tempo. 
Seja em 1968/1971 ou em 2016/17, reformar a educação tem implicado em políticas 
que, se opondo ao sentido original, garantem a redução de direitos civis e reforçam o 
domínio ideológico de classe. 

                                                           
6 Ver 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Karl Marx (2011). 7 Nomenclatura adotada até a LDB 9.394 de 1996 e correspondente ao atual Ensino Médio. 



Acesso Livre n. 7  Jan-Jun 2017 

 
47 

Implementar uma nova política educacional a partir da ditadura iniciada em 
1964 se tornou expressão de reordenação de controle social e político e, nesse quadro, a 
educação superior era mais favorecida do que a educação popular, por conta da 
preocupação com a mão-de-obra mais qualificada para os altos escalões da indústria e 
da administração. Tanto que um dos líderes do IPES, o general Heitor Herrera, foi 
indicado para ser Ministro da Educação e se tornou o diretor do programa responsável 
pela Coordenação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES), com a 
atribuição de fornecer ajuda financeira para os estudantes que pretendiam continuar os 
estudos após a formação no nível superior. O conceito de educação mudou 
significativamente: transforma-se em capital humano, que, corretamente investido, 
poderia produzir lucro social e individual. O planejamento educacional, seguindo essa 
ideia, compreende as universidades como fábricas de um produto refinado, ajustadas 
para as necessidades do mercado de trabalho, regulado pela lei da oferta e da procura, 
no qual a instrumentalização para o trabalho deve tornar o indivíduo cada vez mais 
produtivo para a empresa que o contrata (DREIFUSS, 1981). 

Alguns autores, como Souza (1981), trazem a ideia de que o estrangulamento 
que as reformas pretendiam sanar em relação ao sistema educacional era o acesso à 
universidade, o que proporcionou que a questão referente ao denominado 2º grau fosse 
dotado de importância tal qual o ensino superior. O ensino de 2º grau sofreu inúmeras 
críticas, sendo responsabilizado como fator contribuinte para a imobilidade social e um 
entrave para as novas demandas de desenvolvimento. A resolução adotada para sanar o 
duplo problema foi uma proposta de criação de cursos de nível superior com menor 
duração, incluindo licenciaturas, para atender a reivindicação dos que exigiam a 
abertura de mais vagas, preservando o ensino de ‘alto nível’ aos cursos de pós-
graduação, voltados à formação das elites da passagem do ensino médio ao ensino 
superior. 

Este estrangulamento era reiterado na própria documentação dos planos 
educacionais nacionais implementados na Bahia, sendo representado pelo Plano Integral 
de Educação e Cultura (PIEC) de 1969. Contudo, ao revisitarmos a bibliografia e 
documentos oficiais da época, indagamos se, de fato, elas não expressaram a relação 
entre educação e divisão do trabalho. Considerando que a reforma do ensino superior foi 
anterior à do ensino de 1º e 2º graus, na qual a defesa pelo aprofundamento do 
tecnicismo foi bastante evidenciada, este estrangulamento, ao invés de ter sido posto 
pelo simples acesso ao ensino superior – enfatizando a dicotomia entre a elite e a classe 
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média que iriam para a universidade e os grupos menos favorecidos que iriam para o 
ensino técnico –, não seria então a ênfase na mão de obra mais barata para a indústria 
recente (do período ditatorial) o estrangulamento para a formação de quadros 
específicos para determinados setores industriais e de serviços?  

Ao adotarmos essa reflexão, entramos na contramão da veiculação da ideia de 
que o filho do “pobre” iria para o segundo grau e/ou técnico, enquanto que o filho da 
elite e classe média iria para a universidade, que seria a representante de uma formação 
meramente academicista, clássica, científica. A tecnicização não ficou concentrada 
apenas no ensino médio, a exemplo disso temos a criação dos cargos técnicos de nível 
superior como os técnicos de assuntos educacionais, categoria funcional criada pelo 
Plano de Cargos e Salários (PCC) sob a Lei de nº. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
que estabeleceu diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das 
autarquias federais (BRASIL, 1970).  E, em 1975, o decreto de nº. 76. 640, de 19 de 
novembro de 1975, registrou como requisito para ingresso no cargo o diploma de curso 
superior (BRASIL, 1975). 

Em relação às lutas estudantis como movimentos de resistência e 
reivindicações diante do quadro de reformas, estes se utilizaram de instrumentos de 
circulação de ideias (jornais, noticiários, revistas, panfletos etc.), para manifestarem 
suas posições político-partidárias. As notícias encontradas em jornais, bem como relatos 
dos estudantes que tiveram atuação no ME, trazem em seu arcabouço discursivo as 
intempéries experimentadas pelo movimento na condição de opositor à ditadura, em sua 
militância clandestina ou ofensiva. Contudo, embora circule a ideia de que houve uma 
parcela considerável de estudantes a favor do regime, incipientes são os registros que 
dariam o elã a essa afirmação. A maioria das fontes encontradas sobre o ME apresenta 
uma vertente de oposição, bem como as produções acerca do tema. 

A Universidade da Bahia – única instituição pública, embora houvesse a 
Universidade Católica, de ensino superior no Estado até a década de 1970 – se 
consolidou como meio fértil de propagação da luta discente. Segundo Brito (2008), a 
experiência política vivenciada pelos estudantes da UBa (UFBA) fez com que a 
instituição alcançasse a condição de locus protagonista dos movimentos que buscaram 
alternativas aos rumos social-político-econômicos para os quais a Bahia trilhava. 

Contudo, ainda que as análises tenham nos proporcionado pistas contundentes 
para a discussão que objetivamos no presente texto, estas não são suficientes para 
recompor a atuação do ME, por serem parte de uma documentação mais ampla 
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Quarenta e seis anos depois, novamente o ensino é reformulado. Em fevereiro de 
2017, mais precisamente o ensino médio passa por um processo semelhante à reforma 
de n. 5.692/71, na qual o governo estabelece que o principal objetivo dessa modalidade 
de ensino é a profissionalização. Novamente o alavancar do tecnicismo a fim de adequar 
as novas exigências e demandas do mercado de trabalho, exigindo uma nova 
capacitação. 

O Projeto de Lei de Conversão 34/2016 propõe a reforma da estrutura do 
ensino médio a partir da criação de uma base curricular comum dividida em eixos de 
disciplinas, sendo obrigatório ao estudante escolher um dentre os cinco. O Projeto conta 
com o incentivo propagandista de que o estudante sairá da escola já preparado e 
capacitado para atuar no mercado de trabalho, sem que, para isso, seja necessário 
ingressar em um curso superior, que, por sua vez, também tem recebido demandas cada 
vez mais produtivistas. Poderia ser uma incidência de que o passado recente 
representado pelo governo ditatorial civil-militar não é tão passado assim. 
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