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• Gestão 1979-1981

Décima diretoria da APUFPR enfrenta
desafios democráticos com a reabertura
to, pautado na defesa dos professores, fossem eles de direita ou de esquerda”, defende o docente.

POUCOS RECURSOS E
DEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Deflagração de greve na construção civil
no Paraná.

Dezembro de 1979

Congresso aprova emenda que extingue a
Arena e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

21 de novembro de 1979

O presidente Figueiredo sanciona a Lei de
Anistia.

No período, a Associação dos Professores – que havia adquirido a chácara na gestão anterior – passava por
dificuldades econômicas. A entidade
não contava com independência financeira, os recursos que financiavam suas
atividades eram provenientes, quase
que exclusivamente, de um--- percentual do seguro de vida dos professores
depositado na conta da APUFPR pela
administração da Universidade.
Comninos explica que os recursos
provenientes do percentual do seguro
de vida eram insuficientes até mesmo
para a manutenção da sede alugada
no Tarumã e para o pagamento do auxílio funeral.
“Eu lecionava no centro e toda
vez que eu passava em frente à Reitoria e via a bandeira a meio mastro
eu pensava: ‘menos 12 mil cruzeiros’.
Quando eu assumi a associação, nós
tínhamos 90 mil cruzeiros em caixa e
quando percebi nós estávamos com
um débito de 8 mil porque morreram
12 professores e eu tinha que pagar
12 mil para cada família”, relembra.

28 de agosto de 1979

Um ato público em favor da Anistia reúne
cerca de 5 mil pessoas na Praça da Sé, em
São Paulo.

21 de agosto de 1979

nos explica que o cenário de disputa
política na Associação dos Professores
era característica de todo o conjunto
social do período. Era o momento em
que, devido à conjuntura nacional, intensificam-se os discursos pró e contra a manutenção do regime militar.
“O final dos anos 70 foi um período
difícil, em que a sociedade estava ideologicamente bastante dividida devido ao processo de reabertura e de
término do autoritarismo”, destaca
Comninos.
Segundo o professor – que foi
convidado para presidir a chapa Independente pelo presidente da diretoria
anterior, Carlos Danilo Côrtes – essa
conjuntura nacional e a disputa efetiva de projetos diferentes para os
rumos do país e da Universidade traziam como consequência um clima de
instabilidade política. Conforme Comninos, a associação recebia críticas
tanto da oposição, que se mantinha
organizada depois da derrota nas eleições, quanto de setores da própria
situação.
“Fui eleito presidente com um
discurso crítico, era amigo dos professores da situação e da oposição e
eu queria, acima de tudo, a união da
classe. Só que a situação nacional não
permitia esse tipo de comportamen-

130 mil pessoas se reúnem no estádio de
Vila Euclides, em São Bernardo do Campo,
em um evento organizado por 50 sindicatos
e entidades de base.

1 de maio de 1979

O presidente João Batista Figueiredo
toma posse.

15 de março de 1979

1979

Entre os anos de 1979 e 1981, a
APUFPR é dirigida pela gestão denominada Independente, inicialmente
presidida pelo professor Constantino
Comninos. A diretoria toma posse em
um período de crescente disputa política, logo após o primeiro processo
eleitoral em que mais de uma chapa
concorre à direção da entidade.
Ao longo dos primeiros 16 anos
da APUFPR, as diretorias foram escolhidas por meio de eleição direta entre os professores filiados. Entretanto,
nesse período apenas uma chapa era
formada para disputar cada pleito.
A inexistência de disputa de projetos para a direção da entidade tinha
como consequência campanhas eleitorais tranquilas, pautadas apenas
pelo objetivo de conquistar o quórum
mínimo de votos para legitimar o resultado.
Em 1979, o cenário muda e a oposição recém surgida perde por apenas 14 votos de diferença. Dos 1500
professores associados à APUFPR no
período, cerca de mil participam da
eleição, realizada no dia 25 de maio
de 1979, totalizando 484 votos para a
chapa Independente, 470 para a chapa
de oposição Universidade Necessária
e 86 para a chapa Dos Professores.
O professor Constantino Comni-
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Ato na PUC-SP contra a onda de atentados da
extrema direita no país é dissolvido pela polícia com pó-de-mico.

11 de agosto de 1980

Grupo de trabalhadores da construção civil
de Curitiba organiza chapa de oposição, vencendo por ampla maioria o grupo da direção
vigente do sindicato, que não combatia a repressão policial que agrediu e prendeu vários
trabalhadores na greve. Após essa iniciativa,
surgem outras oposições sindicais no estado
do Paraná.

Agosto de 1980

Bomba explode em banca de jornais do Itaim
Bibi, em São Paulo, na tentativa de impedir a
distribuição de publicações de esquerda.

1 de abril de 1980

Estudantes protestam contra ameaça do governo de demolir sede da União Nacional dos
Estudantes (UNE) no Rio de Janeiro.

21 de março de 1980

1980

1º Informativo da APUFPR
setembro de 1980

21 de julho de 1980

Em setembro de 1980, Constantino Comninos renuncia à presidência da APUFPR. Além dos elementos
de instabilidade proporcionados pela
conjuntura nacional e pela existência
de uma oposição organizada, passam a
ser elementos centrais também as discussões sobre a política educacional e
a carreira docente com a iminência de
um pacote de projetos de lei para as
universidades.
Comninos conta que o ápice dessa
polarização se deu com a realização de
uma assembleia convocada pela diretoria da Associação dos Professores, na
qual a oposição venceu a maior parte
das deliberações. “Logo que nós ganhamos a eleição, começaram as discussões
sobre o projeto de reestruturação da
carreira do magistério, que gerou muita polêmica. Esse processo resultou em
um afastamento grande entre mim e o
restante da diretoria, que julgava que

eu protegia a esquerda.
Na verdade, eu queria a
união da classe. Naquela
situação, avaliei que o
melhor era renunciar à
presidência”, declara.
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do Conselho Deliberativo e Fiscal da APUFPR,
professor Oswaldo Iwamoto. Durante o associação e propôs o plebiscito como
ano de 1980, acentua-se o processo de uma forma de decidir a questão. Hoje,
crítica a atual gestão e de descontenta- acredito que se tivéssemos realizado o
mento com os rumos da política educa- plebiscito, esse seria decidido a favor da
cional do governo militar. Esse cenário, greve porque havia uma defasagem sasomado à insatisfação popular com o larial muito grande”, aponta.
Com o aumento da pressão do
regime militar e às altas taxas de inflação, provoca o começo de uma greve grupo opositor, o professor Iwamoto
nacional das universidades federais e a também renuncia à presidência da enUFPR adere ao movimento à revelia da tidade no início de 1981. Assume então
o vice-presidente da APUFPR, Francisco
diretoria da associação.
“O então presidente Oswaldo Iwa- Moraes Silva, que administrou a entimoto não queria entrar na greve, tanto dade até a eleição em maio. Segundo o
que a UFPR só aderiu à manifestação professor, para além dos problemas podez dias depois de deflagrada a greve líticos, a entidade também enfrentava
nacional. Mas a diretoria estava com- uma grave crise financeira. “O patrimôpletamente dividida, com alguns mem- nio da associação estava praticamente
bros favoráveis e outros que julgavam comprometido por causa da dívida com
tratar-se apenas de um movimento essas seguradoras, mas graças ao reitor
político, sem propostas sérias de reivin- Ocyron Cunha nós preservamos o patridicação”, explica o professor Francisco mônio da entidade e conseguimos praMoraes Silva, até então vice-presidente ticamente zerar a dívida”.
De acordo com Silva, a Reitoria
da APUFPR.
O docente explica que devido à di- bloqueou o repasse feito às empresas
visão entre a diretoria, o reitor Ocyron a partir do valor descontado da folha
Cunha tentou intervir, propondo a de pagamento dos associados até que
realização de um plebiscito entre os as seguradoras aceitassem negociar o
professores da instituição para decidir débito existente. “A associação deve
sobre a adesão ou não à greve. “O pro- muito ao reitor Ocyron Cunha, que asfessor Ocyron Cunha percebeu que não sumiu uma postura firme e corajosa em
existia consenso entre a diretoria da defesa da APUFPR”, destaca.

330 mil metalúrgicos do ABC e de outras 15
cidades do interior de São Paulo entram em
greve.

RENÚNCIAS DOS
PRESIDENTES

“
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• Gestão 1979-1981

Primeira assembleia da
história da APUFPR discute o “Pacote Portella”

Jornal Estado do Paraná - 9 /10/1979

Duas bombas explodem
em um carro no Riocentro,
durante show do Dia do
Trabalho, matando o sargento Guilherme do Rosário e ferindo o capitão Wilson Machado, que
pretendiam forjar um atentado e culpar organizações de esquerda.

30 de abril de 1981

plano de carreira docente, que possuía
na titulação o critério base para a progressão funcional. Durante a assembleia,
o documento é avaliado de forma positiva e os docentes apresentam propostas
de reformulações ao anteprojeto visando torná-lo mais adequado às necessidades do momento. O movimento docente
defendia a importância de se estabelecer
uma carreira única pautada na estabilidade funcional, no estímulo à fixação do
professor na universidade e no incentivo
substancial à produção científica.
Ao final da assembleia, os professores sistematizaram propostas de substituição dos anteprojetos pautadas na
discussão e nas críticas do movimento.
Surge, então, a primeira iniciativa – que
se consolidaria como uma característica
do movimento docente nacional –, de
análise e reelaboração dos documentos
e políticas educacionais impostas pelo
governo.

Lula e ex-dirigentes sindicais são condenados a
três anos de prisão por greve no ABC, realizada
em 1980.

25 de fevereiro de 1981

1981

decisão. O movimento docente, entretanto, defendia a
realização de eleições diretas
com a participação dos três
segmentos da comunidade
acadêmica para a escolha dos
dirigentes.
O texto do segundo anteprojeto tratava da transformação das universidades federais
em autarquias de regime especial, com autonomia administrativa, financeira e didáticocientífica. O documento previa
a captação própria de recursos
que sustentariam as universidades, aceitando a entrada de finanças
de qualquer origem. Para os professores,
tratava-se de um instrumento para que o
governo militar minimizasse sua responsabilidade orçamentária com o financiamento da educação, sem, no entanto,
excluir sua interferência nos assuntos e
na política educacional.
“Nossa maior preocupação era
que, com a transformação em autarquia, as universidades fossem retiradas
da manutenção do MEC e tivessem que
captar recursos por meio de venda de
serviços e projetos. A consequência
dessa medida seria a submissão da
universidade aos interesses do capital
empresarial, tirando a autonomia e a
soberania das instituições quanto à sua
produção de conhecimento”, conta o
professor Carlos Antunes.
Já o anteprojeto da reestruturação
do magistério superior trazia os primeiros elementos para a constituição de um

Aprovada no Congresso Nacional a emenda
constitucional que estabelece eleições diretas
para os governadores de estado e que acaba
com a nomeação de senadores biônicos.

13 de novembro de 1980

Bomba explode na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Rio de Janeiro,
e mata a funcionária Lyda Monteiro da Silva.
Outras bombas são enviadas ao gabinete do
vereador do Rio, Antonio Carlos de Carvalho, e
ao jornal “Tribuna da Luta Operária”.

27 de agosto de 1980

No dia 25 de outubro de 1979, os
docentes da UFPR participam da primeira assembleia geral em 16 anos de
existência da Associação dos Professores. Convocada pela diretoria da entidade por pressão do movimento docente
de oposição, a assembleia reuniu cerca
de 150 professores.
O presidente da APUFPR no período, professor Constantino Comninos,
conta que convocou a assembleia mesmo com a posição contrária da maioria
da diretoria, seguindo uma prerrogativa
estatutária. “Os diretores da associação
ligados à Reitoria acreditavam que a esquerda era contra a reestruturação da
carreira. Nessa assembleia, os professores ligados ao status quo se retiraram e
a oposição, com seus 93 participantes,
ganhou todas as proposições”, explica.
A assembleia foi convocada para
discutir os três anteprojetos de lei apresentados em 1979 pelo então ministro
da Educação Eduardo Portella (19791980). Os três documentos, que compunham o chamado Pacote Portella,
versavam sobre a escolha e nomeação
dos dirigentes das instituições de ensino
superior, sobre a regulamentação das
autarquias de regime especial e sobre a
reestruturação da carreira docente.
O primeiro anteprojeto, apresentado pelo MEC em maio de 1979, propunha substituir a lista sêxtupla, vigente
desde a lei da Reforma Universitária
de 1968, por uma lista com apenas três
candidatos, que continuaria a ser encaminhada ao ministro da Educação e ao
presidente da República para posterior

Primeira greve nacional da categoria mobiliza
mais de mil professores da UFPR
No dia 26 de novembro de 1980,
os professores da UFPR decidem, em
assembleia geral, aderir à greve nacional dos docentes do ensino superior iniciada dez dias antes. Assim, a
UFPR se torna a última universidade
autárquica a aderir ao movimento organizado pela Coordenação Nacional
de Associações Docentes (CNAD), que
reunia representantes das associações
dos professores de cada instituição.
A assembleia reúne 500 docentes
no anfiteatro do primeiro andar do
Setor de Educação. “Como havia uma
predisposição da APUFPR a não se envolver no movimento de greve, nós
começamos a nos organizar enquanto
movimento Universidade Necessária.
Então, à revelia da associação, nós
fizemos a assembleia no primeiro andar da Reitoria e a participação foi tão
expressiva que decretamos o início
da greve”, explica o professor Carlos
Antunes, na época representante do
Setor de Humanas, Letras e Artes no
Comando Geral de Greve.
Entre as reivindicações estavam a
reposição salarial de 48% retroativa a
março de 1980; o reajuste salarial semestral; um novo plano de carreira;
mais verbas para educação até atingir
12% do orçamento geral da União e
a revogação imediata do Decreto Lei
6733/1979, que tratava da nomeação
dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pelo governo federal.

A conjuntura econômica nacional depois da crise do petróleo, com
os choques no preço do produto em
1973 e 1979, é definida pelos altos
índices inflacionários – em 1979, a inflação acumulada do ano apresentou
o índice de 77,21% e, em 1980, saltou
para 110,24% –, pelo endividamento
e pelo rígido controle e arrocho salarial impostos pelo governo com a
proibição do direito de greve.
“A tônica dessa primeira greve
do movimento docente era a defesa
da universidade pública e gratuita,
contra os avanços do governo militar
na privatização do ensino e a reivindicação por melhores salários, que na
época eram terrivelmente corroídos
pelo processo inflacionário”, conta o
professor José Fontana, então membro do Comando Geral de Greve pelo
Setor de Ciências Biológicas.
Fontana destaca que, além do impacto da inflação no poder aquisitivo
dos professores, essa pauta impulsionou o movimento também devido à
postura intransigente do governo. “A
questão de reivindicação salarial não
sensibilizava o governo de maneira
nenhuma, razão pela qual acabou
saindo a greve nacional e a primeira
greve dos professores da UFPR”, pontua.
A discussão sobre um novo plano
de carreira também ganha importância com a apresentação por parte do
MEC de um anteprojeto de reestruturação do magistério
superior. O movimento
docente pede que o
s
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de Tecnologia, conta que o movimento docente ansiava pela criação de um
plano de carreira devido às condições
precárias a que estavam submetidos.
“A atividade docente era totalmente desprestigiada e muitíssimo mal
paga. Além disso, reinava na Universidade uma situação de declínio das
atividades de pesquisa devido aos
baixos salários e ao regime de contratação vergonhoso dos professores
colaboradores, que trabalhavam 20h
semanais, com contratos precários
de quatro meses de duração”, crítica
Muratori.
Soma-se a essas pautas, a rejeição ao Decreto Lei 6733/1979, que
estabelecia que o reitor e o vice-reitor das universidades federais passariam a ser escolhidos diretamente
pelo presidente da República, sem a
exigência da lista sêxtupla formada
pelo conselho universitário das instituições. Na prática, o governo militar
engavetava o anteprojeto que previa
a criação da lista tríplice e impunha a
ingerência direta sobre a autonomia
das universidades.

O TRAJETO DA GREVE

A greve nacional tem origem nos
dias 5 e 6 de novembro de 1980, com
uma paralisação dos professores do
Instituto de Física e Matemática da
Universidade Federal de Goiás.
A notícia se espalha rapidamente entre as associações docentes das
universidades federais. Em reunião
da Coordenação Nacional de Associações Docentes, realizada no dia 10 de
novembro, em Brasília, os diretores
presentes discutem a possibilidade
de uma greve nacional e decidem remeter a questão para o conjunto dos
docentes filiados a cada entidade.
Já no dia 16 de novembro, a CNAD
se reúne novamente e, após consulta às associações docentes, decide
trabalhar pela ampliação da greve,
tornando-a um movimento nacional
articulado.
A diretoria da Associação dos
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• Greve de 1980

Professores, então presidida pelo professor Oswaldo Iwamoto, entretanto,
mantém-se omissa durante o processo, não se posiciona sobre a adesão
da UFPR à greve e não convoca os docentes para discutir e deliberar sobre
o assunto em uma assembleia geral.
“Nós estávamos todos sentindo
os mesmos problemas e dificuldades
que os professores das instituições
em greve, mas aqui na UFPR, a associação não se envolvia, o que gerava
uma revolta muito grande nos professores que acompanhavam as notícias
sobre o movimento nacional. Assim,
nós tomamos a liderança desse processo pela melhoria dos salários e
das condições de ensino da Universidade e entramos na greve à revelia
da Associação dos Professores, que
ficou completamente apática”, conta
a professora Roseli dos Santos – aposentada do Departamento de Ciências
Sociais, na época integrante do movimento grevista.
A iniciativa é assumida pelo Movimento Universidade Necessária, que
se mantinha organizado para informar-se sobre os rumos e debates da
greve nacional. A assembleia do dia
26 de novembro é convocada e divulgada pelos próprios professores, sem
a ajuda da diretoria, apenas com a
orientação da Coordenação Nacional
de Associações Docentes. Nesta data,
os professores deflagram a greve,
com a abertura da assembleia geral
permanente, e elegem um Comando
Geral de Greve formado por docentes
de todos os setores da Universidade.
No segundo dia de greve, 28 de
novembro, 70% dos professores da
UFPR já aderem à manifestação. Dos
oito setores existentes na Universidade no período, quatro mantêm-se
completamente paralisados – Agrárias; Biológicas; Educação e Ciências

Humanas, Letras e Artes –
dois parcialmente paralisados
– Ciências da Saúde e Tecnologia – e os últimos dois não
participam completamente
da greve, mas contam com
numerosa adesão voluntária
dos professores: Exatas e Ciências Sociais Aplicadas.
A assembleia geral permanente da greve é reaberta
pela terceira vez com a participação de 500 docentes,
ainda no dia 28. Nesta reunião, os membros da diretoria da APUFPR comparecem
e propõem a realização de
um plebiscito para que os
professores decidam sobre a
adesão ou não à paralisação
nacional. Diante da recusa
dos professores, a diretoria recua e reconhece que a
greve na UFPR já é um fato
consumado. Assim, aderem
oficialmente ao movimento,
assegurando a legitimidade
do Comando Geral de Greve
e o compromisso de dar suporte financeiro ao Fundo de
Greve.
Já no dia 1° de dezembro, cinco dias após a assembleia deflagrar a paralisação,
a adesão é praticamente total, com 1600 docentes em
greve em Curitiba e cerca de
33 mil em todo país. Dos 58
departamentos da UFPR, 56
paralisaram completamente
as atividades de docência e
pesquisa. Apenas nos departamentos de Contabilidade
e de Administração Geral e
Aplicada alguns professores
mantêm as atividades e não
aderem à greve.

Jornal Tribuna do Paraná - 13/06/1980

Diário do Paraná - 23/05/1980

Assembleia de deflagração da greve - 26/11/1980

Edição nº04 - Boletim da greve -08/12/1980

CRONOLOGIA DA
GREVE DE 1980

• Greve de 1980

CONQUISTAS E APRENDIZADOS DA GREVE

salas de aula e nas entradas dos
16 de novembro – Após discussão nas
prédios de cada setor representam
associações docentes, a CNAD deflagra
uma das memórias mais marcantes
a primeira greve nacional articulada.
da greve de 1980. “Eu fiz o trabalho
25 de novembro – Professores da UFPR
de mobilização no Setor de Ciências
se reúnem pela primeira vez para discutir
Biológicas e me lembro que era difía greve. Convocam uma assembleia para
cil convencer os professores, princio dia seguinte para deliberar sobre a
palmente os mais conservadores –
adesão da UFPR à paralisação nacional.
e um ou outro reacionário –, a não
furar a greve. Muitos não queriam
26 de novembro – UFPR adere ao monem permitir que nós entrássemos
vimento nacional à revelia da diretoria
em sala de aula para defender a imda APUFPR.
portância da paralisação, era como
se nós estivéssemos induzindo a
26 de novembro – Embates entre seum crime acadêmico”, conta.
tores do governo e as propostas do moFontana explica, entretanto,
vimento docente levam à demissão do
que, apesar do choque inicial dos
ministro da Educação Eduardo Portella.
professores mais antigos da institui27 de novembro – Assume o comando
ção, logo o movimento conseguiu a
do MEC o militar Rubem Carlo Ludwig
adesão de quase todos os docentes. “No fim, acabou prevalecendo
1° de dezembro – Governo começa a
o entendimento das razões da paapresentar propostas de negociação.
ralisação e os professores se lanEm assembleia, os professores da UFPR
çaram em defesa da Universidade,
decidem só encerrar a paralisação após
visto que havia uma clara ameaça
decisão conjunta de todas as associade privatização naquela época”.
ções em greve.
Além do Comando Geral de
Greve, composto por professores
10 de dezembro – Após sinalização do
dos oito setores da UFPR, a organigoverno, o movimento docente decide
zação da greve também se dividia
terminar a greve.
entre as comissões de Finanças,
Ética, Atividades, Mobilização Ex11 de dezembro – Docentes encerram
terna, Adesão, Jurídica e Imprensa
a greve após publicação dos decretos
e Divulgação. Durante cerca de 15
n° 820 e n° 85.487, que estabelecem o
dias de paralisação, os professores
reajuste salarial e a proposta de reespublicaram oito boletins da greve,
truturação da carreira com algumas das
realizaram panfletagens e atividades
alternativas do projeto original.
para financiar o movimento, como
exibição de filmes e
rifas de discos, livros
e pôsteres doados
Até então os reitores er
pelos
docentes.
am escolhidos pela
Também foram reditadura militar. O min
istro da Educação
alizados leilões de
escolhia entre a lista sê
quadros oferecidos
xtupla o candidato
por artistas paranaindicado pela Arena e
os professores
enses e de outros
só assistiam. Com o pr
estados visando
ocesso da greve,
arrecadar fundos
aprendemos que o pode
r de mudar as
para a greve, como
co
isa
s
es
tava em nossas mãos.
a obra Telhados de
Ouro Preto (1977),
CELSO CARNIERI
do artista Carlos
Professor do Departame
nto de Matemática da
Scliar.
UFPR

“

“

No dia 11 de dezembro de 1980,
termina a primeira greve nacional dos
professores do ensino superior. Além do
reajuste de 24,5% para os docentes das
autarquias federais de ensino a partir
de 1° de janeiro de 1981, o movimento
também consegue que o governo militar implemente um novo plano de carreira e estabeleça o reenquadramento
dos docentes por meio do Decreto Lei
n° 820 e do Decreto n° 85.487.
Para os professores que participaram do movimento, entretanto, o maior
ganho da primeira greve nacional de
docentes foi a experiência de enfrentamento e mobilização que a categoria
vivenciou durante o processo. A palavra
de ordem “A greve educa o educador”,
cunhada pelo próprio movimento paredista, ganharia um sentido mais amplo,
com a experiência de organização da
categoria para reivindicar seus direitos.
Roseli dos Santos conta que a falta
de experiência dos professores em organizar a greve, entretanto, não impediu que o movimento se consolidasse e
que as lições aprendidas com a vitória
se transformassem em um processo
de consciência e organização da classe. “A greve de 1980 foi um processo
de aprendizagem fundamental para o
surgimento de um momento de contestação na UFPR, que demandou muita coragem e muito fôlego. Nós nunca
tínhamos feito greve e não sabíamos
fazer. Tivemos até que chamar colegas
de outras associações para que eles nos
indicassem como fazer mobilização e
panfletagem com os professores”, destaca Roseli.
A preocupação com a possibilidade
de uma eventual ação repressiva do regime militar sobre o movimento grevista
é um fato marcante na memória desses
primeiros militantes. Segundo Arsênio
Muratori, na época havia pressão da
Reitoria para que a UFPR não aderisse à
greve, além do receio por parte dos docentes de se insurgir contra o governo
federal. “Estávamos em plena vigência
do regime militar e as ameaças vinham
de todo lugar”, pontua.
Para o professor José Fontana, os
piquetes e panfletagens realizadas nas

5 de novembro – Professores da UFG
deflagram greve no Instituto de Física e
Matemática.

entre
1973 e 2001.
Representante do Setor
de Exatas no Comand
o Geral de
Greve de 1980.

Nasce a Associação
Nacional dos Docentes do
Ensino Superior
No dia 19 de fevereiro de 1981,
docentes de todo o país fundam a Associação Nacional dos Docentes do Ensino
Superior (Andes), que sete anos depois
– com a promulgação da Constituição
Federal de 1988 e o fim da proibição
de existência de sindicatos no serviço
público – passou a chamar-se Sindicato
Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (Andes-SN).
O primeiro Congresso Nacional de
Docentes Universitários, realizado nos
dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 1981,
em Campinas, é convocado com o objetivo de discutir sobre a fundação de
uma entidade nacional que articulasse
as reivindicações comuns entre as diversas associações docentes espalhadas
pelo país.
Desde 1978, a categoria dos professores do ensino superior se organizava
nacionalmente por meio de encontros e
atividades. Em 1979, os docentes criam,
no I Encontro Nacional de Associações
de Docentes (ENAD), em São Paulo,
uma Coordenação Nacional de Associações Docentes, responsável por dar
encaminhamento às deliberações dos
encontros.
Para o professor Carlos Antunes,
que participou do encontro como oposição à APUFPR, a fundação de uma entidade tornou-se evidentemente imprescindível depois da experiência da greve
de 1980. “A necessidade de articulação
entre as associações, que já era clara
devido às reivindicações democráticas
do período, mostrou-se ainda mais evidente com a greve de 1980. A fundação
da Andes possibilitou que o movimento
atuasse de forma mais organizada e as
greves a partir de então passaram a contar com uma direção de fato”, defende.
O professor da Unicamp Edmundo Fernandes Dias – que participou do
processo de fundação da entidade e foi
secretário geral do Andes nas gestões
1994-1996 e 2000-2002 – explica que a
conjuntura econômica e social do período provocou uma conjunção inegável
entre os problemas que afetavam os
docentes nas diversas instituições de

ensino. “Esse processo comum fez com
que em cada universidade fosse criada
uma associação, que pudesse lutar pelos direitos dos professores, porque os
conselhos universitários eram órgãos
que simplesmente reafirmavam o que
os reitores queriam”, aponta.
Segundo Dias, as mortes do jornalista Wladimir Herzog, em 1975, e do
metalúrgico Manoel Fiel Filho, em 1976
– ambos assassinados no Destacamento
de Operações de Informações - Centro
de Operações de Defesa Interna (DoiCodi) após interrogatório – colocam
como questão para o conjunto dos docentes a necessidade de lutar contra a
repressão e pelo retorno da democracia, assumindo assim a defesa da anistia.
“Nesse período os docentes procuraram
formas de intervenção no interior de
cada universidade, para que pudessem
se organizar por mais democracia nas
instituições e por melhores condições
de vida e de trabalho para o conjunto
do funcionalismo público”, pontua o
docente.
Para o professor Emmanuel Appel,
presente no Congresso de Campinas
como oposição à APUFPR, os docentes que participaram da construção
da Andes, grande parte oriunda da
resistência estudantil à ditadura do
final dos anos 60, viam na fundação da entidade nacional uma forma de contribuir com o processo,
já em curso, de renascimento dos
movimentos organizados. “Nesse
momento, estávamos assistindo,
em diferentes áreas do país, a uma
reorganização da sociedade civil. A
ditadura ainda resistia, mas sentíamos que era o momento da universidade pública estar à altura da
sociedade que a mantinha, portanto com o seu trabalho”.

• ANDES-SN
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• ANDES-SN
a necessidade de criação de um instrumento de organização e articulação do
movimento docente era evidente depois da greve de 1980, a polêmica entre
os delegados residia na decisão sobre o
caráter da nova entidade. As propostas
apresentadas defendiam a criação de
uma federação ou de uma associação
nacional.
Conforme Dias, a polêmica representava um embate entre as duas concepções de sindicalismo. “Como nós não
podíamos criar um sindicato, a proposta
era a fundação de uma associação nacional para toda a categoria, que garantisse
a representação democrática de todos
por meio dos seus congressos, conselhos
e de eleição direta para a diretoria. Contra isso, estava a velha forma do sindicalismo brasileiro, de origem varguista, que
propunha a criação de uma federação na
qual a categoria não participaria ativamente, mas apenas seria representada
por seus dirigentes”, critica o docente.

PRIMEIROS PASSOS

No Congresso de Campinas, os delegados elegem também uma diretoria
provisória, presidida pelo professor
Osvaldo Maciel (APUFSC), responsável
por comandar a Andes até a realização
das eleições diretas para a escolha da
nova diretoria.
Entre os dias 22 e 28 de maio de
1982, as associações docentes filiadas
à Andes organizam o primeiro processo eleitoral direto para escolha da diretoria da entidade. A chapa única conta
com a presidência do professor Luiz
Pinguelli Rosa (ADUFRJ) e com a representação de um professor da UFPR
na vice-presidência da Regional Sul: o
secretário geral da APUFPR na época,
professor Emmanuel Appel.
O docente explica que os primeiros anos da entidade foram marcados
pelos esforços de ampliar a presença
da Andes nos temas e nas lutas que interessavam à sociedade e de colaborar

com a organização dos professores das
universidades estaduais e particulares.
Também é marcante para Appel a lembrança de que com as greves nacionais
– comandadas pela Andes e pelas assembleias das associações – os docentes não deixavam de agir como educadores. “Passávamos a compreensão de
que só temos direitos se organizados
para defendê-los, para fazê-los respeitar”, destaca o professor.
“Naqueles anos fomos aprendendo não só a exercitar a arte do combate, a nos assumir como intelectuais públicos comprometidos com as causas
sociais, fomos além, fizemos a crítica
do capitalismo. Muitos de nós compreendemos que a universidade pela qual
lutávamos deveria preservar a possibilidade de se instaurar na sociedade
relações não mercantis. Aprendemos,
sobretudo, que a educação é um direito, não uma mercadoria”, defende
Appel.

Fundações das Associações
Docentes Federais no Brasil

*

SESDUF-RR - 01/10/1990

SINDUFAP - 15/06/1994

ADUA - 28/10/1979

ADUFPA - 18/05/1979
APUG 15/05/1988
APRUMA - 01/12/1978
ADUFPI - 12/06/1979

ADURN - 15/08/1979

ADUFC -05/1981

ADUFPB- 25/10/1978
ADUFEPE- 26/03/1979
ADUFERPE - 24/04/1981
ADUFCG - 03/10/1978

ADUFS - 19/02/1981
ADUFAC - 10/1979

APUB - 06/08/1968

ADUNIR - 08/10/1983

ADUFES - 13/05/1978

ADUFMAT - 05/12/1978

ADUFOP 09/1982
ASPUV 01/06/1963

ADUFDOURADOS - 23/09/1996

APESJF 01/07/1978

ADUFG 21/12/1978

ADUR-RJ - 30/05/1979

ADUnB 24/05/1978
ADUFMS -14/12/1970
ADUFU - 18/08/1979

ADUFLA - 01/03/1972
ADUNIFESP - 18/10/1976
ADUFCAR - 08/05/1991

ADUFF - 1978
ADUFRJ - 26/04/1979
ADUNI-RIO -12/1990

APUFPR - 19/12/1960
APUFSC - 24/06/1975
ADUFRGS - 1978
APROFURG - 20/11/1989
ADUFPEL - 18/06/1979
SEDUFSM - 07/11/1989

* Fonte: Universidades Federais - site ANDES-SN

• Gestão 1981-1983

Professores elegem
oposição para a diretoria da APUFPR

“Pra Frente, Brasil”, filme de
Roberto Farias, é censurado
por mostrar tortura nos anos
70.

5 de abril de 1982

Reynaldo de Barros (PDS) e André Franco
Montoro (PMDB), candidatos ao governo
do estado de São Paulo, realizam o primeiro
debate na TV após a suspensão da proibição imposta pela Lei Falcão.

A chapa é eleita com o compromisso de utilizar a Associação dos Professores como um instrumento para
estabelecer a prática da democracia
na UFPR, defendo a realização de eleições diretas para escolha dos dirigentes. Também constam no programa
do grupo, a defesa de mais verbas da
União para o financiamento do ensino
público, críticas à proposta de transformação das universidades autárquicas em fundações e a participação da
associação nas discussões e encontros
do movimento nacional.
Quanto à forma de gerir a associação, a Movimento dos Professores
defendia uma gestão mais democrática, pautada na realização de assembleias constantes e na reformulação
dos estatutos da APUFPR, visando
definir melhor os cargos e responsabilidades.
O professor Francisco Moraes
conta que a vitória da oposição causou um conflito entre os membros
da diretoria da associação, dividida
entre empossar oficialmente ou não
a chapa eleita. “Pela primeira vez na
história da APUFPR a oposição venceu
a eleição, mas a diretoria não queria
que eu participasse da cerimônia de
passagem do cargo. Entretanto, eu
defendi o resultado do processo democrático e cumpri com a minha obrigação de democrata”, destaca o então
presidente da associação.

22 de março de 1982

Congresso aprova projeto de reforma eleitoral.

11 de janeiro de 1982

um respaldo muito grande entre os
professores. Nossas pautas e palavras
de ordem surgem a partir do próprio
movimento grevista e de um processo
em que a conjuntura coloca como importante a defesa da democracia e da
qualidade do ensino público”, aponta
o docente.
Segundo Antunes, esse grupo assume um papel de liderança durante a
greve, devido aos embates com a Reitoria e a diretoria da APUFPR. “Como
a conjuntura interna era muito pesada, com um imaginário repleto de
contradições devido ao longo período
de ditadura militar, era importante ter
coragem para agir. O mérito da Movimento dos Professores foi justamente
esse, de orientar uma série de insatisfações e de reunir o conglomerado de
professores que se organizavam com
desejos de mudança”.
Para a professora Roseli dos Santos, a campanha que culminou na
eleição da chapa Movimento dos Professores é marcante devido à grande
participação dos docentes no processo.
“Toda a campanha foi feita artesanalmente. Nós organizávamos mutirões
e, enquanto fazíamos nosso trabalho
manual, discutíamos e conversávamos
sobre a associação. Havia muita solidariedade, muito companheirismo e foi
com essa mobilização que nós conseguimos ganhar pela primeira vez a diretoria da APUFPR”, pontua.

1982

Estudantes jogam ovos no ex-secretário
americano Henry Kissinger, na Universidade
de Brasília (UnB).

18 de novembro de 1981

Presidente Figueiredo sofre enfarte e o vice-presidente Aureliano Chaves assume o
poder.

18 de setembro de 1981

1981

Em maio de 1981, a chapa Movimento dos Professores, presidida pelo
docente Carlos Antunes, é eleita para
direção da APUFPR. O grupo era formado por professores que participaram da chapa Universidade Necessária, em 1979 – depois da eleição, os
docentes se organizaram enquanto
um movimento, inicialmente chamado Movimento Universidade Necessária e, depois, como Movimento dos
Professores – e por aqueles que passaram a reivindicar uma posição mais
combativa da APUFPR durante a greve
de 1980.
Mesmo com o crescimento da
oposição e das críticas à diretoria da
APUFPR durante a greve, a eleição é
disputada. A chapa Movimento dos
Professores reúne 866 votos e é eleita por uma diferença de 116 votos da
chapa Democracia e Desenvolvimento, presidida pelo professor Ivo Arzua,
ex-ministro da Agricultura durante o
regime militar e prefeito biônico de
Curitiba entre 1962 e 1966.
O professor Carlos Antunes conta
que as críticas ao papel meramente
associativo da APUFPR e as experiências de reivindicações desenvolvidas
durante a greve levaram a consolidação de um grupo organizado de professores, que defendiam as pautas
construídas a partir desse processo de
mobilização. “A forma como nós nos
organizamos fez com que tivéssemos

A GESTÃO DA APUFPR

Leonel Brizola é prejudicado pela
Proconsult, empresa contratada
para apurar eleições no RJ, confirmando suas suspeitas de fraude na contagem de votos, mas é eleito governador.

Além das ações visando à democratização da Universidade, a gestão
do professor Carlos Antunes também
procurou rever os mecanismos autoritários presentes no próprio estatuto
da APUFPR – criado em 1960 – estabelecendo, assim, uma cultura de participação dos professores nos rumos
da entidade e da Universidade como
um todo.
As assembleias gerais da categoria passam a ser o principal espaço de
discussão e de deliberação sobre a situação da Universidade e os rumos do
movimento docente. Durante os dois
anos de gestão, além das quatro assembleias gerais ordinárias, realizadas
a cada seis meses, são organizadas assembleias extraordinárias com periodicidade quinzenal. São promovidas
também assembleias setoriais – que
possibilitam um contato mais próximo da entidade com os problemas
cotidianos dos professores –, debates
e conferências na sede da associação
que abordavam temas ligados à educação e à sociedade.
A preocupação com o convívio
social e com as atividades de cunho
associativo também é mantida. Durante a gestão, são realizados cerca de
40 convênios com empresas visando
oferecer descontos aos associados e é

27 de novembro de 1982

Corpo do jornalista Alexandre von Baumgarten é encontrado na Praia da Macumba (RJ) ao
lado de carta em que acusa o general Newton
Cruz de tramar sua morte. Investigações posteriores responsabilizam generais do SNI.

25 de outubro de 1982

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe debates políticos na TV.

2 de setembro de 1982

Departamento de Ordem Política e Social
(Dops) do Rio Grande do Sul é o primeiro a ser
extinto.

27 de maio de 1982

1982

representa um importante processo,
que lançou as bases para que a reivindicação fosse atendida em 1985. “A
partir de então, todo o processo eleitoral para Reitoria reflete essa iniciativa histórica de mobilização, que foi
tão competentemente estabelecida
por essa diretoria da associação”.

Ocorre eleições diretas para governadores, senadores, prefeitos e deputados federais e estaduais, exceto
prefeitos das capitais e das áreas de segurança nacional.

“

taria a progressão dos
docentes, era importante
que os membros dessa
Comissão fossem eleitos
pelos seus pares de forUNES.
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Universidade, entretanto, ignora o pleito e encaminha o proLUTA PELA
cesso de forma indireta, com consulDEMOCRATIZAÇÃO DA UFPR ta aos professores para formação de
Com a vitória da oposição, a ges- uma lista óctupla. Dentre os nomes
tão presidida pelo professor Carlos da lista, formada a partir dos 48 canAntunes assume a diretoria da APUF- didatos votados pelos professores da
PR tendo como principal objetivo tor- UFPR, o reitor escolhe os três titulares
nar mais democráticas as formas de e os seus suplentes.
decisão na Universidade.
Em junho de 1981, a APUFPR rea- ELEIÇÃO DIRETA PARA REITOR
liza uma assembleia geral para discuEm outubro de 1981, a Associatir a Portaria 240/1981, que tratava do ção dos Professores encampa outra
processo de escolha dos integrantes grande luta pela democratização da
da Comissão Permanente de Pessoal Universidade. Com o início da discusDocente (CPPD). A instância, criada a são sobre a escolha do novo reitor,
partir da reestruturação da carreira do o movimento docente organiza um
magistério superior, visava substituir processo de consulta à comunidade
a Coordenação de Pessoal em Regime universitária.
de Tempo Integral (Copert) existenA iniciativa mobiliza os três segte na antiga carreira, cujos membros mentos da Universidade e o professor
eram todos indicados pelo reitor.
José Lamartine da Lyra Neto é escoO movimento docente defende lhido reitor por 2.346 votos, seguido
que sejam realizadas eleições dire- do professor Átila Rocha, que reuniu
tas para a escolha dos integrantes da 1.808 votos. O Conselho UniversitáComissão e decide, em assembleia, rio, entretanto, ignora a consulta à coencaminhar a reivindicação ao rei- munidade e encaminha a lista tríplice
tor, Ocyron Cunha, e ao Conselho de ao Ministério da Educação. O minisReitores das Universidades Brasileiras tro, então, empossa o professor Alcy
(CRUB).
Joaquim Ramalho – último reitor da
“A avaliação era um ponto muito UFPR indicado pela ditadura militar.
importante para a proposta de carreiPara o professor José Fontana,
ra defendida pelo movimento docen- segundo secretário da APUFPR na
te. Como a CPPD seria responsável gestão 1981-1983, apesar da consulta
pelo processo de avaliação e execu- não ter sido legitimado pela Reitoria,

15 de novembro de 1982
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• Gestão 1981-1983

Jornal Estado do Paraná - 07/05/1981

Jornal Estado do Paraná - 06/11/1981

Jornal Estado do Paraná - 1981

Desempregados iniciam onda
de saques no Rio de Janeiro.

7 de abril de 1983

Desempregados fazem manifestação no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Confraternização promovida pela
associação - gestão 1981-1983

4 de abril de 1983

Deops de São Paulo é extinto.

4 de março de 1983

1983

Presos 91 militantes do Partido Comunista por
participarem do 7º Congresso do PCB, em São
Paulo.

13 de dezembro de 1982

1982

Entre maio e junho de 1982, a diretoria da APUFPR realiza assembleias
destinadas a discutir a reforma dos
estatutos da associação. O processo
visa alterar os papéis e as formas de
funcionamento de três instâncias da
entidade: as assembleias, o conselho
deliberativo e a diretoria.
Com a reforma do estatuto, a assembleia é fortalecida como principal
instância decisória da APUFPR. Tornase possível que essas sejam convocadas pelos próprios associados, por
meio de um grupo representativo de
professores. A diminuição do quórum
necessário para convocar a assem-

O Deputado Dante de Oliveira (PMDB) apresenta no Congresso Nacional emenda que estabelece as eleições diretas para Presidência
da República.

REFORMA DOS ESTATUTOS

bleia visava evitar a manutenção de
exigências proibitivas, características
dos antigos estatutos autoritários da
Associação dos Professores.
A composição da diretoria também
é modificada, com a extinção do cargo
de orador, considerado desnecessário
pelo movimento docente. O novo estatuto também conferiu à diretoria a
possibilidade de designar associados
para funções de assessorias especializadas, proporcionando uma estrutura
mais horizontal e participativa.
Outra modificação importante do
novo estatuto refere-se à inclusão de
um artigo que vincula a APUFPR ao
movimento nacional de associações
docentes e à entidade nacional representativa do movimento, a Andes.
O Conselho Deliberativo também
é totalmente reformulado e passa a se
chamar Conselho de Representantes. A
principal função da instância, de fiscalizar as ações da diretoria da APUFPR,
é mantida, mas aos conselheiros é
atribuído também o papel de elo de
ligação entre os professores de seu
departamento e a associação, entendendo o CRAPUFPR como um órgão
onde são debatidos os problemas do
conjunto do movimento docente.
Em agosto de 1982, é realizada
a primeira eleição para o CRAPUFPR. Participam do processo eleitoral
1.152 professores associados. “Foi
um processo que visou democratizar
as instâncias de decisão da APUFPR.
O Conselho passou de seis membros,
que compunham o órgão Deliberativo
e Fiscal, para 58 membros que representam cada departamento da UFPR”,
ressalta o presidente da entidade durante a gestão 1981-1983.

2 de março de 1983

firmado um contrato de plano de saúde coletivo com a Unimed-Medipar.
As atividades culturais, como mesas-redondas, debates e concertos, e
os eventos esportivos e sociais também são preservados. Na gestão de
Antunes, são inaugurados os campeonatos de futebol e de tênis de mesa
na sede da APUFPR, então localizada
em uma casa alugada no Tarumã. O
almoço de confraternização do dia do
professor transforma-se em um evento tradicional da entidade.
“Procuramos fortalecer as áreas
que caracterizavam a associação, promovendo iniciativas assistenciais e de
lazer. O diferencial foi fortalecer também os aspectos sindicais, com uma
postura política bastante clara na luta
por melhores salários, mais verbas para
as universidades, manutenção da qualidade e gratuidade do ensino superior
e a defesa da autonomia universitária,
com a eleição direta para os seus dirigentes”, explica Carlos Antunes.

Greve reivindica correções na carreira e
reajuste salarial para conter a inflação
Em assembleia geral, com participação de aproximadamente 280 professores, os docentes associados à APUFPR
decidem aderir ao movimento grevista
nacional, iniciado em 11 de novembro
de 1981.
Realizada no anfiteatro do primeiro
andar do Setor de Educação da UFPR, no
dia 12 de novembro, a assembleia destinada a discutir a adesão da Universidade à paralisação nacional foi polêmica.
Ao final da reunião, a posição favorável
à adesão vence por uma diferença de
apenas quatro votos, 120 contra 116, e
é aprovado o início da greve na UFPR a
partir do dia 16 de novembro daquele
ano.
A UFPR é a 19ª universidade federal
a integrar a mobilização dirigida pela Andes em favor de uma definição governamental no que dizia respeito à reposição
salarial e ao reajuste semestral para os
docentes. Segundo os informes da Associação Nacional, que eram repassados às
associações locais durante o período da
greve, até o dia 17 de novembro mais de
35 mil professores integravam a paralisação nacional.
Na UFPR, a mobilização foi coordenada pelo Conselho de Representantes
da APUFPR. Dos 58 departamentos existentes na UFPR, 56 aderiram à greve.
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tembro de 1981 e 105% de aumento na
tabela de pagamento do Ministério da
Educação (MEC) a partir de 1º de janeiro
de 1982 –, pautas em defesa da educação – prorrogação para o dia 30 de julho
de 1982 para possibilitar as discussões
em torno da reestruturação das universidades e ampliação do orçamento federal
destinado à educação – e a luta pela correção do plano de carreira do magistério
superior de 1980, com enquadramento
dos professores colaboradores admitidos após 1979 e com a eliminação das
distorções presentes na carreira.
O reajuste concedido aos professores até então não acompanhava os
índices altíssimos da inflação no Brasil, o
que gerava um arrocho salarial significativo para o funcionalismo público. Além
disso, o governo se recusou a conceder
os reajustes semestrais aos funcionários
públicos e os professores estavam, desde janeiro de 1981, com os seus salários
congelados.
Além de discutir as carências financeiras pelas quais os funcionários públicos e a classe trabalhadora em geral viviam, a adesão à greve possibilitou que
os docentes debatessem sobre a função
da universidade e o compromisso que
entidades como a Andes e a APUFPR
possuem na defesa da qualidade da educação do país.
REIVINDICAÇÕES
O único item atendido pelo MEC até
As reivindicações que causaram a 21 de novembro tratava do enquadragreve de 1981 dividem-se entre os te- mento dos professores colaboradores
mas salariais – reposição salarial de 45%, discriminados, que corrigiu uma distorretroativo ao mês de março do mesmo ção causada pelo próprio ministério com
ano; o reajuste semestral a partir de se- a implantação da reestruturação da carreira do magistério via decreto após a greve de 1980.
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“Nossa proposta de carreira defendia a extinção da figura do professor colaborador, com a realização de
concursos. Mas o MEC tomou uma
atitude equivocada e encaminhou o
plano de carreira via decreto, com várias imperfeições que não puderam ser
debatidas pela comunidade. Assim, todos os professores colaboradores passaram automaticamente para a classe
de assistentes, sem concurso e sem
passar pelo nível de auxiliar”, explica o
docente.
O MEC também considerou as reivindicações salariais legítimas e as classificou como questões emergenciais. Entretanto, adiava a discussão desde maio.
Já as respostas dadas às demais pautas
dos docentes não eram satisfatórias para
a mobilização nacional.
RESULTADOS
A greve, no âmbito nacional, durou
20 dias e obteve conquistas quanto à
mobilização dos docentes de todo país
na luta por melhores condições de trabalho e valorização da educação. A reposição salarial de 30% a partir de janeiro
de 1982, sem caráter retroativo, concedida pelo governo federal foi inferior à
reivindicada pelos docentes. Entretanto,
o Comando Nacional de Greve entendeu
tratar-se de uma importante conquista
devido à conjuntura econômica em que
o arrocho salarial estava fortemente estabelecido.
O processo da greve de 1981 consolidou o papel de representatividade da
Andes e das associações e trouxe o fortalecimento dessas entidades junto aos
demais docentes.
“A greve de 1981 trouxe muitas
conquistas para o movimento docente, principalmente na questão salarial.
Também foi muito importante termos
conquistado a ampliação do tempo para
discutirmos a reestruturação da universidade, já que precisávamos avaliar como
a Reforma Universitária de 1968 havia
sido estabelecida. E as reivindicações
que não foram atendidas nessa greve
retornaram como bandeira na greve de
1982”, relembra Antunes.

Disputa pela
continuidade da greve
Entre os relatos dos professores
que participaram do processo de mobilização é marcante a lembrança da
pressão exercida pela Reitoria da UFPR
para que o movimento grevista interrompesse a paralisação e os docentes
retornassem às aulas.
A assembleia realizada no Teatro
da Reitoria, no dia 23 de novembro de
1981 – uma semana após o início da
greve – reúne mais de mil professores,
entre os quais o reitor Ocyron Cunha,
diretores de setor e chefes de departamento. A pauta do encontro, inicialmente voltado aos repasses nacionais
e aos encaminhamentos das atividades
de mobilização que sustentam a greve,
passa então a discutir a continuidade
ou o fim da paralisação.
A polarização verificada na assembleia que deflagrou a greve – decidida
por uma diferença de apenas quatro
votos – intensifica-se com a participação de um grande contingente de professores divididos entre a permanência
da instituição no movimento paredista
nacional. Devido à tensão e ao grande
número de participantes, a questão é
decidida por meio do voto nominal, na
qual cada professor que assinou a lista de presença é convocado a declarar
sua posição publicamente para possibilitar uma contagem transparente dos
votos.
O professor Francisco Moraes
Silva – que durante a greve de 1981
manifestou-se publicamente contrário
a paralisação – explica que sua postura era resultado da análise de que essa
era a posição da maioria dos professores da instituição no período, apesar da
pouca participação nas assembleias.
“Existia também um motivo político
para não aderir à paralisação. A greve
era uma reação em cadeia oriunda das
manifestações das outras universidades, bastante estimulada pela diretoria
da associação. À primeira vista, parecia um grupo de pessoas que queriam
mais a desordem do que um movimento reivindicativo de fato”, acrescenta o
docente.
Na assembleia, a paralisação é

mantida com uma diferença
de 31 votos. O professor Emmanuel Appel – na ocasião
secretário geral da APUFPR e
representante da entidade no
Comando Nacional de Greve –
conta que a vitória na assembleia do dia 23 de novembro
de 1981 marca uma nova etapa para o movimento docente
na Universidade.
“A greve de 1981 e essa assembleia marcaram o ingresso
da APUFPR em uma luta maior
que professores de quase todo
o país já vinham travando no
sentido de mudar a universidade pública, silenciada por
políticas obscurantistas e por
seu isolamento social. Deram
forças para que a defendêssemos ao mesmo tempo como
pública, gratuita, autônoma,
democrática e competente”,
defende.
Appel destaca também a
importância dessa assembleia
enquanto um marco político no processo de enfrentamento entre as concepções
defendidas pelos setores que
representavam a tradição
conservadora da associação
e o movimento dos professores que se organizavam em
prol da democratização da
Universidade e da sociedade
brasileira.
“A Reitoria se mobilizou para impedir a greve em
1981, mas a partir dessa assembleia e da nossa inserção
no movimento nacional e nas
suas lutas pela socialização
da política, por liberdades
democráticas e pelo sepultamento da ditadura militar, o
grupo que seguiu a Reitoria
foi tão derrotado que não
teve mais condições políticas
para se manter sequer como
oposição organizada”, argumenta.

• Greve de 1981

Jornal Diário do Paraná - 14/11/1981

Jornal Folha de São Paulo - 13/11/1981

Jornal Gazeta do Povo - 17/11/1981

Assembleia pela manutenção da greve - 23/11/1981

Professores entram em greve por
ampliação das discussões sobre projeto de
reestruturação das universidades
Com o objetivo de barrar as ameaças do Ministério da Educação de
privatizar o ensino superior público,
professores da UFPR decidem, em
assembleia realizada no dia 17 de
novembro de 1982, aderir à greve
nacional a partir do dia 22 daquele
mês, em conjunto com outras 20 universidades federais autárquicas.
Entre as principais reivindicações estavam as questões salariais já
apresentadas nas greves anteriores
– agora com o índice de reajuste de
23,84% – e a ampliação da discussão
sobre o projeto de reestruturação
das universidades, com a participação da comunidade acadêmica e de
suas entidades representativas no
processo.
O presidente da APUFPR no período, Carlos Antunes, lembra que
essa foi uma greve marcante devido
à ação da Reitoria da UFPR visando
impedir que os professores paralisassem as atividades de docência.
“Nessa greve, a administração da
Universidade procurou combater o
movimento, convocando os diretores
e professores com cargos de confiança para participarem das assembleias
e votarem contra a paralisação”, conta. Segundo Antunes, essa postura
não visava apenas combater o movimento paredista, mas tratava-se de
uma resistência política e ideológica

às aspirações por transformações
nas universidades.
Por meio da greve de 1981, o movimento docente conquistou um prazo até junho de 82 para que a comunidade universitária se manifestasse
sobre o projeto de reestruturação das
universidades. Entre os professores,
havia a preocupação de que o MEC
encaminhasse uma proposta de mudança estrutural das universidades via
decreto, como havia acontecido com
a Reforma Universitária de 1968, sem
a possibilidade de que a comunidade
acadêmica pudesse discutir o projeto
e vetar as partes negativas.
“As primeiras greves do movimento docente, com destaque para as de
1981 e 1982, foram ações necessárias
em defesa das universidades como
instituições públicas mantidas com
recursos do Estado”, explica o professor José Fontana, secretário geral da
APUFPR entre 1981 e 1983. Segundo
Fontana, a luta para que a reestruturação fosse discutida com a comunidade acadêmica visava evitar que os
projetos privatistas fossem impostos
ao conjunto das universidades.
Além disso, ainda com um alto
índice inflacionário e com a corrosão
dos salários, a reposição e a correção
semestral continuam como pauta de
luta dos docentes, que exigem também que a aposentadoria seja feita
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JOSÉ FON

com base no salário integral dos professores e a eliminação de distorções
na carreira, de acordo com as reivindicações entregues ao MEC em 1981.

REESTRUTURAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES

A paralisação das universidades
federais autárquicas no ano de 1982
é decorrente, principalmente, da tentativa de aplicação do projeto de reestruturação universitária proposto
pelo MEC, através da criação de um
orçamento global e da desvinculação
do Departamento Administrativo do
Serviço Público (Dasp).
A desvinculação do Dasp daria
à universidade liberdade para criar
seu quadro próprio de pessoal, com
formação de níveis de remuneração
e progressão funcional específicos.
Essa medida, entretanto, afrontava
a defesa feita pelos professores de
uma carreira única para o magistério
superior.
Já a introdução do orçamento global significaria encaminhar o
montante de verbas das Instituições
de Ensino Superior sem uma aplicação específica – assim, o dinheiro
destinado ao salário, por exemplo,
disputaria prioridades com bibliotecas, laboratórios, hospitais e recursos destinados à pesquisa.
A minuta de um anteprojeto de

CRONOLOGIA DA GREVE
06 de novembro - 23 associações docentes se reúnem em
Salvador devido à crescente mobilização nacional e tiram o
primeiro indicativo de greve.
17 de novembro - Professores da UFPR reunidos em assembleia deflagram greve geral.
22 de novembro – Tem início a terceira greve dos docentes
da UFPR.
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“

UNES.
CARLOS ANT Ingressou na UFPR em 1968.

de História.
Departamento
81-1983.
Professor do
R na gestão 19
FP
PU
A
da
te
Presiden

lei que tratava da autonomia das
universidades mantidas pela União,
apresentada pelo Conselho de Reitores, também preocupava o movimento docente. Esse documento defendia a autonomia para a criação de
estatutos e regulamentos de pessoal
docente, segundo modelo da desvinculação da Dasp, e autonomia financeira para captação de recursos.
“O discurso do governo federal
era completamente ambíguo”, explica Antunes. Segundo o docente, a
autonomia universitária era apresentada como uma forma de dar completa independência financeira para
as instituições. “Nossa preocupação
era de que, por trás do discurso de
autonomia, estivesse posta a questão de que a universidade precisasse
captar recursos por meio de venda
de serviços, pagamento de mensalidades e de taxas”, destaca.
As reivindicações visavam garantir a discussão ampla e pública sobre
as questões da reestruturação, assegurando isonomia salarial, carreira
unificada das Instituições de Ensino
Superior e o financiamento estatal
para o ensino público.

CONQUISTA

No dia 17 de dezembro
de 1982 termina nacionalmente a greve dos docentes
do ensino superior. A manifestação é encerrada com o
compromisso firmado pelo
MEC de que não encaminharia a reestruturação das universidades via decreto e de
que a proposta seria encaminhada ao Congresso Nacional
sem regime de urgência.
Para Carlos Antunes, a
vitória dessa greve significa uma etapa importante
na consolidação da APUFPR
como uma entidade de representação dos docentes,
independente da Reitoria.
“Em uma das últimas assembleias da greve, representantes da administração da
Universidade participaram
da reunião e tentaram, de
todas as formas, nos tirar
da greve nacional. Mas nós
resistimos, mantivemos a
paralisação,e um dia depois
o MEC cedeu”, comemora.

Jornal Tribuna do Paraná - 29/11/1982

Informativo da ANDES-SN - Greve de 1982

02 de dezembro – Alunos da UFPR entram em
greve, apoiando a paralisação docente. Os estudantes reivindicam a discussão sobre reestruturação universitária.
06 de dezembro - A Andes se reúne com o MEC
para discutir as reivindicações do movimento
docente. O encontro marca a abertura das negociações.
17 de dezembro – Termina nacionalmente a
greve dos docentes do ensino superior.
Reunião na APUFPR - Greve de 1982

Jornal Diário Popular - 8/12/1982

“

10ª Diretoria - período 1979/81

Gregório Bussyguim
Jahyr Leal
João Cândido da Cunha Pereira
Ary Raváglio Cunha
Oswaldo Chizuo Iwamoto
Galbas Milléo Filho
Carlos Eugênio Kautel Navarro

11ª Diretoria - período 1981/83
Presidente: Carlos Roberto Antunes dos Santos
Vice-Presidente: Arsênio Muratori
1° Secretário: Emmanuel José Appel
2° Secretário: José Domingos Fontana
1° Tesoureiro: Luiz Carlos Nascimento Tourinho
2° Tesoureiro: Romulo Sandrini Neto
Orador: Mário Pereira de Araújo
Diretor Social: Denise de Camargo
Diretor Cultural: Mário Portugal Pederneiras

Conselho Deliberativo - período 1981/83
José Lamartine Corrêa de Oliveira Lyra
Ennio Luz
Hermes Paciornik
Romar Teixeira Nogueira
Suzana Maria Munhoz da Rocha Guimarães
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Conselho Deliberativo - período 1979/81
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Presidente: Constantino Comninos
Vice-Presidente: Francisco Moraes Silva
1° Secretário: Noel Edmar Samways
2° Secretário: Leonor Ribeiro dos Reis
1° Tesoureiro: André Ruediger
2° Tesoureiro: Fridolim Schlõegel
Orador: Henrique Chesnau Lens Cezar
Diretor Social: Álvaro Vicente Gonçalves
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Diretorias da APUFPR
1979-1983
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Capa da revista VEJA anunciando a anistia
em 1979

Jornal Estado do Paraná - Discussão sobre o
Pacote Portella na UFPR- 05/10/1979

Jornal Folha de São Paulo pauta Dia Nacional
de Luta convocado pelas associações de docentes - 17/04/1980

Jornal Estado do Paraná apresenta as atividades
do Comando de Greve da UFPR- 03/12/1980

Ata de fundação do Andes-SN - 19/02/1981

Material de campanha de uma das chapas
para as eleições da APUFPR em 1981

Luta por eleições diretas para membros da
CPPD é notícia do jornal Estado do Paraná 10/06/1981

Assembleia dos professores delibera pela permanência na greve - 1981

Jornal Diário Popular - 28/11/1982

Reunião na sede da APUFPR - Greve de 1982

Jornal Estado do Paraná noticia decepção dos
estudantes no processo de escolha para Reitor que não respeitou os votos da comunidade
acadêmica - 05/08/1981

Campeonato de futebol promovido pela APUFPR
na gestão 1981-1983
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