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• 1983 no Brasil

15 de junho de 1983

5 mil pessoas participam, na Praça do Ban-
deirante, do ato público a favor das eleições 
diretas para presidente, em Goiás, Goiânia.

31 de março de 1983

Primeiro ato público a favor das eleições 
diretas para presidente, em Abreu e Lima, 
Pernambuco.

26 de novembro de 1983

Os governadores Tancredo Ne-
ves (MG), Gilberto Mestrinho 
(AM), Jader Barbalho (PA), José 
Richa (PR), Íris Resende (GO) e 
Franco Montoro (SP), todos do 
PMDB, assinam manifesto pelo 
restabelecimento das eleições 
diretas para presidente. 

07 de julho de 1983 

Os petroleiros de Paulínea (SP) e 
Mataripe (BA) deflagraram greve 
contra a Ditadura Militar. No mes-
mo dia, os metalúrgicos de São 
Bernardo e Diadema entram em 
greve em solidariedade, e o go-
verno militar reage de imediato - 
o sindicato sofre intervenção pelo 
Ministério Público.

21 de junho de 1983

Tribunal Federal de Recursos mantém sen-
tença que responsabiliza a União pela morte 
do jornalista Wladimir Herzog.

21 de julho de 1983 

Primeira greve geral da abertura política. 
No Rio de Janeiro, 40 mil pessoas ocupam 
a Cinelândia.

29 de dezembro de 1983 

O presidente Figueiredo faz pronunciamento em rede nacional 
de TV e rádio, no qual critica a campanha pelas diretas como 
um movimento perturbador da ordem e devolve a coordenação 
da sucessão presidencial ao Partido Democrátrico Social (PDS).

27 de novembro de 1983 

Na Praça Charles Muller, em São 
Paulo, uma manifestação organiza-
da pelo PT e entidades da socieda-
de civil reúne cerca de 10 mil pes-
soas pelas eleições diretas. Nesse 
dia morre Teotônio Vilela, em Ma-
ceió, que se torna um dos símbolos 
da campanha. 

Dezembro de 1983 

Fundação Getúlio Vargas divulga inflação do 
ano: 211,02%.



Ao fim da primeira gestão do Mo-
vimento dos Professores à frente da 
APUFPR, os docentes filiados à enti-
dade elegem uma nova chapa oriun-
da do mesmo grupo para dirigir a as-
sociação. No dia 5 de maio de 1983, é 
eleita a 12ª diretoria da APUFPR pre-
sidida pelo professor Carlos Alberto 
Faraco.

Durante os dois anos de gestão, as 
ações da APUFPR estiveram centradas 
no acompanhamento dos debates e 
manifestações pela redemocratização 
do país; no fortalecimento da Associa-
ção Nacional dos Docentes das Insti-
tuições de Ensino Superior (Andes); 
na análise permanente dos projetos 
voltados para a educação superior e, 
essencialmente, na consolidação da 
Associação dos Professores como en-
tidade de representação política dos 
docentes da UFPR.

“Nossa gestão foi a primeira de-
pois da reforma dos estatutos, então 
tínhamos todos os instrumentos que 
democratizaram a estrutura da APUFPR 
para serem exercitados. As assembleias 
e reuniões do Conselho de Represen-
tantes contavam com grande partici-
pação. Também realizávamos reuni-
ões abertas da diretoria como forma 

de incentivar a participação direta dos 
professores na vida da associação”, 
explica Faraco. 

Em março de 1984, é realizada a 
reforma de um artigo do novo estatu-
to da APUFPR, visando alterar o modo 
de reajuste das mensalidades. O es-
tatuto, aprovado em junho de 1982, 
atrelava o índice de correção das 
mensalidades ao índice dos aumen-
tos salariais, o que passou a tornar-se 
deficitário com as taxas crescentes de 
inflação. Assim, em 1984, essa forma 
de reajuste é modificada e passa a 
ser condicionada apenas à época do 
aumento e não mais ao índice espe-
cífico. 

O professor Wiliam Barbosa, pre-
sidente do Conselho de Representan-
tes no período, conta que a alteração 
estatutária possibilitou que a enti-
dade reunisse recursos para investir 
em uma reforma geral na chácara na 
Vossoroca, concluída em dezembro 
de 1984, e para a elaboração de um 
fundo para a construção da sede pró-
pria da APUFPR. “A associação estava 
em um sufoco muito grande, com di-
ficuldades financeiras até para pagar 
as contas da sede alugada no Tarumã. 
A mudança no estatuto, que foi discu-
tida no CRAPUFPR e depois aprovada 
em assembleia, possibilitou que recu-
perássemos as finanças da entidade”, 
destaca.

COMBATE À DITADURA
A posse da nova gestão coincide 

com a intensificação do processo de 
luta pela reabertura democrática e 
pelo fim do regime militar que contro-
lava o país há quase 20 anos. Desde 
março de 1983, com a apresentação 
da Proposta de Emenda Constitucional 
n° 5 – conhecida como Emenda Dan-
te de Oliveira –, movimentos sociais 
e setores progressistas da sociedade 
passam a organizar manifestações 

de rua, comícios e abaixo-assinados 
como forma de pressionar o Congres-
so Nacional a aprovar o retorno das 
eleições diretas para escolha do pró-
ximo presidente da República. 

O diretor de Assuntos Culturais 
da APUFPR na gestão 1983-1985, 
Lafaiete Neves, conta que a associa-
ção participou ativamente das mani-
festações, como uma das entidades 
que organizou, junto com partidos, 
movimentos sociais e sindicatos, o 
comitê das Diretas Já na cidade. “Nas 
universidades vivíamos também um 
processo de luta por eleições diretas 
para escolha do reitor, porque não 
aceitávamos mais que a ditadura mili-
tar nomeasse nossos dirigentes. A in-
satisfação com a possibilidade de uma 
transição negociada por cima, pelo 
Colégio Eleitoral, fez com que o mo-
vimento docente, os estudantes e os 
técnicos administrativos se engajas-
sem nessa campanha e participassem 
ativamente da mobilização aqui em 
Curitiba”, argumenta. Para o docente, 
é marcante a lembrança de que o pri-
meiro grande comício pelas eleições 
diretas para presidente da República 
foi realizado em Curitiba, em janeiro 
de 1984. 

A APUFPR também participou ati-
vamente do Comitê Pró-Libertação de 
Juvêncio Mazzarollo, jornalista parana-
ense condenado pela Lei de Segurança 
Nacional (LSN). Mazzarollo – conhe-
cido como o último preso político da 
ditadura –  cumpriu pena no presídio 
provisório do Ahú, entre setembro de 
1982 e abril de 1984, por exercício ile-
gal da profissão e por criticar o regime 
militar em suas publicações. “A liberta-
ção do Juvêncio expressava a luta pela 
liberdade de expressão e materializou 
a luta de todo um movimento pelo fim 
da ditadura militar. Era um caso que re-
presentava o absurdo da legislação da 
ditadura”, destaca Faraco.

• Gestão 1983-1985

Informativo da APUFPR -
outubro de 1983

APUFPR constrói movimento pelas Diretas Já em Curitiba



“

“

CARLOS ALBERTO FARACOProfessor do Departamento de Linguística, Letras 

Clássicas e Vernáculas da UFPR entre 1974 e 1998. 
Presidente da APUFPR na gestão 1983 a 1985.  

Na década de 1980, a pauta das eleições 
diretas para presidente impulsiona a 

formação de uma ampla frente social e 
política que lutava pelo fim do regime 
militar. Era um tempo de resistência 

e de defesa das bandeiras que tinham 
repercussão nacional e que também influíam dentro da UFPR.

Informativo da APUFPR - dezembro de 1984

APUFPR constrói movimento pelas Diretas Já em Curitiba

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE
Em 1983, o rio Iguaçu inunda a re-

gião metropolitana de Curitiba devido 
às suas cheias naturais e à urbanização 
intensa de afluentes como o rio Belém. 
O movimento docente, organizado 
pela APUFPR, passa então a prestar so-
corro às vítimas por meio da arrecada-
ção de alimentos e roupas. A iniciativa, 
entretanto, ultrapassa o assistencialis-
mo e transforma-se em um esforço de 
compreender e colaborar para a solu-
ção do problema. “Além de participar 
da mobilização social para atender os 
atingidos pela enchente, a associação, 
junto com professores que estudavam 
o tema, procurou encontrar formas de 
evitar o ocorrido”. explica o presidente 
da entidade no período. “Realizamos 
uma contribuição técnica, um estudo 
da bacia do rio Iguaçu e de sua intensa 
ocupação urbana”.

Conforme William Barbosa, essa 
iniciativa marca também a preocupa-
ção do movimento docente em ampliar 
o conceito de extensão universitária, 
vinculando sua prática às necessida-
des da população. “Vários professores 
do setor de tecnologia participaram do 
projeto, estudaram o escoamento dos 
rios e mostraram que a universidade 
deve estar atenta aos problemas que 
a cercam e dar retorno à sociedade”, 
aponta.

Para além da articulação entre as 
diversas associações de docentes filia-
das à Andes, a APUFPR também acom-
panha, nesse período, o processo mais 
amplo de reorganização do conjunto 
da classe trabalhadora e de criação de 
seus instrumentos de luta. A entidade 
envia representantes ao 1º Congresso 
Nacional da Classe Trabalhadora (Con-
clat) que, em 28 de agosto de 1983, 
na cidade de São Bernardo do Campo, 
funda a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT). A APUFPR também esteve 
presente em outro Congresso Nacio-

nal da Classe Trabalhado-
ra – realizado em novembro de 1983, 
em Praia Grande –, que cria uma Co-
ordenação Nacional que três anos de-
pois daria origem a Central Geral dos 
Trabalhadores (CGT).

EDUCAÇÃO SUPERIOR
Em junho de 1983, o governo 

militar, por iniciativa do Conselho Fe-
deral de Educação (CFE), desenvolve 
o Programa de Avaliação da Reforma 
Universitária (Paru) como um desdo-
bramento da proposta de reestrutura-
ção das universidades apresentada em 
1980 e em 1982.

O Programa tinha como objetivo 
geral compreender as reais condições 
do ensino superior brasileiro por meio 
de estudos, pesquisas e debates que 
revelassem o processo de implementa-
ção das propostas da Reforma Univer-
sitária de 1968 e as particularidades de 
cada instituição. Para isso, a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) – responsável 
por gerir a pesquisa – propôs a análise 
do processo de produção e dissemina-
ção do conhecimento e da forma de 
gestão das instituições.

Para Faraco, é preciso compreen-
der o contexto no qual o governo se 
propõe a analisar as conseqüências da 
Reforma Universitária 
de 1968. Desde 1980, o 
governo militar tentava 
encaminhar um projeto 
de reestruturação que 
trata de forma ambígua 
a questão da autonomia 
das universidades. Para 
além de assegurar a au-
tonomia administrativa, 
financeira, pedagógica 
e científica, os projetos 
abriam margem tam-
bém para que as ins-
tituições passassem a 

contar com total independência finan-
ceira e administrativa, o que na prá-
tica representaria a possibilidade de 
captar recursos por quaisquer meios 
e de aprofundar a disparidade entre 
os salários e as carreiras das diversas 
instituições. 

“Neste período, o movimento do-
cente desconfiava muito das propos-
tas do governo devido ao seu caráter 
ditatorial e aos projetos encaminhados 
para a educação durante a sua vigên-
cia. Era muito difícil acreditar que o 
Paru estivesse aliado a uma proposta 
de melhoria do sistema universitário 
e como havia um projeto de reforma 
em tramitação, a nossa análise é de 
que esse programa seria usado para 
justificar a necessidade de implemen-
tar uma nova reforma do ensino supe-
rior”, explica Faraco.

O Programa de Avaliação da Refor-
ma Universitária – primeira iniciativa 
governamental de avaliação sistemáti-
ca das universidades brasileiras e pre-
cursor do Programa de Avaliação Insti-
tucional (PAIUB) e do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (Si-
naes) – foi encerrado, sem conclusão, 
em 1986. 



• 1984 no Brasil

12 de janeiro de 1984 

Comício reúne 60 mil pessoas em Curitiba 
(PR) e lança campanha pelas Diretas Já.

20 de janeiro de 1984 

Manifestações pró-Diretas-Já em Salvador (BA) 
com cerca de 15 mil pessoas.

21 de janeiro de 1984 

Manifestações pelas Diretas Já em Vitória (ES) 
com 10 mil pessoas. 

23 de fevereiro de 1984 

Cerca de mil pessoas inauguram o Placar das Dire-
tas na Praça da Sé, em São Paulo, com o nome de 
todos os congressistas e suas posições em relação 
à emenda Dante de Oliveira. 

23 de janeiro de 1984 

Encontro dos sem-terra, em Cascavel (PR), cria o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

25 de janeiro de 1984 

No 430º aniversário da cidade de São Paulo, 
manifestação de seis horas pelas Diretas Já 
leva cerca de 300 mil pessoas à Praça da Sé.

13 de janeiro de 1984 

Porto Alegre: Tancredo Neves discursa para 3 mil 
participantes da passeata pelas Diretas Já.

13 a 20 fevereiro de 1984

Partidos de oposição organizam uma caravana pelas eleições 
diretas, liderada pelo presidente do PMDB Ulysses Guimarães,  
presidente do PT Luís Inácio Lula da Silva e o presidente do PDT 
Doutel de Andrade, que passa por estados do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. A peregrinação é conhecida por “Caravana das 
Diretas”.

16 de fevereiro de 1984

Manifestação pelas Diretas Já 
no Rio de Janeiro, reúne cerca 
de 40 mil pessoas. 17 de fevereiro de 1984

Manifestação pelas Diretas Já 
em Belém, reúne aproximada-
mente 60 mil pessoas.

31 de março de 1984

Em cadeia de rádio e televisão, o presiden-
te Figueiredo reafirma que seu sucessor 
será escolhido por via indireta. 



“

“

LAFAIETE SANTOS NEVES
Professor do Departamento de Economia da UFPR entre 1979 e 1996.Diretor de Assuntos Culturais da APUFPR na gestão 1983-1985.

1° Secretário da APUFPR na gestão 1985-1987.

O movimento pelas diretas acontece 
exatamente naquela crise que vem se 
arrastando da ditadura. Em Curitiba 
houve uma grande adesão, a Boca 

Maldita ficou tomada pela população e 
a pressão aumentou. 

10 de abril de 1984 

Nova manifestação no Rio de Janeiro, desta 
vez na Candelária, reúne 1 milhão de pes-
soas, segundo os organizadores.

18 de abril de 1984 

O presidente Figueiredo decreta “Medidas de 
Emergência para a Salvaguarda das Instituições” 
por 60 dias, no Distrito Federal, Goiânia e em 
nove municípios de Goiás, em função da votação 
da emenda Dante de Oliveira.

25 de abril de 1984 

Apesar das medidas de emergência, ocorrem 
em Brasília e em outras capitais brasileiras 
manifestações pela aprovação da emenda 
Dante de Oliveira, que prevê eleições diretas 
para presidente em 15 de janeiro de 1985.

25 de abril de 1984 

A emenda Dante de Oliveira é derrotada 
no Congresso por falta de quórum: 298 
votaram a favor, 65 contra, 3 abstiveram-
se e 112 não compareceram à votação.

19 de junho de 1984 

Registrada a primeira greve da história da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

23 de julho de 1984 

PMDB e Frente Liberal assinam aliança 
para a candidatura Tancredo-Sarney à 
Presidência da República.

12 de agosto de 1984 

Convenção do PMDB escolhe Tan-
credo Neves e José Sarney como 
seus candidatos a presidente e 
vice-presidente da República.

12 de dezembro de 1984 

O Senado decide que a eleição presidencial de 
1985, no Colégio Eleitoral, será aberta e cada 
membro votará em voz alta.

16 de abril de 1984 

Ocorre no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, a maior mani-
festação da história do país e das Diretas Já, com cerca de 1,7 
milhão de pessoas. O Executivo envia ao Congresso Nacional 
a emenda Leitão de Abreu como alternativa à de Dante de 
Oliveira. Essa emenda estabelece eleição direta para presi-
dente em 1988 e reduz para quatro anos o mandato do presi-
dente a ser eleito pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985.



• Greve de 1984

UNIVERSIDADE NA PRAÇA

Conflito com o governo militar 
marca a 4ª greve nacional de docentes

Em assembleia geral realizada no 
dia 9 de maio de 1984, no auditório 
do Edifício da Administração no Centro 
Politécnico, cerca de 400 professores 
da UFPR decidem, por unanimidade, 
aderir ao movimento grevista nacional 
e suspender suas atividades a partir do 
dia 15 de maio.

A paralização de 1984 se estende 
por 84 dias e entra para a história do 
movimento docente como a greve mais 
longa e de maior confronto entre do-
centes e governo até então.

O presidente da APUFPR no perí-
odo explica que o cenário nacional de 
efervescência política, com a luta pelas 
Diretas Já e por uma nova constituinte, 
esbarrou em uma postura mais intran-
sigente do governo militar que procura-
va conter qualquer movimentação que 
colocasse em risco sua sustentação. “A 
greve coincidiu com um momento da 
história do Brasil em que o governo do 
presidente Figueiredo e o regime mili-
tar chegavam ao fim. Era um período 
de transição e o governo não quis abrir 
concessões porque vivia um momento 
de insegurança política muito grande”, 
destaca Faraco.

No dia 15 de maio, a APUFPR re-
aliza uma assembleia no auditório do 
primeiro andar do Setor de Educação 
como forma de destacar o início da pa-
ralisação. A manifestação reúne cerca 
de 600 docentes. Já no primeiro dia de 
greve, a comissão de mobilização ava-
lia que cerca de 80% dos professores 
da instituição aderiram ao movimento 
paredista.

Para o professor Joel Guardiano, 
membro do comando geral da greve 
de 1984, uma das lembranças mais 
marcantes é o grau de participação dos 
docentes no processo. “Nossas assem-
bleias eram lotadas, as que tinham pau-
tas decisivas reuniam sempre mais de 
800 professores. Isso porque o espírito 
da época era de uma efervescência po-
lítica muito grande, semelhante ao pe-
ríodo das reformas de base”, aponta.

REIVINDICAÇÕES
Os docentes reivindicam reposição 

salarial de 64,8% sobre o salário de ja-
neiro; reajuste semestral com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) como forma de conter o im-
pacto da inflação sobre os salários; 13º 
salário para os professores estatutários 
e quinquênio para os celetistas; piso e 
três salários mínimos para os servido-
res técnico-administrativos e envio de 
verbas suficientes para o pleno funcio-
namento das universidades públicas. 

A inflação acumulada do ano de 
1983 foi de 211,02%, enquanto os pro-
fessores tiveram um reajuste salarial 
de apenas 61%. Além disso, havia uma 
grande disparidade entre os vencimen-
tos dos professores que trabalhavam 
nas universidades federais autárquicas 
e dos que trabalhavam nas universi-
dades federais com regime jurídico 
de fundação. Conforme o comando 
de greve, a diferença salarial entre um 
professor da UFPR e um da UNB, no 
período, era de 45%. 

O professor Flávio Zanette, mem-
bro do comando geral da greve, conta 
que além dos salários, constantemen-
te corroídos pela inflação, serem mais 
baixos do que o dos professores das 
fundações, também não havia qual-
quer forma de incentivo financeiro à 
titulação. “Durante as nossas mobili-
zações com os parlamentares no aero-
porto Afonso Pena, eu mostrava meu 
contracheque e eles ficavam espanta-
dos com o baixo valor”, relembra.

O financiamento das universida-
des também estava entre as preocu-
pações centrais do movimento gre-
vista, visto que a escassez de recursos 
orçamentários enviados pelo Minis-
tério da Educação ameaçava a so-
brevivência das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. “Defendíamos o 
conteúdo da emenda do senador João 
Calmon que comprometia o Estado 
em destinar 13% do orçamento para a 
educação”, ressalta Guardiano



• Greve de 1984

Jornal O Globo - 11/07/1984

Jornal O Globo - 12/07/1984

Assembleia de deflagração da greve 

09/05/1984

Jornal Estado do Paraná - 29/05/1984

“ “

JOEL GUARDIANO

Professor do Departamento de Química de 1971 a 1992. 

Foi membro do Comando Geral da Greve de 1984.

Com o ‘Universidade na Praça’ cada 

departamento organizava sua forma de 

mostrar ao povo o papel da universidade, 

visando uma construção participativa. A 

valorização da extensão e a compreensão de 

que a universidade deve estar voltada para a 

comunidade são conquistas da greve.

“GREVE DE OCUPAÇÃO”
Ao anunciar o início da greve, os 

professores da UFPR defendem tam-
bém uma nova postura com relação 
às atividades realizadas durante a sua 
continuidade. Os docentes se compro-
metem a utilizar a paralisação – apeli-
dada de “greve de ocupação” – como 
um incentivo à promoção de debates 
sobre os problemas da universidade. 
As atividades didáticas são substitu-
ídas por um amplo processo de dis-
cussão sobre a política educacional, os 
projetos de reestruturação universitá-
ria e a situação da UFPR. A programa-
ção possibilita que a Universidade não 
fique esvaziada e se mantenha como 
um pólo de difusão do conhecimento 
mesmo durante a greve.

Além dos debates e conferências 
realizadas diariamente nos setores da 
UFPR, o movimento grevista também 
organiza atividades culturais e recrea-
tivas, como o debate com o ator Anto-
nio Fagundes e membros da Comissão 
de Educação da Câmara Federal e o 
Forró da Greve, realizado na Casa do 
Estudante Universitário. 

UNIVERSIDADE NA PRAÇA
Em assembleia realizada no ter-

ceiro dia de greve, os docentes deci-
dem intensificar as atividades e levar 
o debate sobre educação superior 
para além dos muros da Universidade.  
Surge assim a proposta de que o movi-
mento docente realize ações nas pra-
ças e pontos movimentados da cidade, 
visando dialogar com a população so-
bre os motivos da greve. Aos poucos 
a experiência se transforma nos pro-
jetos “Universidade na Praça”, no qual 
os cursos da UFPR expunham seus 
trabalhos e suas dificuldades, e “Que 
viva a Universidade”, uma exposição 

com fotos e painéis documentando 
a greve e a situação da universidade 
pública. 

Durante a greve, os docentes da 
APUFPR organizam também debates 
e conferências dentro do Hospital 
das Clínicas (HC) da UFPR com o ob-
jetivo de rediscutir a função escolar 
do Hospital. Conforme Faraco, o pro-
jeto “E viva o Hospital das Clínicas” 
procurava aproveitar o momento de 
conflito evidente entre a direção do 
HC e os funcionários para aprofun-
dar a discussão sobre as funções do 
Hospital e sua gestão. 

Para Zanette, essas ações tive-
ram como consequência uma expo-
sição mais positiva na mídia sobre o 
movimento grevista e a abertura do 
debate sobre a situação da universi-
dade com a sociedade. “Ao final da 
greve, a sociedade curitibana estava 
solidária com o nosso movimento 
e, se no início a impressão geral era 
de que os professores universitários 
eram privilegiados e ganhavam bem, 
conseguimos mostrar com a nossa 
mobilização que a universidade bra-
sileira tinha problemas”.

CONFLITO ENTRE 
DOCENTES E GOVERNO

O processo de negociação, ini-
ciado apenas uma semana depois de 
deflagrada a greve, é mantido de for-
ma autoritária pela ministra da edu-
cação durante todo o movimento. 
Inicialmente, Esther de Figueiredo 
Ferraz se recusa a receber os grevis-
tas e, mesmo quando cede à pressão 
e recebe os representantes, não pro-
cura atender as reivindicações dos 
docentes. 

A posição defendida pela minis-
tra é de que a única concessão do go-
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verno seria o encaminhamento de um 
projeto de equiparação progressiva 
entre os salários dos professores das 
universidades federais e autárquicas 
com o das fundacionais. Entretanto, 
Ferraz não assegura que encaminha-
ria o projeto ao Congresso Nacional, 
apenas se compromete a apresentá-
lo ao presidente e somente quando a 
greve terminasse.

A intransigência do governo fe-
deral leva a um impasse no processo 
de negociação. Diante da situação, o 
Ministério da Educação busca enfra-
quecer o movimento grevista e forçar 
o retorno às atividades por meio de 
coerção e ameaças. No dia 8 de junho, 
o MEC pede que o Ministério do Traba-
lho (MTE) e o Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público (Dasp) estu-
dem a possibilidade de declarar ilegal a 
greve dos professores e servidores das 
universidades autárquicas. 

Com a vigência do decreto-lei 
1632/78, que proibia a greve no ser-
viço público, os professores poderiam 
ser punidos com advertência, suspen-
são ou demissão por justa causa caso o 
MTE declarasse a greve ilegal. Mesmo 
com as ameaças, o movimento resiste 
e decide pela continuidade da paralisa-
ção visando retomar as negociações.

A pressão sobre o movimento au-
menta no mês de julho. A partir do dia 
18 todos os professores que partici-
pam da greve passam a receber faltas 
e perdem o direito a licença-prêmio. 
No final do mês, o governo investe 
novamente contra os professores e 
suspende o pagamento dos salários.  

Apesar do grande impacto das 
medidas, a greve não termina imedia-
tamente. Nas assembleias realizadas 
nos dias 25 e 30 de julho, cerca de 600 
docentes aprovam a continuidade da 
greve. A movimentação é encerrada 
apenas após o MEC formar uma co-
missão destinada a estudar as reivin-
dicações. Apesar da comissão contar 
somente com a participação de re-
presentantes do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras – Andes 
e Fasubra participariam como obser-
vadores, sem direito a voto –, os do-
centes avaliam que não há mais con-

dições de avançar nas negociações e 
decidem encerrar a greve.

A Andes e o comando nacional 
de greve indicam o retorno unitário 
ao trabalho no dia 7 de agosto, com 
a continuidade do movimento e das 
manifestações e com o acompanha-
mento dos trabalhos da comissão. 
No dia 6 agosto, a APUFPR realiza 
uma assembleia com 800 docentes 
que decidem pelo fim da paralisação 
e por aproveitar a volta às aulas para 
esclarecer os estudantes e a socieda-
de sobre os motivos da greve e suas 
consequências. 

CONQUISTAS POLÍTICAS
Apesar de encerrar a paralisação 

sem nenhum dos pontos de pauta 
atendidos, a avaliação do movimento 
docente é de que a greve trouxe con-
quistas importantes por aprofundar a 
discussão sobre a situação das univer-
sidades, além de fortalecer a unidade 
e experiência do movimento docente.

“O processo da greve teve des-
dobramentos dentro da Universida-
de com o fortalecimento da nossa 
luta para modificar a sua estrutura e 
democratizá-la. Não tivemos conquis-
ta na pauta de reivindicação, mas os 
ganhos políticos com o processo de 
mobilização e o amadurecimento do 
debate sobre a educação e a universi-
dade foram imensos”, destaca Faraco.

Os 84 dias de paralisação também 
resultaram em uma ampla cobertu-
ra midiática, que possibilitou discutir 
com a sociedade sobre os problemas 
e o modelo de educação das univer-
sidades e sobre o autoritarismo do 
governo militar. Os docentes avaliam 
que a greve representou, ainda,  uma 
vitória política ao promover um maior 
desgaste do regime militar, que já 
enfrentava mobilizações frequentes 
pelo retorno das eleições diretas para 
presidente. “A nossa luta não era ape-
nas por melhores salários e melhores 
condições de trabalho, mas por um 
modelo de educação livre, crítico e 
com qualidade de ensino, projeto in-
compatível com a ditadura. No fundo, 
lutávamos também pela queda do re-
gime militar”, defende Guardiano. 



• 1985  no Brasil15 de janeiro de 1985 

Fim do governo militar no Brasil: 
Colégio Eleitoral elege Tancredo 
Neves, do PMDB, presidente do 
Brasil, por 480 votos contra 180 
de Paulo Maluf (PDS).

14 de março de 1985 

O presidente Tancredo Neves é subme-
tido à uma cirurgia de emergência em 
Brasília, horas antes de tomar posse. 
Diagnóstico oficial: diverticulite.

23 de setembro de 1985

O presidente José Sarney anuncia na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) que o Brasil “não 
pagará a dívida externa com a fome do povo”.

15 de novembro de 1985

Acontecem as eleições municipais. Jânio Qua-
dros (PTB) vence em São Paulo e Saturnino 
Braga (PDT) no Rio de Janeiro.

Dezembro de 1985 

A inflação acumulada do ano de 1985 
foi de 235,11%.

10 de maio de 1985 

Congresso aprova o “Emendão” - emenda constitucional 
que estende o voto aos analfabetos, extingue a fidelidade 
partidária, legaliza os partidos comunistas e promove elei-
ções diretas para prefeitos das capitais e para presidente.

15 de março de 1985

Toma posse o vice-presidente José Sarney.21 de abril de 1985

Morre o presidente Tancredo Neves em 
São Paulo e José Sarney assume a Pre-
sidência.

05 de novembro de 1985

Greve de 460 mil em São Paulo. Tem como centro 
os metalúrgicos da capital, de Garulhos e de San-
tos, mas abarca também químicos plásticos, mar-
ceneiros, médicos e padeiros. Imensos piquetes 
percorrem os corredores industriais.



13ª Diretoria constrói 
sede própria da APUFPR e conquista eleição direta para reitor

No dia 7 de maio de 1985, é elei-
ta para a direção da APUFPR a terceira 
chapa oriunda do Movimento dos Pro-
fessores. A chapa presidida pela pro-
fessora Maria José Justino é eleita com 
cerca de 85% dos votos. No total, 948 
professores comparecem às urnas, dos 
quais 808 votam na Movimento dos 
Professores, 106, em branco e 34 anu-
lam o voto.

No programa da gestão que este-
ve à frente da APUFPR entre os anos 
de 1985 e 1987, destacava-se a defesa 
do ensino superior público, compreen-
dido enquanto gratuito e financiado 
pelo Estado, da democracia e auto-
nomia universitária e de condições 
dignas de trabalho para os docentes. 
O alto índice inflacionário que marca 
toda a década e as medidas governa-
mentais de arrocho salarial e corte de 
orçamento para as áreas sociais fazem 
com que a luta pela garantia de verbas 
para o financiamento da universidade 
e por melhores salários assuma um pa-
pel cada vez mais central entre as rei-
vindicações do movimento docente. 

“Nossa gestão tinha um compro-
misso muito grande com as questões 
da universidade e da sociedade. A luta 
por melhores salários estava vinculada 
à defesa da qualidade do trabalho que 
realizávamos, porque entendíamos 
que bons salários representavam uma 
valorização profissional. Tínhamos a 
compreensão de que apenas com salá-
rios dignos os professores poderiam se 
dedicar integralmente à universidade 
e às suas tarefas de ensino, pesquisa e 
extensão”, destaca Justino.

Após a posse de José Sarney na 
Presidência da República, o conjun-
to do movimento docente se engaja 
na defesa de um processo amplo de 
elaboração de uma nova constituição 
para o país. A APUFPR passa então a 
acompanhar as discussões do Congres-
so Constituinte e as propostas de regu-
lamentação para a área da educação. 
Essa postura reflete-se também dentro 
da UFPR – onde a Associação dos Pro-
fessores se mobiliza pela formação de 

uma comissão estatuinte – e no acom-
panhamento das grandes questões 
que agitavam o cenário nacional. 

Em julho de 1986, a APUFPR orga-
niza uma série de atos públicos durante 
a 38ª Reunião da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), re-
alizada em Curitiba. As manifestações 
expressam a postura da entidade de 
se envolver com os debates essenciais 
para a democratização do país, como 
a reforma agrária e o retorno das elei-
ções diretas.

Aliada à discussão sobre a política 
nacional para a educação superior, a 
gestão compromete-se também com 
o acompanhamento permanente dos 
problemas e questões locais da UFPR, 
como a defesa da democratização do 
processo de escolha dos dirigentes e 
de maior transparência nas decisões e 
na gerência da Universidade. 

Assim como nas gestões anterio-
res do Movimento dos Professores, a 
13ª diretoria da APUFPR investe em 
uma forma de gestão que concilia o 
caráter associativo da entidade – com 
suas atividades culturais e recreativas 
– e as tarefas sindicais e políticas assu-
midas pela associação em defesa dos 
professores e do processo de redemo-
cratização do país. 

Ao longo dos dois anos de ges-
tão, são realizadas mesas-redondas 
com temas que abrangem a situação 
da universidade, a proposta de re-
estruturação do ensino superior, a 
conjuntura econômica e a assembleia 
nacional constituinte. Somado a isso, 
a APUFPR também mantém as confra-
ternizações do dia do professor e de 
final de ano, realiza mais uma edição 
do torneio de tênis de mesa e promo-
ve atividades culturais, como expo-
sição de obras de arte e concerto de 
música renascentista.

 “Apesar de priorizarmos a políti-
ca educacional, a Associação dos Pro-
fessores sempre primou pela questão 
cultural, organizando várias atividades 
voltadas ao corpo docente e à comuni-
dade acadêmica da UFPR”, conta o pri-

meiro tesoureiro da APUFPR na gestão 
1985-1987, Wiliam Barbosa.

EDUCAÇÃO SUPERIOR E 
FUNPAR

Durante o segundo semestre de 
1986, a APUFPR participa de uma co-
missão formada pelo Conselho Univer-
sitário para estudar o funcionamento 
da Fundação da UFPR para o Desenvol-
vimento da Ciência, da Tecnologia e da 
Cultura (Funpar). O parecer da comis-
são avalia que o órgão está desorga-
nizado e que não consegue controlar 
parte das atividades que desempenha, 
representando um possível foco de 
corrupção, além de colocar em risco a 
autonomia da UFPR por desempenhar 
funções inerentes à estrutura da Uni-
versidade.

A criação da Funpar em 1980 era 
vista com desconfiança pelos profes-
sores, que avaliavam tratar-se de um 
mecanismo que tornaria possível cap-
tar recursos próprios por meio da ven-
da de serviços e, assim, desresponsa-
bilizar o Estado pelo financiamento da 
Universidade. 

No cenário nacional, o movimen-
to docente enfrenta novos cortes de 
verbas e uma política de educação su-
perior voltada para o corte de gastos e 
implementação de reformas. Em mar-
ço de 1986, o Ministério da Educação 
cria o Grupo Executivo para Reformu-
lação da Educação Superior (Geres), 
com o objetivo de reestruturar todo o 
segmento federal. 

O relatório final do Grupo pro-
voca repúdio entre os docentes por 
vincular explicitamente a alocação de 
recursos a uma avaliação de desem-
penho e propor o abandono do princí-
pio da indissociabilidade entre ensino 
e pesquisa. Em contraproposta, o mo-
vimento docente formula – por meio 
dos seus congressos e conselhos – a 
“Proposta das Associações de Docen-
tes e da Andes para a Universidade 
Brasileira”, documento publicado no 
Caderno da Andes nº 2, em julho de 
1986.



13ª Diretoria constrói 
sede própria da APUFPR e conquista eleição direta para reitor

Em eleição direta, 
comunidade escolhe 
Riad Salamuni 

Em 6 de novembro de 1985, mais 
de 13 mil professores, técnicos admi-
nistrativos e estudantes conduzem 
ao cargo máximo da UFPR o primeiro 
reitor eleito democraticamente pela 
comunidade acadêmica, e posterior-
mente indicado pelo Conselho Uni-
versitário. O professor Riad Salamuni 
é eleito com 5168 votos e administra 
a universidade entre os anos de 1986 
e 1990.

Maria José Justino relembra que 
a APUFPR representou uma contribui-
ção decisiva na conquista das eleições 
diretas para a escolha do reitor em 
1985, assumindo um papel de dire-
ção do processo junto com o Diretó-
rio Central dos Estudantes (DCE) e a 
Associação dos Servidores da UFPR 
(Assufepar). 

“A iniciativa contou com o envol-
vimento de toda a comunidade aca-
dêmica e com o apoio de setores da 
sociedade. Vivíamos um período de 
perseguição muito forte não só aos 
engajados, mas também a todos que 
tivessem pensamento próprio e ques-
tionassem os problemas da universi-
dade e da sociedade. Eleger um reitor 
comprometido com o ensino superior 
gratuito fazia parte do nosso projeto 
de defesa da educação e da redemo-
cratização da sociedade”, destaca.

Eleições diretas para todos os 
cargos era parte do programa do Mo-
vimento dos Professores desde 1979, 
quando este concorre pela primeira 
vez à direção da Associação dos Pro-
fessores ainda com a chapa Universi-
dade Necessária. Em 1981, a entidade 
organiza o primeiro processo de con-
sulta à comunidade acadêmica para 
escolha do reitor que elege o profes-
sor José Lamartine Lyra, entretanto, 
o processo é ignorado pelo Conselho 

Universitário.
Em dezembro 

de 1984, a APUF-
PR – presidida ain-
da pelo professor 
Carlos Faraco 
– retoma o pro-
cesso de reivindicação por eleições 
diretas para escolha do reitor com a 
formação de um Comitê pelas Diretas 
na UFPR composto pelas entidades 
representativas dos professores, ser-
vidores e estudantes. Como o man-
dato do reitor Alcy Joaquim Ramalho 
terminaria em abril de 1986, o movi-
mento docente avalia sa necessidade 
de pressionar os membros do Conse-
lho Universitário (Coun) e o próprio 
reitor a se comprometer em acatar 
o resultado de um novo processo de 
consulta à comunidade. 

A confirmação de que o 
Colégio Eleitoral respeitaria o 
resultado das eleições diretas 
é obtido apenas em outubro 
de 1985. O Coun publica a re-
solução n° 20/85, na qual se 
compromete a homologar a 
decisão da comunidade aca-
dêmica e a elaborar a lista 
sêxtupla por ordem decres-
cente de votação.  

Entre os meses de se-
tembro e outubro, a APUFPR 
realiza debates com os oito 
candidatos inscritos sobre 
a situação da UFPR e sobre 
a necessidade de se repen-
sar o projeto de educação 
superior reproduzido na 
Universidade. “Até então, 
os reitores eram indica-
dos por um Colégio Elei-
toral, sem que se levasse 
em conta a opinião da 

comunidade e sem que os candidatos 
apresentassem propostas de gestão”, 
aponta Mário Perdeneiras.

O vice-presidente da APUFPR du-
rante a gestão 1983-1985 explica que 
a iniciativa dos debates tinha como 
objetivo promover um amplo proces-
so de discussão sobre os rumos da 
Universidade e fazer com que os can-
didatos assumissem compromissos 
com a comunidade e com a defesa da 
UFPR.

“

JOSÉ BORGES NETO
Professor do Departamento de Lingüística, Letras Clássicas e 

Vernáculas da UFPR desde 1979.  

Secretário do Conselho de Representantes da APUFPR durante a 
gestão 1985 a 1987.

 Em 1985, os representantes da APUFPR, 
DCE e Assufepar realizam longas discussões 

para definir como se daria a participação dos 
três segmentos no processo de consulta para 
eleição do reitor. Decidimos que seria uma 
eleição paritária e pressionamos o Colégio Eleitoral a indicar o mais votado.

“

Debate com os candidatos à eleição para Reitor

• Gestão 1985-1987



No dia 25 de abril de 1987, a As-
sociação dos Professores da UFPR re-
aliza a inauguração da sede própria, 
localizada na rua Dr. Alcides Vieira 
Arcoverde. O projeto, idealizado pelo 
arquiteto e professor da UFPR José 
La Pastina Filho, estabelecia a cons-
trução de uma sede com três blocos 
destinados às funções administrati-
vas, sociais e recreativas da entidade, 
totalizando a construção de 476m², 
além de jardim, estacionamento e 
parque infantil.

A festa em comemoração à inau-
guração da nova sede reúne cerca 
de 300 docentes.  Em seu discurso, 
na noite da inauguração, a presiden-
te Maria José Justino destaca que a 
construção da sede própria era um 
desejo antigo dos associados, uma 
das propostas apresentadas na cam-
panha de sua gestão e um projeto 
coletivo do Movimento dos Profes-
sores, que desde a gestão de 1981 
começou a arrecadar recursos para a 
construção.

A sede da APUFPR é apresentada 
como um lugar destinado ao exer-
cício permanente da liberdade e da 
pluralidade de ideias. Para Justino, o 
texto inscrito na placa comemorativa 
da sede sintetiza os ideais e caracte-
rísticas do trabalho empregado para 
torná-la realidade. “Na placa não es-
tão escritos os nomes dos diretores, 
mas apenas o nome da gestão, por-
que a construção da sede foi um tra-
balho conjunto. Nossa gestão prima-
va pelo envolvimento dos docentes 
em um trabalho coletivo”, destaca.

No momento da inauguração 
apenas dois dos três blocos previstos 
no planejamento estavam prontos: 
o módulo administrativo, de 140m², 
onde funciona a recepção, a secreta-
ria e o atendimento jurídico da APU-
FPR, e o módulo social, de 136 m², 
com salão de festas, varanda e chur-
rasqueira, que seria utilizado para as 

reuniões dos associados e para con-
fraternizações. No projeto original, o 
terceiro módulo – onde hoje funciona 
o bar da APUFPR e o auditório Carlos 
Peraro Filho – deveria abrigar sauna, 
bar, salão de jogos, sala de leitura e 
vestiário.

CONSTRUÇÃO COLETIVA
A partir de 1981, com a eleição 

da primeira gestão oriunda do Movi-
mento dos Professores – presida pelo 
professor Carlos Antunes –, tem início 
um processo de poupança visando a 
construção de uma sede própria. 

Já a partir de 1983 – durante a 
gestão encabeçada pelo professor 
Carlos Faraco –, além da poupança, 
são realizadas também ações bus-
cando obter um terreno que pudesse 
abrigar a nova sede. 

Inicialmente, tentou-se conseguir 
a concessão de uma área dentro dos 
limites da Universidade. Como os pe-
didos encaminhados pela APUFPR ao 
então reitor Alcy Joaquim Ramalho fo-
ram negados, procurou-se obter uma 
área por meio da Prefeitura Municipal 
de Curitiba.

A 13ª diretoria da APUFPR dá con-
tinuidade ao projeto de construção da 
sede e às negociações com a prefeitura 
e obtém a concessão de um terreno na 
Rua Amoroso Costa, próximo ao Centro 
Politécnico. Em 1986, entretanto, – com 
a eleição do reitor Riad 
Salamuni – a APUFPR 
conquista a concessão 
de uma área de 1200 
m², no Centro Politéc-
nico. A área é cedida 
para entidade com a 
aprovação do Conse-
lho de Administração 
da UFPR, em outubro 
de 1986, e passa a 
ser utilizada pela 
APUFPR em regime 
de comodato.

• Gestão 1985-1987

Placa comemorativa marca a inauguração da 
sede - 25/04/1987 

Nova Sede da APUFPR - 25/04/1987 

Inauguração da Sede da APUFPR - 25/04/1987 

APUFPR
conquista sede própria

“

MARIO PEDERNEIRASProfessor do Departamento de Genética da UFPR desde 1969.
Vice-presidente da APUFPR durante a gestão 1985 a 1987.

A construção da sede própria tinha como objetivo propiciar um ponto de congregação para os associados da APUFPR, um referencial onde pudessem se encontrar e buscar as ações da diretoria. Era um anseio antigo que foi realizado com a construção da sede no campus da Universidade

“
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15 de janeiro de 1986 

Greve de 8 mil trabalhadores nas obras da usina 
de Itaipu, Paraná.

28 de fevereiro de 1986 

O presidente Sarney lança o 
Plano Cruzado. 15 de novembro de 1986 

Ocorrem as eleições para governadores. O 
PMDB ganha em 22 dos 23 estados da fe-
deração.

21 de novembro de 1986  

Depois da vitória do PMDB nas eleições, o governo federal anuncia 
o Plano Cruzado 2, um choque fiscal que traz o fim do congelamento 
com o aumento dos preços de combustíveis e tarifas públicas.

21 de fevereiro de 1987

Evandro Cavalcanti, advogado dos trabalhadores 
rurais de Pernambuco é assassinado. O enterro se 
converte em ato pró-reforma agrária.

22 de abri de 1987 

24 mil operários em greve na CSN, em Volta Redonda, 
Rio de Janeiro. Trabalhadores ocupam a usina.

• 1986 e 1987  no Brasil

12 de dezembro de 1986  

Greve geral nacional contra o 
Plano Cruzado 2, convocada 
pela CUT-CGT. A manifestação 
atinge o maior índice de ade-
são de todas as greves gerais 
até então (42%).

20 de fevereiro de 1987

O governo Sarney declara a sus-
pensão dos pagamentos da dívi-
da externa brasileira. A moratória 
acaba em setembro de 1988.



CRONOLOGIA DA GREVE

“O movimento docente foi pioneiro no debate 

sobre a formulação de um projeto de educação 

voltado a atender o projeto de sociedade que se 

tentava construir. Nesse sentido, as greves foram 

um divisor de águas no processo de intervenção do 

movimento docente no cenário nacional.

“

MILENA MARTINEZ 

Professora do departamento de Ciências Sociais da UFPR entre 1982 e 2002. 

Integrante do comando geral da greve de 1987.

A primeira greve unificada entre 
as diferentes instituições que com-
põem o sistema federal de ensino 
superior é realizada em 1987, com 
o estabelecimento de uma pauta co-
mum entre as universidades autár-
quicas e as com regime jurídico de 
fundação. Iniciada em 25 de março, a 
greve se estende por 44 dias e envol-
ve docentes de 45 instituições.  Com 
a unificação do setor das federais, o 
movimento de 87 torna-se a greve 
nacional mais ampla e com maior 
adesão dos docente.

A necessidade de uma greve na-
cional é discutida durante o 5° Con-
gresso da Andes, realizado em janeiro 
de 1987, em Goiânia. Os represen-
tantes das associações de docentes 
aprovam o indicativo de paralisação 
para o mês de março, com data a ser 
definida no início do semestre letivo. 

Na UFPR, os professores filiados 
à APUFPR participam do Congresso 
já com posição favorável à greve. No 
dia 17 de março, após o indicativo 
nacional, os docentes reafirmam a 
adesão ao movimento e agendam o 
início da greve para o dia 25.

Os docentes do setor das fede-
rais se unificam, fundamentalmente, 
em torno da defesa da qualidade do 
ensino superior público – reivindi-
cando mais verbas para a educação e 

17 de março – Em assembleia, APUFPR aprova adesão à greve 
nacional.

25 de março – Tem início a primeira greve unificada das uni-
versidades federais, que reúne os docentes das autarquias e 
fundações.

31 de março – Conselho de Reitores das Universidades Brasi-
leiras apóia o movimento grevista.

• Greve de 1987

Greve de 1987 
conquista plano único de carreira

a revogação do decreto que proibia a 
contratação de pessoal – e da criação 
de uma carreira única para os docen-
tes das instituições federais, com iso-
nomia salarial entre os professores 
das autarquias e fundações. 

A análise do corpo docente na 
época é de que, mesmo com os dois 
anos de governo civil na Presidência 
da República, não houve alteração 
significativa nos rumos da política 
educacional em comparação com 
o regime militar. O governo de José 
Sarney, frente à conjuntura de crise 
econômica e alta inflação, adota tam-
bém uma política de cortes de verbas 
e rebaixamento de salários, com veto 
a benefícios que tornassem atrativa 
a carreira docente e proibição de no-
vas contratações. 

O professor José Borges Neto, 
membro do comando geral da greve 
de 1987, conta que essa política edu-
cacional tinha consequências para a 
qualidade do ensino prestado na ins-
tituição e para as condições físicas e 
estruturais da universidade. “Nesse 
período, a UFPR sofria com a falta de 
recursos para financiar a manuten-
ção dos seus prédios. O bloco da far-
mácia estava estourado, com parte 
do piso apoiado em palanques para 
não cair”, relembra.

Para o movimento docente, além 

da política educacional levar a um ce-
nário de deteriorização física das ins-
tituições federais, os baixos salários 
provocam também uma crescente 
evasão dos professores que passam 
a buscar melhores salários em outras 
profissões ou a fazer duas jornadas de 
trabalho para complementar a renda. 

Os professores discutem a neces-
sidade de criação de um plano único 
de carreira para as universidades fe-
derais desde 1982. No documento 
“Proposta  das Associações de Docen-
tes e da Andes a para a Universidade 
Brasileira”, destaca-se a importância 
do plano como parte do processo de 
implementação de um padrão único 
de qualidade.

A presidente da APUFPR no pe-
ríodo explica que a reivindicação 
também era compreendida como 
uma forma de fortalecer o peso polí-
tico dos docentes, fragmentados em 
carreiras e instituições de modelos 
jurídicos diferentes. “A Reforma Uni-
versitária de 1968 alterou a universi-
dade em seu conjunto e estabeleceu 
a sua setorização, enfraquecendo as 
possibilidades de atuação conjunta. 
A defesa de uma carreira unificada 
tinha como princípio fortalecer o 
movimento docente em âmbito na-
cional a partir de uma luta comum e 
não setorizada”, destaca Justino.



• Greve de 1987

No dia 4 de maio, a assembleia 
da APUFPR aprova o fim da paralisa-
ção com o retorno das atividades no 
dia 7 do mesmo mês. Os docentes 
avaliam que a greve obteve ganhos 
reais, com o compromisso do presi-
dente José Sarney em regulamentar 
o Plano Único de Classificação e Re-
tribuição de Cargos e Empregos de 
acordo com os termos negociados 
entre o ministro da Educação Jorge 
Bornhausen e os professores.

Por meio do processo de mobi-
lização, os docentes conquistam a 
valorização da dedicação exclusiva, 
com a gratificação de 40% sobre o 
vencimento básico, e o incentivo à 
formação acadêmica, com benefi-
cio de 15% para os professores com 
mestrado e 25% para os com douto-
rado. 

A greve também proporciona 
um fortalecimento da categoria do-
cente, que passa a ser enquadrada 
no mesmo plano de carreira, aca-
bando com a fragmentação entre as 

universidades federais autárquicas e 
fundacionais.  

Para a professora Milena Marti-
nez, membro do comando geral de 
greve em 1987, o plano único possi-
bilitou também um incentivo à qua-
lidade do ensino superior público.  
“Nessa greve nós ganhamos pela pri-
meira vez um plano de carreira para 
as universidades federais, condicio-
nado a formação dos professores. 
Essa medida foi extremamente im-
portante do ponto de vista da quali-
dade, porque a dedicação exclusiva, 
o aperfeiçoamento e a titulação fo-
ram incentivados”, argumenta.

Outra conquista importante foi a 
definição do índice de 12,4% de Or-
çamento de Custeio e Capital (OCC) 
para as universidades ao longo do 
ano. Apesar da Andes pleitear o índi-
ce de 27,8%, a medida é considerada 
positiva por representar a conquista 
de um índice fixo para as instituições 
federais que sofriam com a irregula-
ridade das verbas recebidas.

4 de abril - Após dez dias, greve conquista a adesão de 43 
universidades.

06 de abril - Docentes discutem primeira contraproposta 
do Ministério da Educação.

10 de abril - Congresso Nacional aprova a Lei n° 7.596, 
criando o Plano Único de Classificação e Retribuição de Car-
gos e Empregos (PUCRCE).

“O trabalho de mobilização era feito por um grupo 

de professores que percorria a Universidade e 

passava nas salas de aula tentando convencer os 

docentes a não furar a greve. A maioria aderia à 

greve. Parar a UFPR era fácil, o complicado era 

envolver as pessoas no processo.

“

JOSÉ BORGES NETO

Professor do Departamento de Lingüística, Letras Clássicas e 

Vernáculas da UFPR desde 1979.  Integrante do comando geral da 

greve de 1987.

13 de abril – MEC recua na proposta apresentada e movi-
mento docente decide intensificar mobilização junto à opi-
nião pública.

4 de maio – Assembleia da APUFPR indica saída da greve.

23 de julho – Governo regulamenta a lei do Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos por meio 
do Decreto nº 4.664. 

Revista Veja - maio de 1987

Boletim da Greve de 1987

5º CONAD da Andes -  1987



Diretorias da APUFPR 
1983-1987

12ª Diretoria - período 1983/85
Presidente: Carlos Alberto Faraco

Vice-Presidente: Walmir Esper 

Secretária-Geral: Maria José Justino 

1ª Secretária: Rita da Cássia Esmanhoto de 
Carvalho

Tesoureiro-Geral: Braz de Freitas Fernandes

1° Tesoureiro: Mário Pereira de Araújo

Diretor de Imprensa: Luiz Renato Busato

Diretor de Assuntos Culturais: Lafaiete Santos 
Neves

Conselho Deliberativo - 1983/85
Presidente: Wiliam Alves Barbosa 

Secretário: Mário Portugal Pederneiras 

13ª Diretoria - período 1985/87
Presidente: Maria José Justino

Vice-Presidente: Mário Portugal Pederneiras 

Secretário-Geral: Carlos Peraro Filho

1° Secretário: Lafaiete Santos Neves

Tesoureiro-Geral: Osvair Escorsin

1° Tesoureiro: Wiliam Alves Barbosa

Diretora de Assuntos Culturais: Mariester 
Malvezzi 

Diretora de Imprensa e Divulgação: Sônia Maria 
Coimbra Kenski

Conselho Deliberativo - período 1985/87

Presidente: Euclides Fontoura da Silva Junior

Secretário: José Borges Neto

“

CARLOS ALBERTO FARACOProfessor do Departamento de Linguística, Letras 
Clássicas e Vernáculas da UFPR entre 1974 e 1998. 

Presidente da APUFPR na gestão 1983 a 1985.  

O Conselho Universitário estava dividido sobre apoiar a eleição direta para reitor. A conjuntura de mobilização nacional, com o fim da ditadura, ajudou a criar um clima favorável dentro da UFPR.

“
“

MÁRIO PERDENEIRASProfessor do Departamento de Genética da UFPR desde 1969.
Vice-presidente da APUFPR durante a gestão 1985 a 1987.

Na década de 1980, o movimento docente contribuiu para a elaboração de um conceito e uma práxis de extensão universitária que ultrapassou os limites do assistencialismo e permitiu que a UFPR pudesse se repensar.

“

“
FLÁVIO ZANETTE

Professor do Departamento de Fitotecnia e 

Fitossanitarismo da UFPR entre 1975 e 2004.  

Membro do comando geral da greve de 1984.

Levamos para a sociedade a 

nossa causa e encontramos 

grande apoio quando o governo 

suspendeu os salários. Foi o início 

da transformação do conceito que a 

sociedade tinha sobre docentes da 

UFPR.

“



Passeata no Centro Cívico de Curitiba reúne 
diversas categorias, inclusive docentes - 1983.

Manifestação dos docentes - Greve de 1984

Greve geral nacional contra o Plano Cruzado 2   - 
dezembro de 1986

1º Comício pelas Diretas Já em Curitiba - 12/01/1984

Universidade na Praça - Greve de 1984 Campanha pelas Direjas Já em Curitiba -1984

Jornal da APUFPR - maio de 1987 Construção da sede da APUFPR - 1987

Debate com os candidatos à eleição para 
Reitor da UFPR - 1985

Morre o presidente Tancredo Neves e José 
Sarney assume a Presidência - 1985

Sarney lança o Plano Cruzado - 28/02/1986
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