
ENTREVISTA: COMO FOI CRIADA A FACULDADE DE GUAXUPÉ? 

Em março de 2019, tive a honra de entrevistar o Professor Arnaldo Lemos, primeiro diretor 

da Faculdade de Guaxupé, que narrou-me detalhes da fundação da escola. 

Profundamente agradecida, comoveu-me o fato de ele ter se lembrado de, além de citar o 

nome de Marcos Noronha, na época vigário da Catedral, mencionou meus saudosos tios 

que, conforme lembra Arnaldo, foram os primeiros a desempenhar um importante papel na 

formação da Faculdade, tornando possível a existência deste estabelecimento de ensino que 

tanto contribui com o desenvolvimento de Guaxupé. Foram eles: Dr. Benedito Felippe, na 

época prefeito de Guaxupé, Dr. José Felippe, na época deputado estadual por Minas Gerais 

e Professor Sebastião de Sá, na época inspetor seccional. 
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Arnaldo Lemos Filho foi reitor e professor de Literatura e Filosofia no Seminário São José 

de Guaxupé nos idos dos anos 60. Foi um jovem sacerdote, idealista e com uma visão 

humanista profunda. Ele fazia parte de uma Igreja mais de esquerda que tinha Dom Helder 

Câmara como líder. Assim, durante o período da Ditadura Militar, apontado como 

comunista, correu o risco de ser preso. E, conforme é citado no livro “Lembranças 

Minurcas”, do escritor guaxupeano Romeu Abilio, escapou da prisão graças à astúcia do 

então prefeito de Guaxupé na época, Benedicto Felippe da Silva. 



Sua história com o Magistério é riquíssima. Foi o primeiro diretor nomeado da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé(hoje UNIFEG). Assim, acompanhou os 

primeiros passos da escola, sua evolução e importância para a formação de inúmeros 

profissionais da cidade e região. 

Sua trajetória com o ensino, após mudar-se de Guaxupé, prosseguiu de forma determinada e 

notável. Sempre reconhecido pelos alunos e educadores pelo vasto conhecimento, pelas 

atitudes resolutas e pela brilhante dedicação aos estudos, ainda hoje, aos 81 anos de idade, 

Arnaldo Lemos leciona Ciências Sociais, Direito, Pedagogia e Serviço Social da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUC). 

Um documentário sobre sua vida encontra-se no site Youtube e nos proporciona ampla 

visão de suas características como cidadão e educador. O longa-metragem, produzido em 

maio de 2018, intitula-se “Afastando Muros” e foi dirigido pela cineasta Ana 

Petta: https://www.youtube.com/watch?v=ZxfYFtNFaCU. 

É de suma relevância que este documentário seja visto por todos os guaxupeanos uma vez 

que conta a história um ex-padre de Guaxupé que se tornou pai de família, que atuou 

ativamente com suas ideias revolucionárias, tanto com relação à Igreja quanto à sociedade 

e, há quase 60 anos, faz da sala de aula o seu segundo lar. Enfim, a história de um homem 

que nasceu antes do seu tempo e ajudou a escrever a história do ensino em nossa cidade. 

Conte-nos um pouco sobre sua trajetória de vida a partir da infância. 

R: Nasci em São Sebastião do Paraiso. Sou o mais velho de 14 irmãos, dois já falecidos. 

Meu pai era dentista e minha mãe professora. Passei os primeiros anos de vida em Paraiso 

edois anos em Arceburgo. Depois, meus pais se mudaram para Jundiaí onde estudei o 

antigo curso primário. 

 

Como foi que iniciou a sua relação com a cidade de Guaxupé? 

R: Quando manifestei meu desejo de ser padre, o vigário de minha terra, Mons. Mancini, 

disse que a paróquia pagaria meus estudos. Em 1949, com 11 anos de idade, meu pai me 

levou a Guaxupé e fiquei no Seminário sete anos e ali estudei os quatro anos de ginásio e 

três anos de colegial. Em seguida, fui fazer Filosofia em Belo Horizonte. O desejo do Bispo 

de Guaxupé, D. Inácio, era que eu fosse fazer Teologia em Roma, na Universidade 

Gregoriana. Ordenado padre, iria para Jerusalém, na famosa Escola Bíblica, pois era sua 

intenção abrir o curso de Teologia em Guaxupé e eu seria professor de exegese bíblica. 

Havia, na época, um dólar especial para estudantes na Europa. Estava no Rio para embarcar 

para Roma quando minha viagem foi suspensa, pois o Governo JK suspendeu o valor do 

dólar estudantil devido à construção de Brasília e a Diocese não poderia arcar mais com os 

meus estudos em Roma. Sendo assim, fui estudar Teologia na Faculdade de Teologia, em 

São Paulo. 

Tendo sido ordenado padre, o sacerdócio despertou-lhe a vocação para se tornar 

professor? 

R: A docência sempre esteve presente em minha vida. Durante os estudos de Filosofia e 

Teologia, nas férias reunia meus irmãos e dava aulas de religião e de cinema, uma das 

minhas paixões. Quando estudante de Teologia em São Paulo, já lecionava aulas de religião 

no Colégio São Paulo. Fui ordenado padre em seis de janeiro de 1960. Em fevereiro, já 

estava no Seminário de Guaxupé como coordenador do curso de Filosofia, professor de 

Lógica e Sociologia. Em 1962, fui nomeado Reitor do Seminário e, em 1963, primeiro 

diretor da Faculdade onde era também professor de Sociologia. 
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Durante sua fase como sacerdote, houve oportunidade de desenvolver algum trabalho 

filantrópico junto aos marginalizados pela sociedade? Quais teriam sido? 

R: Quando estudante de Teologia em São Paulo, participava de um grupo de universitários 

que fazia um trabalho social na Favela Vergueiro. Trabalhei também com a JOC(Juventude 

Operária Católica) na região do ABC com o bispo D. Jorge Marcos, conhecido como ‘o 

bispo dos operários’. Já padre, em Guaxupé, a partir de 1961, foi incumbido de celebrar 

missas aos domingos no Bairro Santa Cruz, na época, uma verdadeira favela. O contato com 

aquela população de excluídos levou-me a organizar grupos de estudantes que, aos 

domingos, iam ao bairro fazer um trabalho social. Fundamos o CEAS (Centro de Estudos e 

Ação Social). Conseguimos da UNESCO uma máquina de fazer tijolos e muitas casas de 

pau a pique foram transformadas em casas de alvenaria num trabalho de mutirão aos 

domingos. Também, quando a Igreja, a partir de 1962, ficou preocupada com o avanço das 

Ligas Camponesas lideradas por Francisco Julião, um deputado socialista de Pernambuco, 

participei de uma reunião da CNBB em Belo Horizonte para um trabalho de formação de 

sindicatos rurais. 

Nos anos 60, o senhor participou e acompanhou cada passo do surgimento da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé. Como nasceu esta escola? 

R: No final de 1962, começa haver um Guaxupé um movimento para a criação de uma 

Faculdade de Filosofia por parte do prefeito, Dr. Benedicto Felippe. A prefeitura se uniu 

com a Igreja, na época, liderada por Mons. Marcos Noronha, vigário da catedral. Já em 

1963, fui chamado para participar na residência do bispo de uma reunião com a presença de 

várias autoridades da cidade. A prefeitura ficou responsável de dar a infraestrutura para o 

funcionamento da faculdade e a diocese, a direção. Fui nomeado diretor. Em setembro de 

1963, houve a visita de membros do Conselho Estadual de Educação e a aprovação de seu 

funcionamento com os cursos de letras, história, pedagogia e matemática. Como não 

tínhamos na cidade todos os professores, o prefeito e eu visitamos muitas cidades vizinhas 

para convidar professores. Estivemos em Campinas, Mococa, São José do Rio Pardo, 

Caconde, São João da Boa Vista, Passos, Poços de Caldas. Houve vestibular em fevereiro 

de 1964. O início das aulas deu-se em 1º de março de 1964. 

Com a implantação da faculdade, a cidade passou por uma considerável 

transformação no âmbito econômico. Muitas famílias melhoraram suas rendas 

transformando suas casas em pensões nos finais de semana. Os locais de lazer, como 

bares e restaurantes, viram aumentar o número de frequentadores. Enfim, Guaxupé 

perdeu, de certa forma, um pouco de seu caráter pacato. Por qual razão a escola 

atraiu tantos estudantes? Havia muita escassez de estabelecimentos de ensino superior 

nas cidades da região? 

R: A cidade já tinha uma certa movimentação ligada à educação superior, pois no mês de 

janeiro, havia os cursos de suficiência, promovido pela Inspetoria Seccional de Ensino, que 

tinha como diretor, o Prof. Sebastião de Sá. Dezenas de professores ficavam o mês de 

janeiro todo na cidade fazendo cursos das disciplinas do ginásio e colégio, pois como não 

tinham curso superior, só assim poderiam continuar lecionando. Com a fundação da 

Faculdade, este movimento não só aumentou, mais se estendeu o ano inteiro, 

principalmente nos fins de semana. 

O fato de ter sido desenvolvido um método de ensino em que os alunos pudessem 

frequentar as aulas somente nos finais de semana não teria criado uma imagem pouco 

confiável sobre a faculdade em outros centros de ensino? Nos anos 70, em alguns 

cursinhos em São Paulo, professores costumavam ironizar: “Quem não quiser estudar 

como se deve, que vá prestar vestibular em Guaxupé. Lá, alunos preguiçosos só 

assistem às aulas somente às sextas-feiras e aos sábados.” 



R: De fato, no início, os cursos funcionavam de uma maneira precária. Não tínhamos ainda 

um prédio. Muitas aulas funcionavam num Grupo Escolar, outras no Colégio das freiras. 

Somente mais tarde, os cursos foram transferidos para o prédio do antigo seminário, na 

esquina da Avenida Dona Floriana. Como a maioria dos alunos era de outras cidades e eram 

professores, não poderiam frequentar as aulas durante a semana. A solução provisória foi 

elaborar uma divisão das aulas, com poucas aulas ás segundas, terças, quartas e quintas, que 

eram frequentadas pelos alunos da cidade e intensificar as aulas, sexta à noite, sábado de 

manhã e à tarde, de tal modo que os alunos que frequentassem as aulas sexta e sábado 

teriam uma presença suficiente. Foi a única maneira de sobrevivência da faculdade. É 

evidente que, depois de sua consolidação, não houve mais este sistema. 

Mesmo diante desses comentários, a faculdade preparou muitos alunos para a vida, 

pois contava com bons e competentes professores. Haveria como citar os nomes dos 

primeiros educadores? 

R: Tivemos bons professores. Não me lembro do nome de todos. João Marques, de 

Português, Armando Righetto, de Matemática, Sebastião de Sá, nas disciplinas pedagógicas, 

Sebastião Mariano na língua inglesa, Mons. Trajano, na Filosofia. 

A instauração da faculdade na cidade não foi tarefa fácil. Houve grandes lutadores 

para que isso se tornasse possível. Há como relembrar os principais detalhes dessa 

história? 

R: No início, os papéis importantes desempenhados pelo Mons. Marcos em nome da Igreja, 

por Dr. Benedito Felippe da Silva pela Prefeitura e pelo professor Sebastião de Sá. Foram 

eles os grandes lutadores na instauração da Faculdade. Logo em seguida, a formação de 

uma diretoria de uma Fundação Educacional foi fundamental para a manutenção da 

Faculdade. Por ocasião da visita dos membros do Conselho Estadual de Educação que era, 

na época, quem autorizava o funcionamento de cursos superiores, houve o trabalho nos 

bastidores, a atuação do deputado estadual José Felippe da Silva. E não poderia deixar de 

lembrar o churrasco que Jamil Nasser ofereceu à comissão estadual, bem como o diálogo 

etílico em seu apartamento, depois que a comissão assistiu ao desfile de sete de setembro de 

1963. 

Poderia-se dizer que o grande escritor guaxupeano Elias José tenha revelado seu 

talento junto à literatura quando professor no início da faculdade? 

R: Conheci Elias José ainda quando tinha uma loja de confecções e era alfaiate. Eu fazia 

roupa com ele. Ficamos muito amigos. Já era um talento para escrever e me mostrava seus 

escritos. Fundou, em 1963, uma revista chamada “Mensagem” da qual eu era um dos 

colaboradores. Ao abrir a Faculdade, foi da primeira turma do curso de letras e formava 

com Sebastião Rezende e Francisca Vilas Boas um trio que escandalizava muita gente com 

seus minicontos publicados num jornalzinho da faculdade. É evidente que o curso que fez 

na faculdade aprimorou seu talento. Formado, tornou-se professor da Faculdade e um nome 

nacional na área da literatura infanto-juvenil. Infelizmente, sua morte prematura foi muito 

sentida por todos nós. 

Dos primeiros tempos da escola até os dias atuais, sob seu ponto de vista, o que de 

mais frutuoso se desenvolveu na educação ministrada pela faculdade guaxupeana? 

R: Fiquei somente um ano como diretor, passando a direção para o Prof. João Marques. 

Continuei como professor até 1966, quando fui trabalhar em Itabira com Mons. Marcos que 

foi nomeado bispo daquela diocese. A Faculdade cresceu muito, novos cursos foram abertos 

ocupando depois o prédio do Seminário do qual eu era Reitor. Teve um papel importante 

em todos estes anos na formação de educadores em toda a região. 



Sua história junto ao Magistério soma grandes feitos como educador. Currículo 

admirável que comprova uma vida excepcionalmente dedicada ao ensino. Após 

Guaxupé, em quais universidades o senhor lançou sementes de ensino e por meio de 

quais matérias? 

R: Depois de Itabira, passei o ano de 1968, no Rio de Janeiro, como assessor da CNBB, que 

tinha como secretario geral, D. Aloisio Lorscheider, período muito importante na minha 

vida, pois participei de todos os movimentos contra a ditadura militar. No final de 

dezembro, coincidentemente, depois da edição do AI-5, que trouxe os anos de chumbo da 

ditadura, tomei a decisão de deixar o ministério sacerdotal. Vim para Campinas, onde 

assumi a direção de um cursinho de madureza onde era também professor. Lecionava nos 

finais da semana na Faculdade de Filosofia de Passos. Fui professor, também, nas 

Faculdades de Administração de Atibaia, na Faculdade de Filosofia de Itatiba, na Faculdade 

de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, na Faculdade de Direito de Itu e na Faculdade de 

Direito da UNIP de Campinas. Desde 1984, sou professor da PUC-Campinas, no Centro de 

Ciências Humanas e Sociais, curso de Ciências Sociais, de Direito, de Pedagogia e de 

Serviço Social. Como comecei a lecionar em 1960, já completei 60 anos de magistério. 

E quanto ao escritor 

Arnaldo Lemos, quais 

obras literárias desenvolveu 

até os dias atuais? 

R: Não sou um literato, mas 

tenho algumas publicações 

na área de Sociologia. Minha 

tese de pós-graduação está 

editada já na terceira edição, 

“Os Catolicismos 

Brasileiros”. Colaborei em 

algumas obras como: 

“Introdução às Ciências 

Sociais”, 21ª edição,”O 

Brasil e o mundo- questões 

para o século XXI”, 2ª 

edição, “Direito, Legislação e 

Cidadania” e sou um dos 

coordenadores do livro ” 

Sociologia Geral e do 

Direito”, 8ª edição. Tenho 

um site para meus alunos com textos, slides, vídeos, além de um baú de memórias onde 

escrevo sobre alguns aspectos de minha vida. O link é: www.sociologialemos.pro.br. Além 

disso, em 2017, quando eu fiz 80 anos, minhas filhas com alguns professores amigos 

resolveram fazer um documentário sobre a minha vida. A equipe de produção esteve em 

Guaxupé fazendo cenas na Unifeg, em Santa Cruz e na Igreja do Rosário onde eu celebrava 

missa aos domingos. O documentário foi dirigido pela minha sobrinha, Ana Peta, que é atriz 

e diretora de cinema e teve seu lançamento no dia 19 de maio no Shopping Galeria, de 

Campinas. O documentário está hoje no Youtube com o nome de “Afastando Muros”. 

Havia no passado melhores perspectivas de os seus alunos olharem mais confiantes 

para o futuro, ou as expectativas dos jovens são as mesmas com relação ao amanhã? 

R: É evidente que o mundo mudou muito e estas mudanças afetaram também a educação. 

Novas técnicas, novas metodologias têm sido criadas para ajudar a formação das novas 

gerações. Há, segundo Rubem Alves, uma diferença em ser professor e ser educador. O 
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professor informa, o educador forma. As informações são cada vez mais dadas pelos meios 

de comunicação. Como diz Paulo Freire, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende 

o que ensinou, pois, a transmissão do conhecimento tem hoje uma mão dupla. Cabe ao 

professor ser mais educador do que professor, procurando sistematizar os conhecimentos 

adquiridos dentro e fora das aulas, entender as expectativas dos jovens, prepará-los para o 

mundo do trabalho e ajudá-los na realização de seus ideais. 

Em sua opinião, faculdades no Brasil deveriam ou não ser pagas? Por quais razões? 

R: A questão é polêmica. Há argumentos favoráveis e argumentos contra. Mas vamos 

lembrar que apenas 25% dos estudantes estudam em universidades publicas, enquanto 75% 

estão nas particulares. Sou a favor das cotas. Graças a elas, as universidades federais já têm 

50% de estudantes, saídos das escolas públicas. Cobrar de alguns pelo ensino público é 

inconstitucional por entrar em conflito com o Artigo 206 da Constituição, que garante a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 


