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• 1970 - 1978

Mudanças na carreira e a
criação da Dedicação Exclusiva
A partir da década de 70 o projeto
de Reforma Universitária, aprovado em
1968 pelo governo militar, começa a ser
implementado na UFPR. A lei 5.540/68
previa a reestruturação das universidades, colocando como modelo o padrão
norte-americano - o que não retirou as
ambiguidades da disputa dos modelos
humboldtiano e napoleônico, ou seja,
entre uma formação mais humanista e
uma mais voltada para o mercado. Propunha-se a cobrança de taxas, criação
de departamentos e fragmentação das
unidades de ensino, ao mesmo tempo
em que se colocava a possibilidade de
criação de uma carreira docente única,
com o incentivo à titulação e ao regime
de trabalho em dedicação exclusiva.
A reforma universitária era uma
reivindicação histórica dos estudantes e professores progressistas, com
origem no movimento pelas reformas
de base da década de 60. Durante o
governo militar, entretanto, as propostas de reestruturação da educação se
apóiam nos acordos com organismos
de cooperação internacional, visando
colocar a educação e a ciência a serviço
de um projeto de desenvolvimentismo
nacional atrelado ao modelo econômico dependente e de subordinação aos
Estados Unidos.
O último acordo entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID) é assinado em
1976. O conteúdo desses documentos
indica aos países em desenvolvimento
um papel de dependência e de reprodução tecnológica. Simultaneamente,
o projeto nacional-desenvolvimentista
adotado pelo governo militar demanda que as universidades produzam conhecimentos em ciência e tecnologia e
formem quadros técnicos de alto nível
para os setores estatais estratégicos,
como energia e telecomunicações, e
para as filiais de multinacionais e grandes empresas nacionais.
A capacidade de produzir ciência e
tecnologia nas universidades, política

adotada no projeto de Reforma Universitária, é incentivada pela criação
de pós-graduação articulada à carreira
docente e limitada – política e cientificamente – pelas agências de financiamento criadas com função de definir
o que seria pesquisado nas instituições
por meio da publicação de editais.

Implantação da DE na UFPR

A regulamentação da dedicação
exclusiva se dá durante a gestão do ministro da Educação, Jarbas Passarinho
(1969-1974). O regime de trabalho dos
professores do ensino superior passou
de 12h ou 24h para 20h, 40h e dedicação exclusiva, ampliando assim o tempo
que seria dedicado às atividades de docência e pesquisa fora da sala de aula.
Além disso, a lei 5.540/68 reconheceu
uma única carreira no magistério superior e extinguiu as cátedras com a implementação do sistema de créditos, o que
resultou na modificação dos cargos de
magistério, dividido, a partir de então,
nas classes de professor-titular, professor-adjunto e professor assistente.
A transição do regime de trabalho,
entretanto, não foi cumprida de imediato na UFPR. Segundo o presidente da
APUFPR entre os anos de 1969 e 1970,
professor Ocyron Cunha, a administração da Universidade julgava que os docentes não tinham interesse em dedicar
mais tempo à docência e à pesquisa.
Na avaliação da Reitoria a mudança
resultaria em diminuição ou impossibilidade de trabalhar fora da instituição.
Cunha conta que a Reitoria enganou-se
e que a possibilidade de ampliar o regime de trabalho agradou a maior parte
dos docentes da instituição. “Quando a
resolução de dedicação exclusiva veio à
tona, mais da metade dos professores
optaram pelo regime de exclusividade”, relembra.
O professor Álvaro Vicente, primeiro secretário da
APUFPR na gestão de 1973 a
1975, recorda que o processo de transição do regime de

trabalho de 40h para regime de dedicação exclusiva era um processo restrito a
poucos professores. “Eu comecei na instituição com 40 horas e para pegar o DE
foi dificílimo, por problemas internos da
cúpula do ensino. Eu só consegui a transição porque um professor DE queria
sair e não tinha permissão pra deixar o
cargo sem encontrar outra pessoa para
substituí-lo”, conta Vicente.
Conforme dados do MEC, o percentual de professores em dedicação exclusiva nas instituições públicas passou de
19,8%, em 1973, para 81,6% em 1989.
Entretanto, a limitação do direito à ampliação do regime de trabalho é uma
preocupação recorrente. A partir de
2008, com a criação da unidade chamada professor equivalente, aumentou-se
o grau de dificuldade para garantir a
mudança da jornada de trabalho.
Para o professor Constantino Comninos, presidente da APUFPR em 1979,
é preciso destacar o impacto positivo da
ampliação do regime de trabalho dos
professores na produção de pesquisas
no interior da Universidade.
Segundo o docente, a criação da
DE influenciou inclusive no número de
mestrados e doutorados ofertados na
UFPR. “A universidade brasileira ganhou, muitos professores se titularam
com bolsas no exterior e com isso a
UFPR cresceu, graças a dedicação exclusiva que foi uma extensão do trabalho
que nós realizávamos”, pontua.

Resistência em 1970
16 de janeiro de 1970
Mário Alves, um
dos fundadores do
Partido Comunista
Brasileiro Revolucionário (PCBR), é
preso e morto sob
tortura, no Rio.

11 de março de 1970
O cônsul japonês Nobuo Okuchi é sequestrado por
integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR) em São Paulo.

México

20 de abril de 1970
O Exército inicia a Operação Registro, que acaba com a Guerrilha do
Vale do Ribeira, da VPR. Lamarca
foge.

14 de março de 1970
Cinco prisioneiros políticos, entre eles
a madre Maurina Borges, são enviados ao México em troca da libertação
de Nobuo Okuchi. O cônsul japonês é
libertado.

26 de janeiro de 1970

21 de junho de 1970

O decreto-lei 1.077 institui a
censura prévia a espetáculos e
publicações.

A seleção brasileira conquista o
tricampeonato mundial de futebol
no México. Na volta a delegação é
recebida pelo presidente Médici.

03 de outubro de 1970
ELEIÇÕES: A Arena, partido do
governo, faz 21 dos 22 governadores. A exceção foi a Guanabara,
onde se elege Chagas Freitas.

10 de maio de 1970
Feito refém no Vale do Ribeira, o tenente do Exército Paulo Mendes Jr. é
morto a coronhadas por integrantes
da VPR.

• 1970
Argélia

11 de junho de 1970
O embaixador alemão no Brasil, Ehrenfried
Von Holleben, é sequestrado no Rio.

O embaixador alemão é trocado
pela liberdade de 40 presos políticos (entre eles o jornalista Fernando Gabeira), que são banidos para
a Argélia.

23 de outubro de 1970
O dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN)
Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, é preso,
torturado e morto por policiais do grupo do delegado Fleury, em São Paulo.

07 de dezembro de 1970
O embaixador da Suíça, Giovanni Enrico
Bucher, é sequestrado, no Rio, por militantes da ALN.

16 de junho de 1970
O governo Médici anuncia o Programa de Integração Nacional,
que prevê a construção da rodovia Transamazônica.

Chile

O embaixador da Suíça é trocado pela liberdade de 70 presos
políticos, que são enviados ao
Chile em janeiro de 1971.

O crescimento da APUFPR
No final da década de 60, a APUFPR adquiriu oficialmente o direito de
ser a entidade representativa dos docentes da UFPR. Ainda assim, durante
o período de 1970 a 1979 – marcado
pelo período mais truculento da repressão no regime militar – a associação manteve seu caráter assistencialista e recreativo.
O presidente da APUFPR durante
a gestão 1969-1971, professor Ocyron
Cunha, conta que no começo da sua administração a associação tinha poucos
recursos. “No nosso tempo, o patrimônio era realmente pequeno e, durante
a nossa gestão, acrescentamos ao patrimônio a biblioteca”, relembra.
Com o objetivo de congregar
os docentes e angariar benefícios, a
Associação dos Professores buscou
aumentar o número de filiados e consolidar o patrimônio da entidade. No
início dos anos 70, a renda arrecadada pela APUFPR era suficiente apenas
para o pagamento do aluguel da sede,
ainda uma pequena sala na Associação Comercial do Paraná.
Para diminuir os custos fixos, a

APUFPR alugou uma casa de madeira no Alto da Rua XV que pertencia a
um associado. A partir da economia
gerada com a nova sede, buscou-se
investir na estrutura da entidade com
a contratação de funcionários, aquisição de eletrodomésticos e móveis.
A gestão da APUFPR também
projetou uma sala de jogos, dentro
da sede da associação, com o intuito
de possibilitar uma área de lazer para
os filiados, com jogos como gamão e
xadrez. “A partir daquele momento, a
sede se movimentou. Sempre tinha
gente ali conversando, discutindo
os rumos da entidade, tomando um
café”, conta o professor Álvaro Vicente Gonçalves, primeiro secretário entre os anos de 1977 e 1979.
A casa possuía poucos móveis,
uma cozinha e uma biblioteca na qual
eram disponibilizados jornais, revistas
e bibliografias sobre o Magistério e
sobre as universidades. A sala de estar era onde os docentes realizavam
as reuniões da associação e onde se
encontravam para conversar.
Com o decorrer do tempo, a sede

foi melhor equipada, com geladeira e
mesas, e foram contratados funcionários para cozinhar para os professores,
que começaram a fazer suas refeições
lá mesmo.
Nas gestões de 1975 a 1977 e
1977 a 1979, a diretoria presidida
pelo professor Carlos Danilo Costa
Côrtes construiu uma churrasqueira
que passou a ser local de vários encontros da comunidade acadêmica.
“Em consequência desse apoio inicial,
resolvemos mudar para uma sede
maior, uma casa grande com um bom
terreno”, relata o presidente da APUFPR na época, em depoimento publicado no livro Memórias da Organização
dos Professores da UFPR.
Essa nova sede na Rua Manoel
Correia de Freitas, no Tarumã, tornou possível disponibilizar um espaço
mais confortável e útil aos docentes.
Ali organizou-se uma biblioteca, com
um acervo maior e com mais qualidade, e um restaurante para professores, funcionários e alunos – além da
criação de um campo de futebol suíço
construído ao lado da associação.

sor já falecido Francisco Cersósimo,
presidente da APUFPR nas gestões de
1971 a 1973 e 1973 a 1975, em depoimento para o livro Memórias da Organização dos Professores da UFPR, em
sua gestão os professores ainda
não se identificavam completamente com a entidade e o
número de filiados era pequeno. “Naquele tempo os
professores não aceitavam

muito a Associação, pagavam pouco,
um cruzeiro por professor, tínhamos
700 sócios” relata.
Somente em 1975 a APUFPR organizou sua primeira campanha de
filiação para todos os professores da
Universidade. “Foi então que a associação resolveu fazer uma campanha
para aumentar o número de filiados
e tornar a entidade realmente expressiva”, aponta o professor Álvaro
Gonçalves.
A ação foi eficaz e em pouco
tempo o número de associados teve
um aumento significativo, chegando
perto de atingir a totalidade dos professores da UFPR. Como consequência, a receita da entidade também
aumentou, passando de nove mil e
400 cruzeiros para mais de 400 mil
cruzeiros.

ASSOCIADOS
Segundo registros, dos 500 docentes da Universidade Federal do
Paraná, na década de 60, aproximadamente 100 eram associados à
APUFPR. De acordo com o profes-

PAPEL POLÍTICO
Entre os anos de 1970 e 1979,
as gestões que se sucederam no
comando da APUFPR buscaram
ampliar o patrimônio da entidade
e manter a oferta de convênios de
seguro de vida e consórcio de carros. Apesar de a APUFPR ser a entidade representativa dos professores da UFPR, a associação tinha
sua atuação limitada apenas às
questões culturais e associativas,
extrapolando esse papel apenas
em casos específicos, como a luta
pela implementação do regime

de trabalho em dedicação exclusiva, na década de 1970.
Enquanto várias entidades
assumem pautas mais amplas,
em defesa da reabertura democrática e do direito de greve e da
livre organização política, a APUFPR se mantém ainda alheia a essas movimentações.
A preocupação com a autonomia da entidade frente à administração da UFPR ainda era bastante
incipiente.
Em depoimento publicado no

livro Memórias da Organização
dos Professores da UFPR, o professor já falecido Francisco Cersósimo, presidente da APUFPR 1971
e 1975, relata a relação. “Na época, qualquer coisa que precisássemos era só procurar o reitor e ele
tomava as providências, era um
intermediário entre a associação
e o Ministério da Educação”, conta. Segundo ele, não havia líderes
ou um movimento organizado de
caráter político e reivindicativo
dos docentes.

CHÁCARA
Com o objetivo de oferecer
espaços de lazer aos associados,
a gestão do professor Carlos Danilo Costa Côrtes adquiriu uma
chácara fora de Curitiba.
A localização afastada foi
planejada para proporcionar aos
professores um ambiente tranquilo e isolado para o descanso
ou para a execução de seus trabalhos acadêmicos.
Para possibilitar maior conforto aos associados a chácara
passou por reformas antes de ser
inagurada. Houve a construção
de chalés, churrasqueiras e uma
sede grande e comum a todos,
com sauna, piscina e restaurante.

“Nós nos reuníamos muito lá. Fizemos várias churrascadas, com
tudo a que tínhamos direito. Mas
construímos aquilo com muita
luta”, relembra Álvaro Gonçalves.
Na inauguração da chácara esteve presente o ministro da Educação da época Euro Brandão. “O Euro
Brandão estava no MEC, eu
era seu amigo pessoal. Houve um bom relacionamento
entre nós e o convidamos na
tentativa de aproximá-lo do
ensino paranaense, da associação, com a oportunidade
de conversar, trocar idéias”,
declara o professor já faleci-

Inauguração da Chácara da APUFPR-SSind em 1978.
Em destaque o ministro da Educação Euro Brandão e
o presidente da Associação Carlos Côrtes

do Danilo Côrtes, presidente da
APUFPR de 1975 a 1978 em depoimento ao livro Memórias da
Organização dos Professores da
UFPR.

Chácara da APUFPR-SSind em 1978

Repressão 1971 a 1973: casos mais conhecidos
1971

20 de agosto

20 de janeiro

1972

Iara Iavelberg, companheira
de Carlos Lamarca, morre em
Salvador.

No Rio, o deputado Rubens
Paiva é preso, morto sob
tortura e dado como desaparecido.

17 de setembro
Carlos Lamarca é morto na
Bahia.

1971

07 de janeiro

30 de maio

Os militantes da VPR Eudaldo
Silva, Pauline Reichstul, Evaldo Souza, Jarbas Marques,
José Silva e Soledad Viedma
são torturados e mortos em
Paulista (PE), após informações do cabo Anselmo.

O militante da VPR cabo Anselmo é preso pela equipe
do delegado Sérgio Fleury, da
Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops)
paulista. Torturado, passa a
ser informante da polícia.

14 de junho

1973

1971

1973
17 de março

O militante do Movimento
Revolucionário 8 de outubro
(MR-8) Stuart Angel é preso,
torturado e morto no Centro
de Informações de Segurança
da Aeronáutica (Cisa), na Base
Aérea do Galeão, no Rio.

O estudante da USP Alexandre Vanucchi Leme é morto
sob tortura no DOI-Codi de
São Paulo.

1972

1973

A Anistia Internacional publica em Lon-

30 de novembro

dres um relatório que relaciona 1.078

Sônia Moraes Angel Jones,
militante da ALN e esposa
de Stuart Angel, é morta sob
tortura em São Paulo.

vítimas de tortura no Brasil.

1971

1972

15 de abril

15 de novembro

O industrial Henning Albert Boilesen, presidente
da Ultragás e tido como
financiador da Operação
Bandeirantes (Oban), é
morto em São Paulo.

Eleições Municipais: a Arena, partido do governo,
conquista 80% das prefeituras.

1973
Outubro

Primeiro choque do petróleo: a Organização dos
Países Exportadores de
Petróleo (Opep) reduz a
produção e o preço do produto quadruplica.

1974
15 de janeiro
O Colégio Eleitoral elege Ernesto Geisel presidente da
República.

23 de janeiro
Tem início a censura prévia
de rádio e TV.

Guerrilha do Araguaia
• 1972 a 1974 •

Março de 1972
A Guerrilha do Araguaia, montada
pelo PCdoB, é descoberta e começam
as investigações na região de
Xambioá (PA).

Marabá
Axixá

Xambioá
Araguanã

12 de abril de 1972

16 de junho de 1972

Julho de 1972

Cerca de três mil homens do Exército chegam ao Araguaia e dão início à primeira
campanha contra a guerrilha rural.

Maria Lúcia Petit, militante do PCdoB, é
morta pelo Exército no Araguaia.

Termina a primeira campanha do Exército contra a Guerrilha do Araguaia.

Setembro de 1972

07 de outubro de 1973

14 de janeiro de 1974

O Exército inicia a segunda campanha no
Araguaia, desta vez com dez mil homens.
Após fracassarem na busca aos guerrilheiros, as tropas se retiram da região no
fim do mês.

O Exército inicia a terceira campanha
contra a Guerrilha do Araguaia.

Lúcio Petit da Silva, militante do PCdoB,
desaparece após tiroteio com soldados
no Araguaia.

Abril de 1974

25 de dezembro de 1973

Osvaldo Orlando da Costa, o Osvaldão,
um dos comandantes da Guerrilha do
Araguaia, é morto pelo Exército. Sua cabeça é decepada e exposta na base militar de Xambioá.

Em emboscada preparada pelo major
Sebastião Curió, são mortos Maurício
Grabois e Paulo Mendes Rodrigues,
principais comandantes da Guerrilha do
Araguaia, e ainda Gilberto Olímpio e Guilherme Gomes Lund.

• APUFPR: 1970-1975

“

Nessa época não houve qualquer

precisássemos era só
procurar o reitor, ele

trabalhamos fundamentalmente

tomava as providências. Era

na ordem de ensino e

um intermidiário entre a

aprendizagem, nessa parte não

associação e o MEC. Acredito

havia nenhum problema. Os

que o MEC não tomava nem

“

trabalhos, do ponto de vista

conhecimento da associação e

didático pedagógico, corriam
normalmente, sem maiores
percalços.

FRANCISCO CERSÓSIMO (1919-2003)
Professor do Departamento de Medicina da UFPR.
Foi presidente da APUFPR em duas gestões, de 1971
a 1975.
Depoimentos publicado no livro Memória da Organização
dos Professores da UFPR em 1991.

“

Os reitores eram biônicos,

impostos pela ditadura militar,

e a Associação dos Professores
era ligada a Reitoria e defendia
os interesses dos reitores.

“

Estudante do curso de História da
UFPR entre 1970 e 1973 e professor do
Departamento de Economia a partir de
1978.

construir os cinco chalés

de madeira na chácara para
os associados aproveitarem

sauna, piscina e, com o tempo,

pudéssemos fortalecer a luta

LAFAIETE NEVES

Eu fui o encarregado de

a sede grande, instalamos

assumir a associação, como

pela redemocratização.

“

as férias. Nós construímos

Por isso nós queríamos
forma de ter espaço em que

NELSON DE LUCA

Formado no curso de Engenharia Civil da
UFPR em 1969 e professor da instituição a
partir de 1971.

construímos um galpão onde
fazíamos churrascos. Todo

“

não houve problemas.

coisa de ordem política,

“

“

Qualquer coisa que

esse processo foi conquistado
com muita luta.
ÁLVARO VICENTE
Primeiro secretário da APUFPR na
gestão de 1973 a 1975.

• APUFPR: 1975-1978

Resolvemos mudar para uma sede
maior, uma casa grande com um
bom terreno. Ali organizamos
uma biblioteca com um acervo de

“

professores, também assumisse
um papel político mais efetivo.

local de encontro entre os

Essa concepção encaminhou

professores. Com a aprovação da

a criação do movimento dos

diretoria procuramos uma chácara

professores, de oposição a
gestões anterior da associação,

“

professores pudessem descansar.
CARLOS DANILO COSTA CÔRTES
(1930 - 2009)

Professor Adjunto do Departamento de Comunicação
Social e Turismo. Ingressou na UFPR em 1964. Foi
presidente da APUFPR em duas gestões, de 1975 a 1979.
Depoimentos publicado no livro Memória da Organização
dos Professores da UFPR em 1991.

“

Toda essa conjuntura de
mudanças motivou muito a
UFPR para que a situação se
modificasse internamente.
A formação de uma chapa

associação, que até então era

basicamente uma congregação de

qualidade, além do restaurante,

distante de Curitiba, onde os

Era importante que a nossa

e a apresentação de uma chapa
em 1979, que concorreu em uma
eleição disputadíssima.
CARLOS ALBERTO FARACO

Professor do Departamento de Linguística da
UFPR entre 1974 e 1998.

“

A impressão que eu tinha

quando eu voltei, em 1975, era
que a associação era mais um

para a eleição do Conselho de

grupo de instrumentalização

Administração, as reuniões na

da reitoria e não um grupo de

casa do professor Ruy Wachokicz

reivindicação da categoria,

e a primeira eleição para a

mesmo os trabalhistas, não só

APUFPR, na qual perdemos

políticas.

“

mudou a história da Universidade
nos anos 80.
CARLOS ANTUNES
Professor adjunto do Departamento de
História. Ingressou na UFPR em 1968.

MARIA LÍGIA PIRES

“

por 14 votos, formam o embrião
de um grande movimento que

“

“

Formada no Curso de Ciências sociais da UFPR
em 1969 e professora do Departamento de
Antropologia a partir de 1975.

O Brasil de 1970 a 1978: milagre e sangue
A década de 70 é marcada pela
consolidação das ditaduras – militares
e civis – instaladas em diversos países
da América Latina. Os dirigentes dessa
nova ordem política procuram legitimá-la com a defesa ostensiva da doutrina de “segurança nacional”, com o
discurso de restabelecer a “ordem”,
promover o fortalecimento econômico e – mais concretamente – barrar
qualquer possibilidade de “ameaça
comunista”.
No Brasil, para desviar a atenção
da população sobre suas ações repressivas, o governo militar – instalado em
1964 – procura construir um clima de
ufanismo e satisfação na população,
exaltando o chamado milagre econômico. Ao mesmo tempo em que
o país vivencia um momento de alto
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com inflação aparentemente
controlada, verifica-se também fase
de crescente endividamento sem precedentes. O aumento da concentração de renda e da pobreza no período também são consequências deste
processo.
O clima de patriotismo exacerbado criado pelo governo de Emílio
Garrastazu Médici, por meio de investimentos volumosos em ações de
propaganda, impulsiona a criação
de slogans, como “Brasil Potência”,
“Ninguém Segura Este País” e “Brasil,
ame-o ou deixe-o” – este em alusão
aos exilados políticos –, encobrindo a
falta de democracia existente.

Para apaziguar os anseios por democracia emergentes na sociedade, o
governo utiliza-se da vitória da seleção brasileira de futebol na Copa do
Mundo de 1970, e cria um ambiente
de anestesia política na população.
Essa atmosfera de ufanismo possibilita ao governo militar endurecer ainda
mais a repressão contra opositores, o
que leva a um aumento do número de
presos políticos, torturados e mortos
nas sessões de interrogatório.

A resistência à ditadura

Sem conseguir enfrentar o discurso ideológico oficial, com várias
lideranças presas ou assassinadas e
sofrendo derrotas nas urnas, parte
das oposições participa de organizações políticas – consideradas ilegais
pelo regime. Algumas passam a reagir
por meio da luta armada, com guerrilhas urbanas e rurais ou promovendo
sequestros de autoridades para obter
em troca a liberdade de presos políticos. O primeiro caso emblemático
dessa prática ocorreu em 1969, com o
sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick.
Em 1970 são sequestrados o cônsul japonês, Nobuo Okuchi, o embaixador alemão no Brasil, Ehrenfried
Von Holleben e o embaixador da Suíça, Giovanni Enrico Bucher. Em troca, dezenas de presos políticos são
libertados pelo governo. Essas ações,
embora conquistem certa atenção e
tornem públicas as práticas de tortura

Presidente Médice recebe a
seleção brasileira de futebol,
campeã do mundo em 1970

e morte implementadas pelo regime,
não são suficientes para sensibilizar a
população. Nas eleições municipais
de 1972, a Arena, partido do governo,
elege 80% dos prefeitos.
O governo e muitos jornais passam a utilizar o termo “terrorista”
para denominar as ações mais radicais das organizações políticas. Enfraquecidas pelas inúmeras fragmentações internas, sem apoio popular e
do proletariado – impregnados ainda
pela ideologia burguesa e afetados
pela ostensiva propaganda do governo –, as organizações não conseguem
criar resistência concreta ao regime.
Os militares agem com mais dureza,
intensificando as investidas contra os
aparelhos, as prisões e os assassinatos de inúmeras lideranças políticas.
Esse processo leva ao enfraquecimento das organizações, fazendo com que
muitas delas fossem dizimadas.
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lança, em 1973, a chapa Ulisses Guimarães-Barbosa Lima
Sobrinho como “anticandidatos” nas
eleições indiretas para a Presidência,
contra o general Ernesto Geisel, que é
eleito com ampla maioria.

A “reabertura” de Geisel

Em 1974, Geisel assume como
presidente em meio a uma crescente
insatisfação popular em relação ao regime e promete uma abertura política
“lenta e gradativa”. Com a recessão
causada pela crise do petróleo no ano

Posse do novo presidente da
República general Ernesto
Geisel em 1974
Semana da Pátria

• 1970 - 1978

anterior, o “milagre econômico” entra
em esgotamento e a concentração de
renda prenuncia uma grave crise social. “Na segunda metade dos anos
1970, havia uma demanda social muito grande pelo fim da ditadura e as
organizações sociais, as associações
e sindicatos começaram a se mobilizar em direção à luta pela redemocratização do país”, conta o professor
aposentado da UFPR Carlos Alberto
Faraco.
Este quadro é refletido nas eleições, quando o MDB consegue ampliar de forma considerável sua participação parlamentar, elegendo 16 das
22 vagas em disputa para o Senado e
conquista 44% das cadeiras na Câmara dos Deputados.
A perseguição a adversários do
regime continua. Políticos são presos e torturados, alguns são mortos
ou tidos como desaparecidos, muitos
mandatos são cassados. Qualquer manifestação pública ou reunião fechada
que abordasse assuntos contrários ao
governo continua proibida.
Um dos fatos mais marcantes do
período é a morte do jornalista Vladi-

mir Herzog, diretor de jornalismo da TV
Cultura, nos porões do Destacamento
de Operações de Informações - Centro
de Operações de Defesa Interna (DOICODI) em São Paulo, em 1975.
O acontecimento casa comoção
nacional e demonstrou para grande
parte da população e da opinião pública internacional as práticas de tortura e morte implementadas pelo regime militar. Apesar da perícia oficial
indicar o suicídio, fica evidente para
toda a sociedade que sua morte é decorrente da tortura.
Em 1976, prevendo a possibilidade de nova derrota nas eleições diretas para governador de 1978, Geisel
reduz a níveis mínimos a propaganda
política em rádio e televisão – por serem instrumentos de politização da
sociedade.

Pacote de Abril

O objetivo de Geisel é estabelecer a eleição indireta para governador. Como a Arena não possui os 2/3
de cadeiras no Congresso necessárias para emendar a Constituição, o
presidente decreta o fechamento do

Congresso no dia 1º de abril de 1977
e determina uma série de reformas
constitucionais.
Geisel cria a eleição indireta para
1/3 dos senadores - logo denominados “biônicos” -, estabelece a eleição
indireta para governador, muda o quórum para votação de emendas constitucionais no Congresso, que passa a
ser por maioria simples ao invés dos
2/3 anteriormente necessários, e altera o tempo mandato de presidente
de cinco para seis anos.
Com a fundação do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), em 1978, aumenta a pressão sobre o governo por
uma anistia ampla, geral e irrestrita.
No mesmo ano, em São Bernardo do
Campo, no ABC paulista, metalúrgicos iniciam a primeira greve no Brasil
após o AI-5. O movimento começa a
se espalhar para outras localidades.
Nas eleições para o Congresso a
Arena elege mais representantes, mas
o MDB vence na soma total de votos
para o Senado e permanece majoritária nos principais estados do país. A
população começa a demonstrar cada
vez mais o desejo por mudanças.

Censura
Em 1968 o governo de Costa e
Silva sanciona a lei dispondo sobre a
censura a obras literárias, teatrais e cinematográficas. Este instrumento, responsável pelo cerceamento seletivo de
informações consideradas subversivas
ou impróprias pelo governo, adquire
papel importante durante todo o regime. Muitas músicas e peças teatrais
foram proibidas, autores e artistas são
perseguidos e muitos deles são levados ao exílio.
A ingerência em jornais, especialmente naqueles que expõem as ações
repressivas do regime ou divulgam assuntos referente à oposição ao governo, se torna prática comum na época –
a perseguição ao jornal Pasquim e seus
membros é uma das mais emblemáticas. Muitos jornais, inclusive aqueles
que apoiaram o golpe no início, que
passam a não aceitar a censura em
suas publicações, são constantemente

apreendidos pela forças de segurança.
Novelas televisivas são impedidas
de ir ao ar e filmes têm partes cortadas
em suas versões finais ou são proibidos por inteiro, muitos apreendidos e
impedidos de serem comercializados.

Como funciona a censura
durante o regime militar
Após a instauração do regime em 1964, investigadores
fazem a censura dentro das redações de jornais e emissoras
de rádio e TV, ou com a ida de
agentes que levam por escrito os assuntos vetados. Após
1967 a censura passa a ser realizada através de um simples
telefonema, por agentes que
quase nunca se identificavam.
As repressões eram bastante genéricas e raramente

revogadas. As redações geralmente
não ligavam para a Polícia Federal
para verificar a autenticidade da censura transmitida por telefone.

A repressão continua
Março de 1975

14 de abril de 1976

É criado, em São Paulo, o Movimento Feminino pela
Anistia, presidido por Teresa Zerbini.

A estilista Zuzu Angel, que ficou conhecida por denunciar a tortura, morte e ocultação do cadáver de
seu filho, Stuart Angel, é morta por agentes da repressão.

1º de julho de 1976
25 de outubro de 1975
O jornalista Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura de
São Paulo, é assassinado sob
tortura nas dependências
do DOI-Codi. O boletim da
polícia apresenta a versão
de que Herzog se enforcou.

31 de outubro de 1975
Mais de dez mil pessoas participam de um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, em memória a Herzog.

17 de janeiro de 1976
O metalúrgico Manuel Fiel Filho é encontrado morto
nas dependências do DOI-Codi. A explicação para a
morte do operário é que ele teria se suicidado.

O presidente Geisel sanciona a “Lei Falcão”, que altera o Código Eleitoral reduzindo a níveis mínimos a
propaganda política no rádio e na televisão.

19 de agosto de 1976
Uma bomba explode na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio. Na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), também no Rio, é encontrada
outra bomba, que só não explodiu porque o pavio
apagou. Os atentados são reivindicados pela organização de direita Aliança Anticomunista Brasileira.

11 de outubro de 1976

• 1975, 1976 e 1977

O padre João Bosco Penido Burnier é morto por policiais, em Ribeirão Bonito (MT), quando visitava uma
cadeia pública acusada de torturar presos.
14 de abril de 1977
16 de dezembro de 1976
Em episódio que fica conhecido como “chacina da
Lapa”, agentes da repressão abrem fogo contra uma
casa em São Paulo onde estavam reunidos militantes
do PCdoB. Pedro Pomar e Ângelo Arroyo, dirigentes
do partido, morrem no local.

Geisel baixa o Pacote de Abril, que promove a reforma do Judiciário, estabelece o mandato presidencial
em seis anos e cria o cargo de senador biônico.

05 de maio de 1977
Em protesto contra a prisão de estudantes e operários, cerca de sete mil estudantes tentam fazer uma
passeata do Largo São Francisco à Praça da República, em São Paulo. Ao chegarem ao Viaduto do Chá,
entretanto, uma barreira policial comandada pessoalmente por Erasmo Dias impede o progresso dos
manifestantes.

30 de março de 1977
O anteprojeto da reforma do Poder Judiciário elaborado pelo governo é levado à votação no Congresso, mas não obtém os dois terços necessários à sua
aprovação.

23 de junho de 1977
O Congresso aprova a
emenda constitucional do
senador Nélson Carneiro
que institui o divórcio.

22 de setembro de 1977
Sob o comando de Erasmo Dias, a PM
invade a PUC-SP e prende cerca de
mil pessoas que participavam de um
encontro nacional de estudantes.

31 de dezembro de 1977
Geisel comunica formalmente que o general João
Baptista Figueiredo, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), será indicado como seu sucessor.

Surge o Movimento dos Professores

O dia 25 de maio de 1979 entra
para história da APUFPR. No primeiro
processo eleitoral disputado da associação, a situação vence por uma diferença de apenas 14 votos. A inscrição
de uma chapa de oposição, com um
projeto claramente sindical e reivindicativo, marca os primeiros passos do
surgimento de um movimento político
dos professores na UFPR.
Ao longo da década de 1970, o
processo de escolha das diretorias que
dirigiram a APUFPR mantém-se ameno, fundamentado na inscrição de chapas únicas para disputar o pleito. Essa
situação resulta em pouca alternância
de projetos, com a reeleição consecutiva de dois presidentes: os professores Francisco Cersósimo (1971-1975)

e Carlos Danilo Costa Côrtes (19751979).
Apenas na última eleição da década, realizada em maio de 1979, a associação vivencia um processo real de
disputa pela direção da entidade. Três
grupos inscrevem chapas para disputar o pleito: a Independente, liderada
pelo professor Constantino Comninos
com apoio da situação; a Universidade
Necessária, presidida pelo professor
Adhail Sprenger Passos, e uma terceira, chamada Dos Professores, encabeçada pelo professor Ismael Fabrício
Zanardini.
Dos 1500 professores associados
à APUFPR no período, cerca de mil
participam da eleição, totalizando 484
votos para a chapa Independente - de

situação, 470 para a chapa Universidade Necessária e 86 para a chapa Dos
Professores.
“Nós ficamos muito surpresos
pela receptividade que a chapa Universidade Necessária recebeu. Perdemos
a eleição por apenas 14 votos, com a
Reitoria e a direção da Associação dos
Professores engajadas no apoio a chapa da situação”, conta o professor Carlos Antunes – que na época concorria
ao Conselho Deliberativo da APUFPR.
Antunes explica que a formação da
chapa Universidade Necessária acabou por canalizar os questionamentos
e desejos de mudanças dos professores, insatisfeitos com o regime militar
e com a forma como eram geridas as
universidades no período.

Programa Político da Universidade Necessária
A chapa Universidade Necessária
reune professores da instituição com
formação política progressista que
questionavam os rumos e ações da ditadura militar. Na carta de princípios
do grupo os docentes defendem que,
devido à situação em que se encontrava a universidade brasileira, as associações de professores universitários
constituem-se como única alternativa
de renovação e participação como força democrática na sociedade.
O professor Carlos Faraco conta
que a conjuntura nacional e o clima de
reabertura e reorganização política da
segunda metade dos anos 70 colocam
para as entidades a necessidade de
mobilização pela redemocratização do

país. “Era importante que a nossa associação, que até então era basicamente
uma congregação de professores, também assumisse um papel político mais
efetivo”, destaca.
Influenciado pelo livro A Universidade Necessária, do sociólogo Darcy
Ribeiro, o grupo defende a criação de
um projeto alternativo para a universidade brasileira a partir de uma ampla
discussão. Um projeto que supere a
burocratização, a intervenção crescente do regime militar e o autoritarismo
nas instituições e que reveja a função
social das universidades na formação
dos trabalhadores e na produção de
conhecimento.
Para o professor Antunes, as pro-

postas e reivindicações do movimento
docente surgem em consonância com
a conjuntura nacional, pautada pela
defesa de maior democracia na universidade e da autonomia das instituições
frente às intervenções do regime militar. “Nossas questões locais, como a
revisão dos estatutos da associação e
pela soberania da entidade em relação
à administração da Universidade, estavam vinculadas a essas grandes questões”, destaca. Antunes conta que as
pautas do movimento eram a defesa
da universidade pública e gratuita, por
autonomia universitária e por mais democracia, com eleições diretas para a
escolha do reitor, diretores de setor e
coordenadores de curso.

Com os impactos econômicos da
crise do petróleo (1973), o “milagre
econômico” chega ao fim. Esse processo acelera o desgaste do regime militar
e aumenta a insatisfação com a repressão e o controle salarial impostos pelo
governo. “A conjuntura econômica e

social faz com que a conjuntura política seja posta em xeque. Esse ambiente
externo também oxigenou, trouxe um
clima favorável para dentro da Universidade”, defende Antunes.
Coube ao próximo governante, o
general Ernesto Geisel (1974- 1979),

Mobilização na década de 1970
Durante a década de 1970 cresce
a insatisfação popular com o regime
militar. O fim do “milagre econômico”,
característico do governo Médici (1969
-1974), evidencia as contradições do
projeto desenvolvimentista adotado
pelos governos militares.

iniciar um processo de reabertura
política e retorno aos direitos democráticos antes suprimidos. Em 1978, o
presidente revoga o AI-5 e restaura o
habeas corpus.
Em 1979, a conjuntura política
de reabertura atinge a UFPR. O movimento estudantil se reorganiza com a
proposta de fundação de um Diretório
Central dos Estudantes independente
da estrutura da Universidade. O DCE
da UFPR havia sido fechado em 1968,
após o período de mobilização contra
a cobrança de taxas na instituição. A
repressão avança sobre o movimento
com o AI-5, resultando em período de
refluxo em que a entidade manteve-se
na ilegalidade. Em 1976, tem início o
movimento pró-DCE Livre, que em fevereiro e abril de 1979 gera um clima
de efervescência política na instituição
com a realização de um plebiscito para
decidir sobre a fundação da entidade e

o seu estatuto.
Às manifestações dos estudantes
pela fundação do Diretório soma-se
também a luta dos professores pela
transformação da APUFPR em uma
entidade com caráter sindical. “Nós
tínhamos clareza de que associação
deveria ter um caráter sindical e reivindicativo. A Associação dos Professores
era ligada à Reitoria, era o reitor quem
praticamente elegia o presidente da
APUFPR que até então era apenas associativa e recreativa”, explica o professor Lafaiete Neves.
O docente conta que as pautas defendidas pelo grupo logo colocaram a
necessidade de disputar a associação.
“Democratizar a universidade era papel para uma entidade representativa
de classe, assim como a luta pela carreira docente, por salários dignos e por
uma universidade de qualidade e gratuita”, argumenta.

• UFPR em imagens

Solicitação de antecedentes
políticos de professores
cogitados a ingressar no quadro
da UFPR torna-se prática
comum no regime.
Arquivo da DOPS (1977)

Repressão e organização do movimento
O professor Carlos Antunes conta que o processo de organização do
movimento dos professores surge ainda em 1977, com a formação de uma
chapa para concorrer ao Conselho de
Administração da Universidade (hoje
Coplad). Formada pelos docentes José
Lamartine e Riad Salamuni, representando os professores titulares, Carlos
Antunes Santos e Paulo Barbosa, os
assistentes, e Carlos Faraco e Gilberto
Kremmer, representando os auxiliares,
a chapa recebeu uma boa votação, resultando na eleição de Antunes para
o Conselho. “Não quiseram me empossar, tive uma série de problemas,
mas acabei assumindo. Fiz parte do
Conselho de Administração como uma
representação desse grupo que estava
se organizando e que, sem nenhuma
estrutura, conseguiu participar da eleição e receber uma ampla quantidade
de votos”, diz.
Entre 1977 e 1979, o movimento
consolidou sua articulação durante as
reuniões realizadas principalmente na
casa dos docentes, como a do professor Ruy Wachowicz, e em atividades de
cunho acadêmico. “Nós criamos junto
ao departamento de filosofia, todas as
terças feiras às 18h, um seminário em
que discutíamos questões acadêmicas
vinculadas com a situação política do

país”, conta Antunes.
Apesar do clima de reabertura
política, havia ainda muita repressão
às ações claramente políticas ou sindicais. Além dos órgãos especiais de contenção política – como a Delegacia de
Ordem Política e Social (DOPS) – o Sistema de Segurança Nacional era composto também por assessorias criadas
em todas as instituições e repartições
públicas. “Quando nós aparecemos
nessa época, fomos bastante pressionados, recebemos muitas ameaças da
Assessoria de Segurança e Informações
da Universidade”, relembra o docente.
Para Antunes, esse período ainda inicial da organização dos professores na Universidade, marcado por
intensas transformações políticas em
âmbito nacional e pela insegurança e
repressão impostas pela ditadura militar, representa uma etapa importante
do processo histórico que transformou
a Associação dos Professores e a UFPR
no que são hoje. “A democratização
da Universidade e a transformação da
APUFPR em um instrumento sindical e
representativo são oriundas desse processo que teve início no final dos anos
70. Nós mudamos a UFPR! Apesar do
clima difícil e desafiador, não foi por
ameaça de prisão ou repressão que
nós deixamos de avançar”, defende.

Estado do Paraná - 10/03/1979

Material da campanha de
uma das chapas concorrente às
eleições da APUFPR em 1979

• 1978

Diretorias da APUFPR
1971-1978

14 de fevereiro
É fundado o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) no
Rio de Janeiro.

12 de maio
6ª Diretoria - período 1971/73
Presidente: Francisco Cersósimo
Vice-Presidente: Theodócio Jorge Atherino
1º Secretário: Lauro Esmanhoto
2º Secretário: Luiz Manoel Scavazza
1º Tesoureiro: David Jansen de Sá
2º Tesoureiro: Antonio Bonifácio Gaidus
Orador: Eurico Dacheux Macedo
Diretor Social: Leo da Rocha Lima
Diretor Cultural: Fridolim Schöejel

7ª Diretoria - período 1973/75
Presidente: Francisco Cersósimo
Vice-Presidente: Luiz Manoel Scavazza
1º Secretário: Miguel Wouk
2º Secretário: Lauro Esmanhoto
1º Tesoureiro: David Jansen de Sá
2º Tesoureiro: Antonio Bonifácio Gaidus
Orador: Eurico Dacheux Macedo
Diretor Social: Leo da Rocha Lima

Metalúrgicos da Scania, em São Bernardo do Campo, iniciam a primeira greve do país após o AI-5.

26 de maio
O movimento grevista do ABC chega a São Paulo
com a paralisação na Toshiba.

9 de setembro
O 1º Encontro Nacional de Movimentos pela Anistia aprova a Carta de Salvador, na qual pedem uma
anistia ampla, geral e irrestrita.

13 de outubro
É promulgada emenda constitucional que extingue
o AI-5 a partir de 1º de janeiro de 1979.

15 de outubro
O general João
Baptista Figueiredo
é eleito presidente
da República pelo
Colégio Eleitoral.

Diretor Cultural: Fridolim Schöejel

8ª Diretoria - período 1975/77
Presidente: Carlos Danilo Costa Côrtes
Vice-Presidente: Eurico Dacheux Macedo
1º Secretário: Miguel Wouk
2º Secretário: Joram Leprevost
1º Tesoureiro: Antonio Bonifácio Gaidus
2º Tesoureiro: Leonor Ribeiro dos Reis
Orador: Vidal Vanhoni
Diretor Social: Lauro Esmanhoto

9ª Diretoria - período 1977/79
Presidente: Carlos Danilo Costa Côrtes
Vice-Presidente: Armando Moren
1º Secretário: Álvaro Vicente Gonçalves
2º Secretário: Ivete Zanello Jakobi
1º Tesoureiro: Faustino Fávaro
2º Tesoureiro: Leonor Ribeiro dos Reis
Orador: Henrique Chesnau Lens César
Diretor Social: Othon Ferraz Júnior
Diretor Cultural: Eurico Dacheux de Macedo

21 de outubro
Ocorre no Rio de Janeiro manifestação estudantil pela anistia.

27 de outubro
A Justiça responsabiliza a União pela
morte do jornalista
Vladimir Herzog.

27 de dezembro
Entra em vigor a nova Lei de Segurança Nacional.

29 de dezembro
Geisel assina decreto que revoga o banimento de
126 brasileiros e extingue a Comissão Geral de Investigação (CGI), dando o golpe de misericórdia no
AI-5.

Presidente Médici com a Taça da Copa do
Mundo de Futebol - 1970.

O Jornal Folha da Tarde noticia a morte do
militante conhecido como Bacuri, opositor ao
regime. A notícia, divulgada como confronto
com a polícia, foi desmentida posteriormente,
ao ficar comprovada a tortura como causa de
sua morte - 1970.

Grupo de opositores do regime militar expulsos
do território brasileiro, pouco antes de embarcarem para o exterior - 1971.

Capa da revista VEJA comemorando a morte
do líder guerrilheiro Carlos Lamarca, executado pelo regime em 1971.

General Médici em desfile militar - 1972.

Revista VEJA comemora o 10º aniversário do
golpe militar - 1974.

Em documento secreto o Exército demonstra
preocupação com a participação política dos
estudantes na universidade - 1975.

Jornal Folha de S. Paulo noticia a cassação de
deputado - 1976.

Professores e familiares na inauguração da
chácara da APUFPR - 1978.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Figueiredo,
então candidato à presidência, reafirma sua
posição contrária à abertura política - 1978.

Jornal do DCE-livre da UFPR - 1978.

Jornal Estado do Paraná noticia a eleição
para a diretoria da APUFPR - 31/03/1979.

50

APUFPR
Anos de Historia

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN
Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 1305
Jd. das Américas - Curitiba-PR
CEP 81520-260
Telefone: (41) 3078-2424
E-mail: secretaria@apufpr.org.br
www.apufpr.org.br

