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• 1960 - O COMEÇO

Associação dos Professores
o começo de uma história
Em 2010 a Associação dos Professores da Universidade Federal do
Paraná – Seção Sindical do ANDES-SN
(APUFPR–SSind) comemora 50 anos
de história. Criada em 19 de dezembro de 1960, a associação surge com
o principal objetivo de assegurar à categoria dos professores universitários
direitos assistenciais, realidade para a
maioria das entidades da época.
O período que compreende os
primeiros passos da entidade lamentavelmente deixou pouquíssimos registros documentais. Com grandes lacunas, a história desta associação pode
ser contada somente pelas memórias
de nossos estimados professores.

FUNDAÇÃO
A Associação foi criada para cumprir uma deliberação do Estatuto da
Universidade, aprovado pelo Decreto
Federal nº 39.824, de 21 de agosto de
1956. Em depoimento publicado no livro Memória da Organização dos Professores da UFPR, o professor já falecido Faustino Fávaro - vice-presidente
da APUFPR entre 1967 e 1968 - alerta
para os reais motivos que impulsionaram a criação da entidade.
“A Associação representou uma
coisa muito interessante: ela vinha
de cima para baixo, pois o Estatuto
da Universidade previa uma associação de professores. Não era um órgão
surgido espontaneamente da classe,
mas uma criação da própria Universidade”, relembra Fávaro.
Criada pela Universidade, a associação nasce para cumprir um papel

meramente associativo. Fundada com
o nome de Associação dos Professores
da Universidade do Paraná – APUP, a
entidade, conforme seu primeiro estatuto, tem como finalidades: “acentuar
a união e a solidariedade dos professores universitários; promover o espírito universitário e o desenvolvimento
da vida social e cultural entre seus
associados; criar e manter orgãos de
beneficiência e previdência social de
interesses da classe e criar e manter
orgãos promotores de atividades culturais e sociais necessários”.
Para promover a confraternização
dos professores das diferentes escolas da Universidade, a associação organizava o almoço em comemoração
ao 15 de outubro. Para o professor
aposentado da UFPR, Ângelo Visintin,
o evento do dia dos professores era
a principal atividade realizada pela
APUFPR. “Lembro de um almoço que
foi realizado no restaurante do Círculo Militar. Conseguimos reunir grande
parte dos professores da instituição”,
recorda.
Desde sua criação o caráter associativo foi o objetivo da existência
da entidade. Com a função de angariar benefícios, a associação buscava
oferecer convênios com médicos,
dentistas e farmácias, além de obter
vantagens em termos de preços e comodidade de atendimento em diversos locais.

PRIMEIROS ANOS
O primeiro presidente da APUFPR,
professor Júlio Estrella Moreira, iniciou

o processo de construção da entidade.
A primeira sede se constituiu de uma
pequena sala alugada na Associação
Comercial do Paraná, mantida com a
mensalidade de seus associados.
Em depoimento publicado no livro
Memória da Organização dos Professores da UFPR, o professor já falecido
Eloy da Cunha Costa - que pertenceu
ao Conselho Administrativo da APUFPR entre 1960 e 1962 - relata o processo de consolidação da associação.
“Fizemos nossas primeiras reuniões
e almoços na Associação Comercial.
Depois instalamos lá nossa primeira
sede. Providenciamos móveis sem
nenhuma verba, mas conseguimos
nos instalar com a ajuda da Universidade através de seu reitor, o professor
Flávio de Lacerda”.
A inauguração da sede em 25 de
janeiro de 1962, contou com a presença de mais de 50 pessoas entre
professores e autoridades. Neste período, segundo registros, dos 500 professores da Universidade Federal do
Paraná aproximadamente 100 eram
associados à APUFPR.
Para filiar mais docentes à entidade, a associação promovia conferências e concertos no auditório da Reitoria, sempre com o apoio do reitor.
“Costumávamos chamar alguém que
fosse interessante para a comunidade acadêmica, um palestrante que as
pessoas tivessem vontade de assistir.
Era um meio de reunir mais docentes”, declara o professor aposentado
Ocyron Cunha, presidente da APUFPR
entre 1969 e 1970.

1960 no BRASIL
21 de abril de 1960

Quadro político de 1960

Inauguração de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek. A
capital do Brasil é transferida do
Rio de Janeiro para Brasília.

• JK sofre pressão pelas imposições do
Fundo Monetário Internacional (FMI) em
relação ao pagamento da dívida externa.
O Fundo empresta ao Brasil US$ 47,7 milhões.
• JK é responsabilizado pela inflação
crescente, em razão dos gastos com Brasília e pela entrada em massa do capital
estrangeiro.
• Perda na base de sustentação política.

Construção de Brasília

LEMBRANÇAS
APUFPR

“

1961 no BRASIL

Os anos de 1961,1962 e

1963 foram muito difíceis

na história da Universidade
brasileira. Foi um momento
de grandes confrontos. O

31 de janeiro
de 1961

embate da Lei de Diretrizes e

19 de agosto
de 1961

Primeira posse
presidencial em Brasília.
Sai a dupla JK-Jango,
entra a dupla JânioJango.

Che Guevara é
condecorado por Jânio,
o que provoca uma
crise nas Forças
Armadas.

Bases da Educação Nacional,
que é a lei complementar da
Constituição de 1946, nos
mobilizou a todos. O cerne da
questão, nessa ocasião, foi o
debate entre Escola Pública
e Escola Privada. (...) Sempre
que a Universidade tinha um
problema qualquer, como
falta de recursos por exemplo,
o reitor saia à frente para
a luta e nós da Associação

“

íamos juntos dando integral
apoio à Reitoria.

1962 no BRASIL
1º de junho de
1962
Estudantes deflagram a “greve do
1/3”. A denominação foi escolhida
por expressar o alvo mais imediato do
movimento: participação na gestão da
universidade e nos conselhos de educação
que supervisionavam sua política. A
greve estende-se por três meses
e atinge a maior parte das 40
universidades existentes no
Brasil na época.

5 de julho de
1962
Jango sanciona a lei do 13º
salário no mesmo dia em
que acontece greve nacional
com saldo de 700 feridos
e 42 mortos no Rio.

CECÍLIA MARIA WESTPHALEN
(1927-2004)
Professora do Departamento de História,
Geografia e Direito na década de 60.
Pertenceu ao Conselho Administrativo da
APUFPR de 1962 a 1964.
Depoimento publicado no livro Memória da
Organização dos Professores da UFPR em 1991.

17 de março de 1962
Realiza-se em Curitiba o II Seminário
Nacional de Reforma Universitária. O
encontro elabora a Carta do Paraná,
documento que defendia “uma universidade crítica, anti-dogmática e imune
às discriminações de ordem econômica,
ideológica, política e social”.

1963 no BRASIL
6 de janeiro de
1963
Fim do Parlamentarismo: João
Goulart reassume os plenos poderes
que a Carta de 1946 conferia ao
Chefe de Executivo após a realização
de um plebiscito regular. Derrubado
pela ineficiência do ponto de vista
administrativo, o parlamentarismo
fracassou pela divergência de
programas e prioridades do
Presidente da República e
o Conselho.

6 de outubro
de 1963
O 4º Exército ocupa
Recife para conter
manifestação de 30 mil
camponeses.

• 1961 - 1962 - 1963

25 de agosto
de 1961
Jânio renuncia cedendo às
pressões da direita. Como o
vice, João Goulart, se encontra
em visita oficial na China,
o presidente da Câmara,
Ranieri Mazzili, assume
provisoriamente o
governo.

27 de agosto
de 1961

2 de setembro de
1961

100 mil pessoas se
concentram em frente
ao Palácio Piratini
pedindo a posse de
Jango.

É aprovado no congresso o
regime parlamentarista no
Brasil, medida que visa
limitar os poderes de
João Goulart.

• Governo de Jânio
1 – Criou a Política Externa Independente, que previa relações com todos
os países, particularmente africanos e
socialistas;
2 – Restabeleceu relações com a
União Soviética e a China
3 – Nomeou Raimundo de Souza Dantas, primeiro embaixador negro da
história do Brasil
4 – Criou reservas indígenas;
5 – Combateu a burocracia e gastos
desnecessários;

7 de setembro
de 1961
João Goulart assume
a presidência. O sistema
parlamentarista foi marcado pelo
agravamento do quadro econômicofinanceiro, herança da precipitada
reforma cambial de Jânio Quadros,
e por novas crises políticoinstitucionais.

• Plano Trienal

• Aliança para o Progresso
O governo dos Estados Unidos lança o programa Aliança para o Progresso, com
o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico mediante a colaboração
financeira e técnica em toda
a América Latina. Essa pre-

sença financeira aproxima
o governo norte-americano
da política latino-americana, o que se transforma no
apoio às várias ditaduras
militares que se instalam no
continente ao longo daquela década e da seguinte.

O plano de Jango espera poder conciliar e
satisfazer patrões e empregados. O objetivo do
Plano Trienal é combater a inflação permitindo
ao país retomar as taxas de crescimento.
O plano pede a “colaboração” da classe
trabalhadora, mas logo sofre seus primeiros
protestos vindos dos setores sindicais e das organizações políticas nacionais e de esquerda.
A insatisfação acentua-se nas negociações
da assistência econômica solicitada aos norteamericanos e no refinanciamento da dívida
externa brasileira. A ação demonstra o enquadramento determinado pelos EUA e pelo FMI.

Janeiro de 1964

13 de março de 1964

Jango regulamenta a lei de remessa
de lucro e assina o decreto que pede a
“completa revisão de todas as concessões governamentais na indústria da
mineração”.

Convencido que a direita planejava
um golpe, Jango volta-se à esquerda
buscando seu fortalecimento. Diante
de 130 mil pessoas, o presidente faz o
comício das reformas de base. Goulart
decreta a nacionalização das refinarias
particulares de petróleo e a desapropriação de mais de 100 hectares de
terra que ladeavam rodovias e ferrovias federais.

Reformas de base
O balanço de 1963 demonstra o fracasso da política econômica, que leva a inúmeras greves e
ocupações no início de 1964. Goulart passa então
a defender as reformas de base como solução
para a conquista de um novo patamar de desenvolvimento.

Essas reformas só atenuam temporariamente as
tensões sociais que desencadeaiam uma intensa
e ampla campanha. De um lado, os trabalhadores
em defesa da “reforma agrária: na lei ou na marra!”, e do outro a burguesia, com o discurso da
“subversão” e a “comunização do país”.

19 de março de 1964
Os decretos geram ações organizadas
dos setores da classe média e da burguesia. 200 mil pessoas participam da
“Marcha da Família com Deus pela Liberdade” pedindo o impeachment de
Goulart, em defesa da propriedade, da
fé e da moral.

25 de março de 1964
Jango decreta anistia aos participantes
da “revolta dos marinheiros”.

30 de março de 1964
É transmitido por rádio e TV o discurso
de Jango que denuncia as pressões sofridas pelo governo, exercidas e financiadas pelo imperialismo e pela grande
burguesia associada.

• 1964

31 de março de 1964
O presidente do Brasil, João Goulart, é
deposto por um golpe militar. A ação
conta com apoio de uma parcela considerável do empresariado, parte da
grande imprensa da época e de setores
conservadores da sociedade.
1 de abril de 1964
Prisões e protestos pelo país em consequência do golpe militar. A sede da
UNE, no Rio de Janeiro, é incendiada e
tomada pelo governo militar.

9 de abril de 1964

Golpe de 1964

É editado o AI-1 que depõe o presidente e inicia as cassações:
1 - Permite, mediante investigação sumária, demissão, disponibilidade ou
aposentadoria dos que “houvessem
atentado contra a Segurança do País,
o regime democrático e a probidade
administrativa, excluída a apreciação
judicial”.
2 - Confere ao Presidente da República
faculdade de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos.

O golpe não encontra resistência por parte de Goulart que,
mesmo com forças para resistir, não reage e fuge para o sul do
Brasil e posteriormente para o Uruguai. A própria direita se surpreende com a facilidade com que chega ao poder.
A esquerda fragmentada, isolada das grandes massas populares
e sem nenhuma estratégia política para resistir, mostra-se inerte e desorientada com a ação militar. Vê o desmantelamento
de suas organizações políticas e sindicais bem como a prisão de
suas maiores lideranças.

9 de abril de 1964
A Universidade de Brasília (UnB) é invadida por soldados armados da Polícia
Militar à procura de armas inexistentes; 17 professores e alguns estudantes são levados para “depor”; os professores são mantidos presos durante
vários dias e mais tarde indiciados em
Inquérito Policial Militar (IPM).

Operação Brother Sam
Em auxílio ao golpe, os Estados Unidos
envia uma força-tarefa naval. A equipe
foi deslocada para Santos-SP para ser
utilizada caso fosse necessário. Não foi
preciso, mas demonstra que o governo
de Washington sabia das movimentações dos militares brasileiros para tomar o poder.

11 de abril de 1964
O marechal Castelo Branco é escolhido,
por eleições indiretas pelo Congresso,
para Presidência da República.
- Divulgadas as primeiras listas de cassações de mandatos instaurados, em
todo o país, os IPMs são usados para
enquadrar todos os que são considerados adversários pelo regime.

15 de abril de 1964
O marechal Castelo Branco assume a
presidência e é divulgada uma lista de
cassação de direitos políticos composta por 72 nomes.

1964
em imagens
O Brasil na década de 60

Jango faz discurso sobre
reformas de base

Incêndio na sede da UNE

Marechal Castelo Branco,
1º presidente após o golpe de 64

Após o golpe, tanques tomam as
ruas das principais cidades

O início da década de 60 é marcado pela inauguração de Brasília como
nova capital da República, conduzida
pelo então presidente Juscelino Kubitschek.
Outra característica também
é herdada deste período: um forte
agravamento da situação econômico-financeira causado pela política
desenvolvimentista. A construção de
Brasília contribui para o endividamento do Brasil junto aos mecanismos
financeiros internacionais. Para os
governos seguintes, as consequências
são um processo profundo de recessão e inflação, com índices até então
desconhecidos.
Jânio Quadros toma posse, em
1961, com um governo caracterizado
por uma forma populista de gestão.
Adotando uma postura independente
em relação à política externa – especialmente por não alinhar-se automaticamente ao governo dos Estados
Unidos – sofre enormes pressões, não
suporta a crise e renuncia em agosto
daquele ano.
Como o vice-presidente, João
Goulart, visitava a China naquele momento, surge a oportunidade para
que os militares tentem evitar sua
posse. Com a pressão da sociedade,
o vice-presidente é nomeado, porém
com seus poderes reduzidos, pois
uma manobra do Congresso havia alterado o regime presidencialista para
parlamentarista. O presidencialismo
voltaria a vigorar apenas em 1963,
após um plebiscito popular.
Jango governa com dificuldades.
Seu Plano Trienal – propostas para
estimular o crescimento econômico
e desacelerar a inflação – fracassa em
1963. Para tentar fortalecer o capitalismo industrial brasileiro e atenuar
os conflitos sociais que se apontavam,
Jango propõe a realização de reformas de base. Essas medidas visavam
reformular as estruturas bancárias,
eleitorais, fiscais e agrárias do país, incluindo a desapropriação das refina-

rias de petróleo, de terras às margens
das rodovias federais, entre outras.

GOLPE MILITAR
Sem o apoio da burguesia nacionalista e das organizações políticas
das classes populares e dos trabalhadores, o governo passa a ser combatido pelas forças conservadoras da
sociedade. Entre elas encontram-se
os partidos de direita (PSD e UDN),
institutos criados com recursos financeiros dos Estados Unidos, como o
IPES e IBAD, parte da Igreja e da grande imprensa, governantes de alguns
estados e outros setores, que acusam
o governo de estimular a desordem
e colocar em perigo as bases do capitalismo no Brasil. Esses grupos, articulados com as forças armadas, realizam um golpe e depõem, no dia 31
de março de 1964, o governo de João
Goulart sem enfrentar praticamente
nenhuma resistência por parte deste.
Para o professor aposentado Joel
Guardiano – estudante da UFPR entre
1960 e 1964 – a propaganda contra o
governo de Jango foi bastante eficaz.
“A impressão que eu tenho é que o
povo desejava a vitória da chamada
direita, do movimento militar. Com o
Jango e sua política de esquerdização,
a população passou a ter muito medo
do comunismo, principalmente as elites”.
Começa a partir de então um
dos períodos mais tristes da história
do Brasil. Uma nova ordem política e
institucional é instalada no país, com
uma crescente militarização. Toma
posse o marechal Castelo Branco e
inicia-se o processo de cassações de
mandatos políticos e perseguição aos
estudantes. A sede da UNE, no Rio
de Janeiro, é incendiada no dia 1° de
abril e em novembro de 1964 é promulgada a Lei Suplicy, que extingue as
organizações estudantis.
Aos poucos o governo militar edita medidas, conhecidas como Atos
Complementares e, principalmente,

1968
• 1964
em imagens

Atos Institucionais, que limitam a participação política da sociedade e cassam mandatos e direitos políticos.
Conforme o professor do Departamento de Informática, Antonio Urban – calouro do curso de economia
da UFPR em 1967 –, nos primeiros
anos da ditadura muitas pessoas em
Curitiba apoiavam o governo. “Na
época do golpe militar, a minha postura era até favorável ao golpe. Eu tinha
formação católica e o golpe era apresentado como o restabelecimento da
democracia no país”, destaca.
Apesar de a ditadura militar ter
sido apresentada como um processo
transitório que restabeleceria os princípios democráticos ameaçados pelos
comunistas, logo a repressão atingiu
o conjunto dos estudantes. “Ainda em
1964, eu estudava no Colégio Estadual do Paraná. Após a eleição do grêmio, nós fizemos uma festa e lemos
um manifesto contra o acordo MECUSAID, como a defesa da democracia
feita pela ditadura militar nos dava direito. Isso foi em um sábado. Na próxima segunda-feira o colégio estava
tomado pelos militares e a diretoria
do grêmio foi presa”, conta Urban.

AUMENTA A REPRESSÃO
O marechal Costa e Silva toma
posse em 1967 e em 1968 acirra-se
a política de repressão do governo. A

maior resistência na época ocorre por
parte dos estudantes, e são estes os
primeiros a sofrer as consequências.
A morte do estudante secundarista Edson Luís causa, além de inúmeras greves estudantis em todo o país,
comoção na população, que começa
a se manifestar contra o regime. A
passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, é a primeira grande manifestação
popular. Em Contagem-MG ocorre a
primeira greve, seguida pela dos metalúrgicos de Osasco.
Para frear as manifestações estudantis e da população, o regime passa
a responder com mais brutalidade. O
governo, ao editar o Ato Institucional
Nº 5, faz o Brasil mergulhar definitivamente em um período de trevas. Para
a professora aposentada Maria Lígia
Pires – estudante da instituição entre
1966 e 1969 – o AI-5 representou “um
‘balde de água fria’ para o movimento
que estava se estruturando. Depois
disso houve de novo um refluxo muito grande”.
Com o endurecimento do regime,
muitos opositores passam a ingressar
e atuar em organizações declaradas
clandestinas pelo governo.
Em outubro de 1969, começa o
governo do general Emílio Garrastazu
Médici, aquele que seria o mais obscuro e repressivo dos governos militares.

Passeata dos 100 mil no Rio de
Janeiro

Repressão a manifestação
contra a ditadura militar (1968)

Estudante morto em
manifestação de 1968
SUBVERSÃO
O termo “subversivo” passaa
a ser utilizado amplamente pelo
regime, ecoando na imprensa da
época, já que muitos setores ainda
faziam coro às ações do governo.
Nos documentos da Delegacia de Ordem Política e Social
(DOPS) – órgão criado para organizar a repressão durante o regime
me - o termo é utilizado para caracterizar qualquer atividade ou pessoa que se
opusesse ou fizesse críticas ao governo.

Cúpula do regime que assinou o
decreto do AI-5

O papel político
da APUFPR na década de 60
A APUFPR surgiu na década de
60, como associação com o objetivo
único de congregar os docentes e de
promover a união e a harmonia das
relações por meio de reuniões locais,
como almoços e jantares. “A função
maior era fazer existir na Universidade uma família com espírito universitário, fazer o congraçamento para
permitir que o pessoal, mesmo de
unidades diferentes, se conhecesse”,
relata o professor já falecido Faustino
Fávaro, em depoimento publicado no
livro Memória da Organização dos
Professores da UFPR.
Criada com a personalidade jurídica de uma associação recreativa e
cultural, a APUFPR não cumpriu, em
seus primeiros anos de existência, a
função de representar o corpo docente e lutar pelas reivindicações da
categoria junto a administração da
universidade. “A associação defendia
somente o interesse dos professores,
era recreativa, não tinha esse caráter
político que tem hoje”, conta o professor aposentado da UFPR, Amaury
Caron dos Anjos.
Realizadas de dois em dois anos,
as eleições nesta década não configuravam uma disputa ideológica. “As
eleições estavam previstas no esta-

tuto da associação e eram feitas para
legitimar a gestão. Não havia disputa
entre chapas durante os primeiros
anos da APUFPR”, esclarece o professor aposentado Ocyron Cunha, presidente da entidade de 1969 a 1970.
Até a Constituição de 1988, a legislação em vigor não permitia a criação
de sindicatos e organizações de classe
no funcionalismo público. Assim, as
associações recreativas cumpriram
um papel importante, embora incipiente, como primeiros instrumentos
de organização da categoria docente.
Para o professor aposentado Joel
Guardiano - estudante da UFPR entre
1960 e 1964 e professor entre 1971 e
1992 –, a conjuntura de reivindicações
levou a APUFPR a assumir um papel
mais sindical ao longo da sua história.
“No início não havia participação política, a associação cumpria um papel
apenas social. A visão de que a entidade devia ser um instrumento de
participação surgiu ao longo da década de 1970“ comenta.

artigo n° 169 no estatuto da APUFPR.
Segundo o texto do artigo, a “Associação dos Professores da Universidade
Federal do Paraná, entidade representativa do corpo docente, é reconhecida como de interesse da comunidade
acadêmica”.
Oficialmente, a APUFPR passa a
ser a entidade representativa dos docentes da UFPR. Mesmo com o avanço
da representação, o caráter associativo
e cultural continuou presente em suas
ações. O papel estritamente assistencialista assumido pelas entidades em
geral na década de 60 serviu para calar
as vozes e as reivindicações dos trabalhadores, resultando em raras chances
de estimular o processo de formação
de consciência crítica.

REPRESENTAÇÃO
O direito de representar os docentes da Universidade é adquirido
apenas em 1969, na gestão do professor Ocyron Cunha, com a inclusão do
Jornal Estado do Paraná
Paranáá
21 de dezembro de 1966

• 1965
13 de janeiro
Governo militar obtém empréstimo
de US$ 125 milhões do FMI.

10 de outubro
O reitor da UnB suspende as atividades
do campus e pede intervenção policial
devido à greve dos professores.

18 de outubro
156 professores pedem demissão da UnB após a publicação de lista de desligamento de 15 docentes. No dia seguinte, mais 43 professores fazem o mesmo.

UFPR
15 de abril de 1964

27 de outubro de 1964

A UFPR ganha projeção nacional
quando o presidente Castelo Branco convida o reitor da Universidade
Federal do Paraná e membro do
Conselho Federal da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, para ser o
novo Ministro da Educação.

O professor Flávio Suplicy de Lacerda decreta a lei nº 4.464, que
extingue a UNE e as entidades estaduais.
O dispositivo ficou conhecido como
Lei Suplicy.

Arquivo da DOPS relata
material apreendido no
DCE da UFPR em 1967

PERSEGUIÇÃO
Os professores José Rodrigues Vieira Neto, Amílcar
Gigante e Reginis Prochmann são aposentados compulsoriamente pelo
p
p regime
g
militar.

No detalhe, parte do Diário Oficial que publicou a suspensão
dos direitos políticos do professor Vieira Neto, em 1964.

Jornal Estado do Paraná
05 de outubro de 1968

• 1965

• 1966

• 1967

27 de outubro

7 de dezembro

15 de março

A vitória de candidatos da oposição em cinco estados leva o regime a decretar o Ato Institucional
nº 2 que:
1 - Promove expulsões e a extinção dos partidos políticos e impõe
eleições indiretas para presidente.
2 - Limita severamente a autonomia do Congresso e Declara o Poder Judiciário incompetente para
julgar as decisões do governo vigente;
3 - Prevê a possibilidade de decretar estado de sítio.

Ato Institucional nº 4 obriga o
Congresso a votar o Projeto de
Constituição.

Toma posse o marechal Costa e
Silva. Neste mesmo dia, entra em
vigor a nova Lei de Segurança Nacional e a Constituição de 1967,
que anula as disposições do AI-2.

• 1967
1 de janeiro
O ministro da Fazenda, Delfim
Netto, afirma que atinge US$ 1
bilhão o total de empréstimos
obtidos no exterior pelo Brasil no
regime militar até o final do mandato de Castello Branco.

• APUFPR: 1960-1962

Os interesses da Associação
eram de ordem geral.

“

A Associação

apoiava o reitor. Quem representava legalmente
a Universidade era a Reitoria. Era essa a

Preocupava-se com a
unificação e organização do
corpo docente, com melhores

“

“

• APUFPR: 1962-1964

legislação da época. As relações com o

Ministério eram estabelecidas diretamente com
a Reitoria.

salários e também com a
pesquisa. Tínhamos já naquele

CECÍLIA MARIA WESTPHALEN (1927-2004)

“

Professora do Departamento de História, Geografia e Direito na
década de 60. Pertenceu ao Conselho Administrativo da APUFPR
de 1962 a 1964.

momento preocupação com a
pesquisa na universidade.

Depoimento publicado no livro

Memória da Organização dos Professores da UFPR em 1991.

ELOY DA CUNHA COSTA (1913-1997)

Professor da Faculdade de Economia na década
de 60. Pertenceu ao Conselho Administrativo da
APUFPR de 1960 a 1962.
Depoimento publicado no livro Memória da
Organização dos Professores da UFPR em 1991.

professores, liderados pelo

professor Júlio Moreira, e criou
uma sociedade, uma associação

“

No período em que fiz parte da Associação
dos Professoras da Universidade Federal do

Paraná as chapas eram montadas por grupos de
professores, por indicação do reitor e sempre
apoiando a Reitoria.

de amigos da Universidade.
Professores dispostos a sustentar
e defender a Universidade. Não
tínhamos nenhum programa de
luta ou reivindicações funcionais.
A nossa reivindicação era estar

“

juntos, ao lado da Universidade.
CECÍLIA MARIA WESTPHALEN
(1927-2004)

“

A postura da Associação de Professores
da Universidade Federal do Paraná, neste
período, era de não contestar, não discutir

currículo e muito menos política nacional.
Não era essa a sua função. As pessoas
se reuniam para conversar, tomar um

“

Surgiu, então, esse grupo de

“

“

• APUFPR: 1965-1966

cafezinho, sem discutir temas importantes.

Professora do Departamento de História,
Geografia e Direito na década de 60. Pertenceu
ao Conselho Administrativo da APUFPR de
1962 a 1964.

Professor da Psiquiatria e Medicina Forense na década de 60. Foi
2º tesoureiro da APUFPR no período de 1965 a 1966.

Depoimento publicado no livro Memória da
Organização dos Professores da UFPR em 1991.

Memória da Organização dos Professores da UFPR em 1991.

ERNESTO CHRISTIANO AICHINGER (1926-1991)

Depoimento publicado no livro

• APUFPR: 1967-1968

“

A finalidade fundamental da Associação
era unir, harmonizar, confraternizar, fazer

a política nacional estava em

dos professores uma grande família, além

efervescência e os estudantes

de preparar benefícios para os professores,

eram muito politizados e

“

convénios com médicos, dentistas e

farmácias, e obter vantagens em termos de
preços e comodidade de atendimento.
FAUSTINO FÁVARO (1915-2003)

Entre 60 e 64

Professor Catedrático de Ciências Econômicas na década de 60.
Foi vice-presidente da APUFPR no período de 1967 a 1968.

mais esclarecidos. Havia
uma prática muito intensa e
nós participávamos da vida
política do país e do estado
ativamente. Nós fizemos,

Depoimento publicado no livro

“

“

• DÉCADA DE 60 - UFPR

inclusive, muitas passeatas.

Memória da Organização dos Professores da UFPR em 1991.

JOEL GUARDIANO

Estudante do curso de Química na década de 60.
Hoje professor aposentado da UFPR.

• APUFPR: 1969-1970

na universidade. foi um ano de

No início da nossa gestão o reitor não

crises, de muito agito estudantil

admitia que a Associação representasse os

e político. Havia a questão

professores. Conseguimos introduzir no

de liberdade democrática,

Estatuto o artigo 169 (...) A partir de então,
a Associação deveria ser recebida como um

“

“

órgão de representação do corpo docente.

No período em que fui presidente da

Associação, nossas relações com a Reitoria
eram difíceis e cheguei a ter alguns

enfrentamentos com o reitor de então. Achava

“

que a APUFPR não deveria ter nenhum tipo de
conivência com a Reitoria.
OCYRON CUNHA

Professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Administração. Foi
presidente da APUFPR na gestão 1969-1970.
Depoimento publicado no livro

Memória da Organização dos Professores da UFPR em 1991.

autonomia para os dces nos
movimentos políticos.
A relação dos alunos
mobilizados com os
docentes era muito pequena.
Eventualmente, alguns
professores eram mais
próximos. Mas as assembleias,
as discussões, as decisões

“

“

“

Mas eu vivi 68

eram tomadas somente pelos
estudantes.
MARIA LÍGIA PIRES

Estudante do curso de Ciências Sociais na década
de 60. Hoje professora aposentada da UFPR.

Maio de 68

23 de abril
Estudantes ocupam a universidade de Columbia, Nova York, em protesto contra os
vínculos mantidos entre a Universidade e
uma instituição militar.

4 de abril
Martin Luther King, líder ativista da luta
pelos direitos humanos e prêmio Nobel da
Paz em 1964, é assassinado em Memphis,
onde apoiava uma greve de coletores de
lixo.

28 de abril

Questionando o regime De Gaulle e o ambiente opressivo nas universidades, estudantes franceses, que já haviam ocupado
a universidade de Nanterre, tomam controle da Sorbonne e de outras instituições.
Barricadas são erguidas em Paris e a polícia responde com violência.

Cerca de 60 mil manifestantes protestam
no Central Park, em Nova York, contra a
Guerra do Vietnã.
5 de novembro
O republicano Richard Nixon é eleito
presidente dos EUA. Deixaria o cargo seis
anos mais tarde, afetado pelo escândalo
conhecido como Watergate.

1968 no

24 de agosto
Protesto popular em apoio às manifestações estudantis na Cidade do México reúne cerca de 300 mil pessoas.

28 de março de 1968
28 de março
Exército invade a universidade de Maracaibo, na Venezuela. Quatro estudantes
são mortos e 300 ficam feridos.

Policiais invadem a tiros restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, onde
se preparava manifestação contra os preços e más condições do lugar. No confronto um estudante de 16 anos é morto com
um tiro.

26 de junho
Estudantes ocupam a Universidade de
Bogotá, na Colômbia, em protesto contra
as condições de ensino do país.
22 de maio de 1968
11 de junho
Na Argentina, estudantes decretam greve
contra a política educacional do governo.

13 de junho
No Uruguai, governo decreta estado de
sítio após confronto entre estudantes e
operários com a polícia.

Estudantes secundaristas fazem manifestação em São Paulo contra Portaria n.º
31, que limita o trabalho do professor e
institui mensalidades em algumas universidades públicas. Durante um mês, várias
manifestações são desencadeadas no país
por professores e estudantes.

21 de agosto

• 1968

Em resposta ao processo de humanização
do regime comunista na então Tchecoslováquia, a União Soviética invade as ruas
da capital para tomar o controle do país.
A população responde com manifestações
pacíficas. Mas a dura ação soviética desfaz
a chamada Primavera de Praga.

20 de janeiro
A Universidade de Louvain, na Bélgica, é
fechada pelo governo após uma semana
de conflitos entre estudantes e a polícia.
Janeiro a maio
Na Espanha, estudantes e a polícia entram
em conflito e o governo fecha as universidades de Valência e Madri.

30 de janeiro
Vietcongues iniciam uma ofensiva contra
o Vietnã do Sul e os Estados Unidos, ocupando sua embaixada em Saigon e outras
dezenas de cidades. A chamada Ofensiva
do Tet é o começo da derrota norte-americana na Guerra do Vietnã.

no Brasil e no Mundo
22 de maio de 1968

26 de Junho de 1968

5 de Julho de 1968

Sancionada a lei que incrimina menores
de 18 anos envolvidos em ações contra a
segurança nacional.

“Passeata dos cem mil” no Rio de Janeiro – ato em solidariedade aos estudantes
e em protesto à violência contra o povo
brasileiro. Participaram também padres,
freiras, intelectuais e artistas em grande
mobilização.

O ministro da Justiça, Gama e Silva, proíbe
qualquer tipo de manifestação no país.

20 de junho de 1968
Estudantes ocupam a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e fazem assembleia. Tirados à força pela
polícia, muitos são presos e as aulas são
suspensas por tempo indeterminado.

21 de junho de 1968
Sexta-feira Sangrenta no Rio de Janeiro:
Manifestações contra a política educacional do governo acaba em um embate de
horas com vários mortos, centenas de presos e dezenas de feridos.

29 de agosto de 1968
PM e PF invadem a Universidade de Brasília (UnB), prendem professores e ferem
com um tiro na cabeça um aluno.
A Universidade Federal de Minas Gerais é
fechada.

12 de outubro de 1968
Polícia invade propriedade rural em Ibiúna-SP onde se realiza clandestinamente o
XXX Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). Resultado: cerca de 800
presos, entre eles os líderes mais expressivos do movimento.

13 de dezembro de 1968
Início da fase declaradamente ditatorial
do governo.
Determina-se o Ato Institucional nº05
que autoriza o presidente por prazo indefinido a:
1) Decretar o recesso do Congresso e
demais casas legislativas;
2) Decretar intervenções nos estados e
municípios;
3) Cassar mandatos eletivos e suspender
direitos políticos de qualquer cidadão;
4) Decretar estado de sítio e fixar seus
prazos de duração;
5) Decretar o confisco de bens;
6)Suspender garantias institucionais
referentes às liberdades de reunião e
associação;
7) Estabelecer a censura de imprensa,
da correspondência, das telecomunicações e das diversões públicas.

1968 na UFPR
14 de maio de 1968: as ruas
General Carneiro, XV de Novembro,
Doutor Faivre e Amintas de Barros
são tomadas por estudantes, que
improvisam obstáculos e barricadas
com automóveis, barras de ferro, tijolos e paralelepípedos.
Armados com estilingues e bolinhas de gude, cerca de três mil estudantes preparam uma estratégia
para conter o avanço da polícia e
garantir que o objetivo da ocupação
do prédio da reitoria seja atendido:
barrar a cobrança de anuidade dos
novos cursos da UFPR.
A política de repressão e de arrocho salarial dos primeiros quatro
anos de regime militar abateu o
movimento dos trabalhadores organizados em sindicatos e partidos políticos, diminuindo suas atividades
públicas e possibilidades de atuação. Coube, então, aos universitários
e secundaristas assumir a vanguarda
da luta contra a política educacional
do governo e a resistência contra a
coerção, violência e retirada de direitos democráticos impostos pela
ditadura.
O professor do departamento
de Economia, Divonzir Lopes Beloto
– estudante da UFPR entre os anos
de 1967 e 1970 – conta que durante
a década de 1960 a atuação política
dos estudantes se dava prioritariamente em defesa da melhoria da
qualidade do ensino. “Entrei na Universidade em 1967 e já no final do
ano fiquei decepcionado com a qualidade do curso. Isso me motivou e
comecei a participar do movimento
estudantil para melhorar a estrutura
do curso de Economia, que era muito fraco”.
A partir de 1967, o marechal

Costa e Silva assume a Presidência
da república e intensifica a violência e a repressão do regime. Para o
professor do Departamento de Informática, Antonio Urban – calouro
do curso de Economia da UFPR em
1967 –, foi o aumento da repressão
que levou o movimento estudantil a
assumir uma postura mais ofensiva
e apostar na radicalização. “Nessa
época, atuávamos com uma pauta estritamente legitima, nenhuma
reivindicação era meramente política. Nós defendíamos a importância
de um ensino mais condizente com
as necessidades do país”, destaca
Urban. Segundo o professor, “a ditadura resolveu contra-atacar com
bastante violência. Foi essa postura
mais agressiva da ditadura que levou
a uma radicalização das ações do
movimento e à tomada da Reitoria”.

ACORDO MEC/USAID
Entre 1964 e 1976, o Ministério da Educação (MEC) assina vários
acordos de cooperação com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
Pelo texto dos acordos, o Brasil
passa a receber assistência técnica e
cooperação financeira para realizar
uma reforma educacional, abrangendo desde a educação primária
ao ensino superior. Desenvolve-se
então uma reforma educacional
atrelada ao modelo econômico dependente, marcado pela política
de intervenção norte-americana na
América Latina.
Em plena guerra fria, caberia
ao sistema de ensino dos países em
desenvolvimento a formação de força de trabalho capacitada apenas a
operar a tecnologia produzida na Europa e Estados Unidos. “Segundo
o acordo MEC-USAID, nós aprenderíamos a usar a tecnologia e
não a criarmos. O que conseguíamos extrair daquilo era que o governo queria nos transformar em
apêndice da tecnologia desenvol-

XXX Congresso da UNE
prisões em Ibiuna

vida lá fora”, critica Antonio Urban.
Durante a ditadura militar a educação sofreu duas grandes reformas,
em 1968 e 1971. A Lei nº. 5.540/68,
que trata da primeira Reforma Universitária, foi baseada nos estudos
do Relatório do professor norteamericano Rudolph Atcon (1965),
no Relatório do coronel Meira Matos
(1967) e nos acordos MEC-USAID assinados em 23 de junho de 1965, 30
de julho de 1966 e em 9 de maio de
1967, dirigidos especificamente para
o ensino superior.
A reforma de 1968 estabeleceu
o fim do sistema de cátedra; introdução dos vestibulares unificados e
classificatórios; adoção do regime de
créditos, permitindo a matrícula por
disciplina; criação dos departamentos; indissociabilidade entre ensino
e pesquisa; cursos de graduação divididos em duas fases: ciclo básico
e especialização profissional e pósgraduação composta de dois cursos
distintos: mestrado e doutorado.
Para o professor aposentado
Amaury Caron dos Anjos, a departamentalização levou a uma segregação do projeto de educação discutido
nas escolas e institutos. “O resultado
dessa reforma foi a fragmentação
e o fim do sentido de unidade. A
compreensão do tipo de profissional que nós queremos formar ficou
prejudicada. Perdeu no aspecto da
formação e no sentido de unidade
dos cursos: de os professores discutirem, entenderem o que está fraco
e o que pode melhorar”, defende.

MANIFESTAÇÕES
O conteúdo dos acordos MECUSAID e os relatórios produzidos
entre 1965 e 1968 traziam a indicação de que as instituições de ensino
deveriam buscar formas alternativas
de financiamento da educação.
Em 1967, a administração da
UFPR, então dirigida pelo reitor Flávio Suplicy de Lacerda – Ministro da
Educação entre os anos de 1964 e

1966 – tentou estabelecer a cobrança de anuidade para os estudantes
que ingressassem na instituição a
partir do vestibular daquele ano.
O movimento estudantil, organizado por meio do DCE, UNE e dos
diretórios acadêmicos, realizou uma
ampla campanha contra a cobrança
da anuidade entre os universitários
e secundaristas. Para barrar a cobrança de taxa naquele ano, os estudantes usaram como instrumento
uma brecha legal no regulamento de
matrícula, que possibilitava ao estudante carente requerer isenção do
pagamento.
A mobilização dos alunos acabou adiando a iniciativa. Como grande parte dos estudantes entrou com
um processo solicitando a isenção
de taxa, foi impossível para a Universidade adotar a cobrança já em
1968.
Depois da vitória estudantil durante o vestibular de 1968, a administração da Universidade criou os
cursos noturnos de Direito e Engenharia, que passariam também a ser
pagos.
No dia do vestibular, os estudantes organizaram uma manifestação tentando impedir a realização
do exame. Cerca de 500 estudantes
reunidos em frente à portaria do
Centro Politécnico foram duramente
reprimidos pelos policiais da Cavalaria da Polícia Militar. “Enfrentamos a
cavalaria por horas. Os policiais batiam nos estudantes com sabre ou
passavam por cima com os cavalos.
Nós já estávamos cansados e ainda
chegaram mais policiais, com ordem
para bater mesmo. Pareciam cachorros atiçados”, conta o professor Antonio Urban.
Após o confronto com a polícia,
os estudantes se preparam para o
segundo dia do vestibular, que seria
realizado no dia 14 de maio. “Quando acabou
acab a batalha campal no Centro Poli
Politécnico a primeira coisa que
eu fiz fo
foi correr até os diretórios aca-

dêmicos, DCE e UPE para contar a
notícia e começamos a discutir como
reagir”, relembra Urban.
O ponto de encontro do próximo ato era a praça Santos Andrade,
de onde a polícia esperava que saísse uma marcha rumo ao Centro Politécnico. “Recebemos a notícia que a
polícia já tinha fechado as entradas
do Centro Politécnico e resolvemos
então tomar a Reitoria da UFPR para
forçar uma negociação e barrar a cobrança da anuidade”, destaca o professor Divonzir Lopes Beloto.
Ao todo, a manifestação da ocupação da Reitoria reuniu cerca de
cinco mil estudantes. Além dos alunos que participaram ativamente da
tomada do prédio, havia também um
grupo de apoio responsável pela segurança. “Por trás desse grupo havia
familiares dos estudantes – médicos,
juízes, promotores - que foram fundamentais para que não houvesse
repressão policial”, conta Urban.
O protesto terminou pacificamente, sem confronto direto com a
polícia. Nos dias seguintes à ocupação, o Conselho Universitário extinguiu o pagamento de anuidades na
Universidade Federal do Paraná. “A
nossa vitória naquele dia assegurou
o direito de ainda hoje oferecer na
instituição um ensino completamente gratuito”, comemora Divonzir Lopes Beloto.

Estudantes da UFPR arrastam busto do
reitor Flávio Suplicy de Lacerda

Jornal Tribuna do Paraná
12 de março de 1968

Jornal Tribuna do Paraná
12 de março de 1968

• 1969

Diretorias da APUFPR
na década de 60

26 de janeiro
O capitão do exército Carlos Lamarca e mais sete militares fogem do
quartel de Quitaúna, São Paulo.

1ª Diretoria - período 1960/62
Presidente: Júlio Estrella Moreira
Vice-Presidente: Alceu Ribeiro de Macedo
1° Secretário: Ernani Corrêa Reichmann
2° Secretário: Reginaldo Werneck Lopes
1° Tesoureiro: Ernesto Siegel Filho
2° Tesoureiro: Samuel Chamecki
Orador: Ildefonso Marques

1 de fevereiro
2ª Diretoria - período 1962/64
Presidente: Alceu Ribeiro de Macedo
Vice-Presidente: Oswaldo Pilloto
1° Secretário: Miroslau Constantino Baranski
2° Secretário: Oswaldo Ceccon
1° Tesoureiro: Othelo Werneck Lopes
2° Tesoureiro: Sergyo Micóhz
Orador: Egas Dirceu Moniz de Aragão

O AI-6 modifica a estrutura do Supremo Tribunal Federal e transfere
para a Justiça Militar os crimes contra a segurança nacional.

16 de maio
AI-10 aposenta centenas de professores em todo o país.

1 de julho
3ª Diretoria - período 1965/66
Presidente: Marcos Augusto Enrietti
Vice-Presidente: Antenor Pamphilo dos Santos
1° Secretário: Nelson de Luca
2° Secretário: Sebastião Vicente de Castro
1° Tesoureiro: Nivaldo Maranhão Faria
2° Tesoureiro: Ernesto Christiano Aichinger
Orador: Alcides Munhoz Neto

É criada em São Paulo a Operação
Bandeirantes (Oban), maior centro
de torturas do Estado.

4 de setembro
Sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Em consequência
foram libertos 15 presos políticos.

4ª Diretoria - período 1967/68
Presidente: Algacyr Munhoz Mäeder
Vice-Presidente: Faustino Fávaro
1° Secretário: Júlio Estrella Moreira
2° Secretário: Zélia Milléo Pavão
1° Tesoureiro: David de Sá
2° Tesoureiro: Amauri dos Anjos
Orador: Athos Moraes de Castro Vellozo

5ª Diretoria - período 1969/70
Presidente: Ocyron Cunha
1° Secretário: Tufi Salum
2° Secretário: Luiz Manoel Scavazza
1° Tesoureiro: Francisco Cersósimo
2° Tesoureiro: Antonio Bonifácio Gaidus
Diretor Social: Sebastião Avelino Lopes
Diretor Cultural: Lauro Esmanhoto
Orador: José Nicolau dos Santos

9 de setembro
Ato Institucional nº 14 estabelece
pena de morte para subversivos.

18 de setembro
Governo decreta nova Lei de Segurança Nacional.

30 de outubro
Posse do novo presidente da República Emílio Garrastazu Médici.

Jornal Folha de São Paulo - 1960.

Jânio Quadros é eleito presidente - 1960.

Carta renúncia de Jânio Quadros: “Ao Congresso Nacional. Nesta data, e por este instrumento, deixando com o Ministro da Justiça, as
razões de meu ato, renuncio ao mandato de
Presidente da República. Brasília, 25.8.61.”

Presidente João Goulart em comício onde
anúncia as reformas de base.

Marcha da Família com Deus pela Liberdade é
destaque no Jornal do Brasil - março de 1964.

Jornal Folha de São Paulo faz apologia à
marcha contra Goulart - 1964.

Diário Oficial publica o Ato Institucional nº1,
que instaura a ditadura (11 de abril de 1964)
- Arquivo da DOPS.

Estudantes da UFPR presos no XXX Congresso da UNE em Ibiúna-SP (1968) - Arquivo da
DOPS.

Panfleto de estudantes convocando a população de Curitiba a lutar contra o ensino pago
na UFPR (1968).

Arquivo, da DOPS, do professor da UFPR Vieira Neto, cassado pela ditadura.

Manifestação contra a ditadura militar em
1968

Governo decreta Ato Institucional nº 5 - Jornal do Brasil (1968).
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