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RESUMO 

 

O estudo aqui apresentado objetivou investigar, historicamente, o debate 

educacional no discurso político dos estudantes da UFPB, a partir das histórias 

e memórias do período de repressão e autoritarismo militar, reportando-se ao 

marco temporal de 1964-1969, contexto de ascensão e consolidação do 

referido regime no país. A presente pesquisa desvelou na atuação dos 

estudantes as suas aspirações, o modelo de educação almejado e os 

caminhos apontados pelo referido movimento para que suas reivindicações 

fossem concretizadas no plano prático, bem como suas motivações, o que 

passou, necessariamente, pela apreciação do contexto histórico em que 

estavam inseridos, em razão foram utilizadas as diretrizes teórico-

metodológicas da Nova História Cultural e sublinha a visibilidade do 

protagonismo estudantil paraibano em resistência ao golpe que se instalou a 

partir de abril de 1964, com destaque às lutas e reivindicações educacionais na 

agenda de mobilização da época. Desse modo, a pesquisa contribuiu para a 

compreensão e desvelamentos das intervenções e lutas estudantis em torno da 

educação no projeto nacional.    

 

Palavras-chave: Movimento estudantil.  História cultural. Memória. UFPB 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study aimed to investigate, historically, the educational debate in 

the political discourse of UFPB students, from the stories and memories of the 

period of repression and military authoritarianism, referring to the time frame of 

1964-1969, a context of ascension and consolidation of that scheme in the 

country. The present research revealed the students' aspirations, the desired 

education model and the paths pointed out by the aforementioned movement so 

that their demands could be concretised in practical terms, as well as their 

motivations, which was necessarily due to the appreciation of the historical 

context In which they were inserted, for that reason, the theoretical-

methodological guidelines of the New Cultural History were used and 

emphasizes the visibility of the student protagonism of Paraíba in resistance to 

the coup that was installed from April of 1964, highlighting the struggles and 

educational demands in the mobilization agenda of the time. In this way, the 

research contributed to the understanding and unveiling of student interventions 

and struggles around education in the national project. 

 

Palavras-chave: Student movement. Cultural History.  Memory. UFPB 
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1. SITUANDO A PESQUISA, SITUANDO-ME COMO PESQUISADOR. 

1.1. Construção do objeto 
 

Muito já se falou acerca do Movimento Estudantil durante o período da 

ditadura militar no Brasil, em diversos aspectos. No entanto, percebe-se uma 

lacuna no que se referem às discussões educacionais promovidas pelos 

movimentos estudantis da Universidade Federal da Paraíba - UFPB nos 

acontecimentos políticos mais obscuros entre os anos de 1964 e 1969, 

principalmente em torno das questões educacionais, conjuntura despertada 

ainda mais em razão da passagem dos 50 (cinquenta) anos do início da 

ditadura, momento em que as discussões acerca do referido período voltaram 

com muita força. 

Vasculhando a produção acadêmica acerca do movimento estudantil na 

Paraíba, encontramos algumas dissertações e artigos como “O Movimento 

Estudantil na Paraíba (1959-1964)”, de Michelle Dayse Marques de Lima, e 

“Movimento Estudantil na UFPB de 1976 a 1979”, de Talita Hanna Cabral 

Nascimento, contudo, conforme se pode verificar dos títulos acima, o lapso 

temporal escolhido é distinto do enfoque da presente dissertação. Encontramos 

também os trabalhos “Da conivência ao despertar militante: o movimento 

universitário na cidade de Campina Grande/PB (1964-1968)”, de Érica Lins 

Ramos, “Campina Grande-PB: espaço de sociabilidade e resistência do 

Movimento Estudantil no contexto da Ditadura Militar na Paraíba (década de 

60)”, de Rosicleide Henrique da Silva, e “Resistência e luta do Movimento 

Estudantil em Catolé do Rocha – 1968/1971”, de José Lima Soares. Não 

obstante as duas primeiras pesquisas também terem como recorte temporal os 

anos 1960, estas se diferenciam deste trabalho por estarem focadas em 

Campina Grande-PB, enquanto a terceira se volta para a cidade de Catolé do 

Rocha, o que não é o caso presente que visa a o movimento estudantil da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB e sua atuação em todo o estado da 

Paraíba. 

Em razão disso, o nosso objeto centrou-se no discurso educacional 

promovido pelo movimento estudantil da UFPB, nos anos de 1964 a 1969, com 

o objetivo principal de compreender suas aspirações, o modelo de educação 

almejado e os caminhos apontados pelo referido movimento para que suas 
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reivindicações fossem concretizadas no plano prático, o que passou, 

necessariamente, pela apreciação do contexto histórico em que estavam 

inseridos, com o intuito de contribuir socialmente, trazendo à luz os relatos 

daqueles que por muitos anos não puderam falar, e academicamente, trazendo 

mais informações acerca da atuação do movimento estudantil paraibano, no 

âmbito da UFPB, no período estudado.  

Neste primeiro capítulo, tratarei dos aspectos teórico-metodológicos que 

foram utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como o recorte 

temporal, ou seja, a razão de ter escolhido os primeiros 5 (cinco) anos da 

ditadura iniciada em 1964. 

Contudo, inicialmente faz-se necessário esclarecer o porquê da escolha 

em explorar o discurso educacional do movimento estudantil, permeado pelo 

discurso político, no período referente aos chamados “anos de chumbo” (1964-

1969), início da ditadura militar no Brasil.  

Fui estudante secundarista no início da década de noventa do século XX 

e participei de diversas manifestações, na capital paraibana, que culminaram 

com a renúncia do então presidente Fernando Collor de Mello, manifestações 

estas que, como se sabe, ocorreram em todo o país, como também, ao 

ingressar no curso de graduação, fiz parte da liderança estudantil no Centro 

Universitário de João Pessoa – Unipê, em que me graduei. 

A escolha pelos primeiros cinco anos da ditadura deu-se em razão de se 

verificar que no referido período foram implementadas as decisões mais duras 

com relação aos estudantes e à educação brasileira, iniciando-se já no primeiro 

dia da ditadura com o incêndio da sede da União Nacional dos Estudantes - 

UNE, seguida da edição da Lei Suplicy de Lacerda, que colocou na ilegalidade 

a UNE e as Uniões Estaduais dos Estudantes (UEEs) e culminou mais tarde 

com a criação do decreto-lei 477, de fevereiro de 1969, conhecido também 

como “AI-5 das Universidades”, que punia professores, alunos e funcionários 

de universidades, acusados de subversão ao regime. Tal decreto “foi 

concebido para desmantelar o movimento estudantil, considerado perigoso 

adversário do governo no contexto dos eventos de 1968” (MOTTA, 2014, p. 

154). 

Tais circunstâncias me despertaram a curiosidade de explorar o 

conhecimento acerca do movimento estudantil, principalmente na fase inicial da 
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ditadura militar no país, pois tinha uma percepção um tanto quanto romântica e 

superficial do que aconteceu no referido período. 

 

1.2. Escolhas Teórico-Metodológicas 
 

Como dito anteriormente, um dos aspectos que nos motivaram foi a 

necessidade de explorar a participação do Movimento Estudantil (ME) da UFPB 

nos acontecimentos políticos mais obscuros entre os anos de 1964 e 1969, 

algo que contribuiu, principalmente, com a obliteração do debate em torno das 

questões educacionais. 

As medidas arbitrárias no referido período histórico transcenderam o 

ataque ao Poder Legislativo, pois foram dissolvidas todas as organizações 

consideradas pelos golpistas1 como nocivas à implantação do novo regime, 

dentre elas, a União Nacional dos Estudantes (UNE). Enfim, qualquer conjunto 

com um papel singular na história sofreu ações violentas, em uma ação que 

calou as principais lideranças do país, através da prisão, da censura e dos 

famigerados Inquéritos Policiais Militares (IPM‟s). 

No debate estudantil, estava a defesa por uma Reforma Universitária, 

associada às Reformas de Base preconizadas pelo governo Goulart. Como 

consequência, vários estudantes foram presos, torturados, exilados e expulsos 

das instituições nas quais estudavam por não aceitarem a submissão às 

políticas educacionais vinculadas às instituições internacionais (MEC-USAID), 

que passaram a integrar a agenda universitária no Brasil pós-1964. Segundo 

Motta (2014): 

 

Os protestos contra o MEC-Usaid foram crescendo a partir de 
1967, quando se tornaram tema central da UNE e de diversos 
eventos, como um seminário nacional de infiltração imperialista 
na educação. O repertório dos protestos incluía passeatas, 

                                                 
1
 "[…] o golpe militar foi saudado por importantes setores da sociedade brasileira. Grande parte 

do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, da Igreja católica, vários governadores 
de estados importantes (como Carlos Lacerda, da Guanabara, Magalhães Pinto, de Minas 
Gerais, e Ademar de Barros, de São Paulo) e amplos setores de classe média pediram e 
estimularam a intervenção militar, como forma de pôr fim à ameaça de esquerdização do 
governo e de controlar a crise econômica". Trecho de O golpe de 1964, de Celso Castro. 
Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/AConjunturaRadicalizacao/O_golpe_de_19
64>. Acesso em 8 fev. 2017. 
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comícios e pichações, muitas vezes culminando em ato de 
forte simbolismo, a queima da bandeira dos Estados Unidos. 
Nunca se queimaram tantas bandeiras americanas no Brasil, 
conforme as anotações consternadas dos diplomatas, que 
viram o episódio se repetir na maioria das capitais brasileiras e 
às vezes também em cidades menores que sediavam centros 
universitários. Em certos lugares, os manifestantes visaram 
também instalações de agências americanas, como em 
Salvador, onde, além da tradicional queima da bandeira, ateou-
se fogo no escritório em que a Usaid funcionava. (MOTTA, 
2014, pp. 126-127) 

 

Na Paraíba, as instituições estudantis, em especial o Diretório Central 

dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no período 

de 1964-1969, desencadearam uma intensa luta contra a opressão da estrutura 

política nacional e na defesa da educação pública, democrática, de qualidade e 

de base popular, bem como das diversas Reformas de Base pelas quais 

preconizavam as forças das esquerdas2. 

De acordo com Cunha e Góes (2002), a situação agravou-se com o 

Decreto-lei n. 477, de fevereiro de 1969, que representou a expressão mais 

acabada das ameaças da repressão política e ideológica, devido às inúmeras 

alterações nos estatutos e regimentos das universidades brasileiras, 

inaugurando uma fase caracterizada pelo patrulhamento ideológico estudantil, 

encarnado por uma ditadura que efetivamente não oferecia margens, 

sobretudo depois do Ato Institucional n° 5 (AI. 5), para qualquer posição política 

legal dos estudantes no ambiente universitário, pois todo posicionamento ou 

manifestação contra os militares era considerado subversivo.   

Essa norma repressiva, na Paraíba, alavancou diversos IPM‟s, 

Comissões de Investigações Parlamentares e Processos Administrativos de 

Conduta Acadêmica contra estudantes considerados suspeitos de práticas ou 

ideias subversivas contra o regime, mutilando, assim, as orientações em torno 

do debate crítico-educacional. Sobre essa questão, Motta (2014) esclarece 

que: 

 

                                                 
2
 Na Paraíba na década de 1960, os principais grupos de esquerda a serem combatidos eram 

os sindicatos, os estudantes (secundaristas e universitários), organizações educacionais como 
a Campanha de Educação Popular (CEPLAR), os membros da própria Igreja Católica, políticos 
do extinto Partido Comunista Brasileiro (PCB) e as Ligas Camponesas. (SOBREIRA, 2014, p. 
34) 
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Quando são mencionados os processos de investigação 
realizados em 1964, a primeira imagem que ocorre são os 
Inquéritos Policial-Militares (IPMs), tristemente célebres por 
seus procedimentos arbitrários e pelo radicalismo de seus 
condutores. Centenas de professores e estudantes foram 
arrolados em diferentes IPMs. No entanto, nas universidades, 
as comissões de sindicância tiveram impacto importante 
também, pois levaram efetivamente a demissões. (MOTTA, 
2014, p. 48) 

 
 

Passados 50 anos da imposição do regime ditatorial brasileiro, nos 

propomos a estudar a memória estudantil dos militantes (UFPB) no período de 

1964-1969, através dos relatórios produzidos pelas Comissões da Verdade em 

âmbito Federal, Estadual e Municipal, bem como pelo registro audiovisual 

produzido pelo Projeto Acervo e Memória da Repressão e da Resistência na 

Paraíba do NCDH - UFPB, na perspectiva de elucidar as questões centrais em 

torno do debate crítico-educacional no referido período. 

Examinar o passado da luta educacional preconizada no cotidiano 

político do ME da Paraíba (UFPB), com base nos relatos daqueles que viveram 

a repressão nos anos de 1964 a 1969 e seus desdobramentos posteriores, é 

algo que significa revisitar tempos e ausências, preenchendo-os e dotando-os 

de sentidos. Por conseguinte, ainda remete a uma problemática social mais 

ampla, possibilitando estabelecer um vínculo ou mesmo uma contestação ou 

contracorrente das versões históricas consolidadas acerca do período 

pesquisado. 

Ao perseguir esse foco histórico, apoio-me no campo teórico da Nova 

História Cultural, à luz de autores como Peter Burke (1992) e Jim Sharpe 

(1992), que preconizam a concepção de que os objetos de análise constituídos 

a partir de crenças, representações e práticas cotidianas aparentemente banais 

são tão importantes quanto os grandes objetos, tais como o Estado, a luta de 

classes, as revoluções, os grandes personagens e os grandes heróis, numa 

visão macro, que é característica da história tradicional.  

Deve-se enfatizar que somente a partir deste deslocamento permitiu-se 

a ampliação da investigação dos sujeitos e dos objetos históricos considerados 

adicionais ou sub-representados, proporcionando outra compreensão das 

ações históricas dos “vencidos”. Possibilitou-se restituir aos indivíduos - em 

esfera particular - e às comunidades - em esfera geral - o sentido e as 
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significações das histórias singulares construídas em torno de pessoas; 

restituiu-se, também, a tomada de consciência das diferenças que 

particularizam os grupos, as pequenas comunidades, os territórios e as ações 

dos excluídos da história, a exemplo da luta política e educacional do 

Movimento Estudantil.  

Mais recentemente, sobretudo nos últimos 40 (quarenta) anos, passou-

se cada vez mais a se valorizar os sujeitos esquecidos da História, como as 

crianças, as mulheres e as camadas populares. Sentimentos, emoções e 

mentalidades também passaram a fazer parte da História e fontes até então 

consideradas pouco confiáveis ou científicas também passaram a constituir 

indícios para a reconstrução de um passado.   

Nesse campo temático, o conhecimento e análise do debate educacional 

no cenário político-ideológico do ME, através de fragmentos dos relatos de 

memórias, das imagens e dos documentos acerca dos personagens envolvidos 

naquele contexto, permite reconstruir, através desses próprios sujeitos, o elo 

entre os acontecimentos, que põe em evidência o papel do ME em contraste 

com o autoritarismo3 militar. 

Para um estudo mais localizado, no qual nos inserimos, proporciona-se 

enxergar no debate educacional e político-ideológico do ME o “outro”, ou seja, 

algo que exige um esforço, principalmente em focar os que não ocuparam, ou 

galgaram de forma secundária, um espaço na história, logo não puderam falar 

ou escrever ao longo da história. (LOPES; GALVÃO, 2001). A esse respeito, 

assevera Sharpe (1992): 

 

[...] é mais profunda do que apenas propiciar aos historiadores 
uma oportunidade para mostrar que eles podem ser 
imaginativos e inovadores. Ela proporciona também um meio 
para reintegrar sua história aos grupos sociais que podem ter 

                                                 
3
 Segundo Juan José Linz, regimes autoritários caracterizam-se por “(1) pluralismo político 

limitado, não responsável", isto é, restrições sobre as instituições e grupos políticos (como 
legislaturas, partidos políticos e grupos de interesse); (2) legitimidade com base na emoção, 
especialmente a identificação do regime como um mal necessário para combater a "problemas 
sociais facilmente reconhecíveis", tais como o subdesenvolvimento ou a insurgência; ausência 
de uma "mobilização política intensa ou extensa" e restrições sobre as massas (como táticas 
repressivas contra opositores e proibição de atividades anti-regime) e (4) um poder executivo 
“formalmente mal definido, ausente e instável”. Disponível em: 
<http://historiaeconhecimentoxxi.blogspot.com.br/2014/11/definicao-autoritarismo-utoritarismo-
e.html> Acesso em 8 fev. 2017. 
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pensado em tê-la perdido ou que nem tinham conhecimento da 
existência da sua história. (SHARPE, 1992, p. 59) 

 

Por esse viés, propõe-se refletir sobre a história da cultura 

política/educacional do ME da Paraíba (UFPB), na perspectiva de analisar o 

indivíduo de vida comum como sujeito real da história e das experiências 

vividas na configuração das relações sociais, ou seja, propiciar o registro de 

suas táticas de atuação, enfim, suas lutas cotidianas pela qualidade e, 

especialmente, pela democratização da educação no Brasil daquele tempo. 

Como nos apoiamos nas contribuições trazidas pela Nova História 

Cultural, merece destaque os tipos e as utilizações das fontes pesquisadas na 

perspectiva do enfoque da vida cotidiana.  

A respeito dessa questão, Galvão (1996, p. 102) enfatiza que “[...] as 

fontes não mais se restringem aos documentos oficiais escritos, ganhando 

tanta importância quanto esses a fotografia, a pintura, a literatura, a 

correspondência, os móveis e objetos utilizados, os depoimentos orais”. 

Nunes (1990), por outro lado, informa acerca da importância das novas 

fontes no campo da história da educação, posto que se trate de tesouros 

escondidos ou perdidos tanto nos arquivos públicos, quanto nos privados, tais 

como: 

 

[...] diários de viagens, farta correspondência, relatórios de 
diretores e professores, memoriais, fotografias, desenhos [...] 
Ou seja, múltiplos elementos arquivados que no campo da 
análise cultural permitem uma reavaliação historiográfica dos 
velhos fatos, levando o pesquisador a novas descobertas e até 
mesmo refutações de verdades pré-estabelecidas. (NUNES, 
1990, pp. 37-38) 

 

A ampliação das fontes se coloca como necessária para o conhecimento 

mais aprofundado de uma época, de um grupo, de uma dada sociedade, 

buscando apreender as tramas, as atitudes, as crenças e as tradições 

inerentes às práticas e às representações cotidianas dos modos de vida da 

realidade investigada.  

Visando trazer à luz a memória do Movimento Estudantil, foi realizada 

análise das fontes documentais existentes para se obter dados informativos e 

factuais, através de referências mais diretas ao objeto estudado. Neste sentido, 
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foram utilizados os relatórios das Comissão Nacional da Verdade, Comissão 

Estadual da Verdade (Paraíba) e o acervo áudio-visual produzido pelo Projeto 

Acervo e Memória da Repressão e da Resistência na Paraíba do NCDH – 

UFPB, fazendo uma releitura, através de um olhar crítico, dos principais 

registros históricos (BURKE, 1992).  

Também há de se reconhecer que a memória coletiva tem uma 

dimensão individual ou mesmo singular como resultante da elaboração 

subjetiva que a distingue, de forma bastante específica da história, ou seja, a 

história enquanto representação do real se refaz, reformula-se, a partir de 

novas perguntas realizadas pelo historiador ou mesmo da descoberta de outros 

documentos ou fontes (THOMPSON, 1998). 

Portanto, com esse fim, foram utilizados os relatórios produzidos pelas 

Comissões da Verdade em âmbito Federal e Estadual, bem como os registros 

audiovisuais produzidos pelo Projeto Acervo e Memória da Repressão e da 

Resistência na Paraíba do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – 

NCDH/UFPB, na perspectiva de nos aproximarmos do período em foco, 

demonstrando possibilidades de outra visão dos acontecimentos em diferentes 

dimensões das experiências, com foco na história da educação brasileira e 

mais especificamente paraibana. 

No que se refere aos relatórios produzidos pelas Comissões da 

Verdade, Federal e Estadual, foram efetuadas leituras buscando identificar e 

selecionar, no conjunto de constatações apresentadas, os fatos que diziam 

respeito à atuação estudantil entre os anos de 1964 a 1969, e assim poder 

utilizar destas informações na pesquisa. Quanto aos registros audiovisuais 

produzidos em vídeo (formato DVD) pelo Projeto Acervo e Memória da 

Repressão e da Resistência na Paraíba do NCDH/UFPB, foram assistidos 19 

(dezenove) relatos, dentre os quais foram selecionadas aqueles que 

guardavam relação como o objeto de estudo e a seguir foram realizadas as 

transcrições de cada relato para serem utilizados na presente pesquisa, 

oportunidade em que se buscou captar as informações, não somente as 

explícitadas nas falas, mas também as implícitas para a formação do discurso 

educacional dos estudantes, compreender suas aspirações, o modelo de 

educação almejado e os caminhos apontados para que suas reivindicações 

fossem concretizadas no plano prático. 
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Importante destacar que os relatos foram expressos de forma 

espontânea pelos convidados pelo NCDH/UFPB, e não eram conduzidos por 

perguntas e respostas, os convidados eram orientados a fazer um exercício de 

memória relatando o que tinham passado durante a ditadura, falando por cerca 

de aproximadamente 40 minutos e somente após terminarem é que eram 

abertas as oportunidades de questionamento por parte dos presentes. Com tais 

relatos abriu-se a oportunidade de se captar por trás dos discursos dos 

estudantes suas ideias e sentimentos, que através do prisma da Nova História 

Cultural alcançam uma posição de importância relevante para este campo. 

Conforme destacado, os sentimentos, emoções e mentalidades também 

passam a fazer parte da História, sendo utilizados para constituir indícios para 

a reconstrução de um passado, desempenhando, diga-se de passagem, um 

extraordinário papel nessa reconstrução. Contudo, como as emoções, os 

sentimentos e as mentalidades são elementos de cunho extremamente 

subjetivos, internalizados, não é fácil a tarefa de alcançá-los. Então, como 

recuperar algo que muitas vezes não se expressa, não se verbaliza ou fica 

registrado?  

Para este fim, foi de grande valia as contribuições da Psicanálise de 

Sigmund Freud (1856-1939) para a Nova História Cultural. Nas palavras de 

Pesavento (2003, p. 23), tal contribuição se dá porque “a Psicanálise, com a 

sua procura dos sentidos mais ou menos velados que as imagens 

comportavam, abriu caminho para os estudos do simbólico e do inconsciente, 

além de revelar a importância do indivíduo”.  

Ou seja, a busca do sentimento, do inconsciente, através do que estão 

atrás das imagens, textos, símbolos, é um importante instrumento no processo 

de reconstrução de uma época, para que possamos “ir além daquilo que é dito, 

ver além daquilo que é mostrado” (PESAVENTO, 2003, p. 23). Busca essa 

que, já no início do Séc. XX, fazia parte das preocupações da Antropologia 

Cultural e que visava analisar as formas como os indivíduos elaboravam o 

mundo em que viviam, visto que, segundo os antropólogos, “os homens 

elaboravam formas cifradas de representar o mundo, produzindo palavras e 

imagens que diziam e mostravam mais do que aquilo que era expresso e 

mostrado nos registros materiais” (ibdem, p. 24). 
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No contexto da dificuldade de se captar as emoções, Pesavento (2003) 

ainda assevera que: 

 

[...] para chegar até as sensibilidades de um outro tempo, é 
preciso que elas tenham deixado um rastro, que cheguem até o 
presente como um registro escrito, falado, imagético ou 
material, a fim de que o historiador possa acessá-las. Mesmo 
um sentimento, uma fantasia, uma emoção precisam deixar 
pegadas para que possam ser capturados em suas marcas 
pelo historiador. (PESAVENTO, 2003, p. 46) 

 

Existem várias ferramentas que o historiador usa para interrogar a 

evidência. Diversos também são os métodos de narrar a história, como por 

exemplo, o cartesiano, a dialética marxista, o paradigma indiciário, entre outros. 

Carlo Ginzburg (2009) analisa o paradigma indiciário como um método 

científico do século XIX, apontando três casos específicos: o primeiro é o de 

Giovanni Morelli (1816-1891), um crítico de arte que desenvolveu um método 

de atribuição de autenticidade ou falsidade a obras de arte, a partir de minúcias 

e detalhes no modo como a pintura é composta. 

  

Para tanto, porém, dizia Morelli, é preciso não se basear, como 
normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto 
mais facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos para 
o céu dos personagens de Perugino, o sorriso dos de 
Leonardo, e assim por diante. Pelo contrário, é necessário 
examinar os pormenores mais negligenciáveis e menos 
influenciados pelas características da escola a que o pintor 
pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos 
dedos das mãos e dos pés. Dessa maneira, Morelli descobriu, 
e escrupulosamente catalogou, a forma de orelha própria de 
Botticelli, a de Cosmè Tura, e assim por diante: traços 
presentes nos originais, mas não nas cópias. Com esse 
método, propôs dezenas e dezenas de novas atribuições em 
alguns dos principais museus da Europa. (GINZBURG, 2009, 
p. 144) 

 

O segundo é o de Freud, com toda a sua metodologia de psicanálise, de 

analisar e anotar cada fragmento de pensamento do paciente. Sem deixar de 

salientar que o próprio autor francês, conforme destacado por Ginzburg (2009), 

aponta a ligação do seu método com o do crítico supracitado quando diz que 

“[...] o seu método (de Morelli) está estreitamente aparentado à técnica da 

psicanálise médica”. 
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O terceiro exemplo analisado por Ginzburg é o do escritor Arthur Conan 

Doyle (1859-1930) e seu famoso personagem, Sherlock Holmes. Talvez seja 

essa maneira mais fácil, mais clara, de se entender o que seja o paradigma 

indiciário, porque Holmes se tornou um ícone exatamente pela minúcia de sua 

investigação. Morelli, Freud e Conan Doyle tinham formação em medicina e é 

por isso que esse modo de investigação, esse modo de raciocinar, se aproxima 

muito da construção de um diagnóstico, da semiótica: 

 

Nos três casos, pistas talvez infinitesimais permitem captar 
uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível. 
Pistas: mais precisamente sintomas (no caso de Freud), 
indícios (no caso de Sherlock Holmes), signos pictóricos (no 
caso de Morelli). (GINZBURG, 2009, p. 150) 

 

O paradigma indiciário é esse tipo de raciocínio que pode ser aplicado 

não somente à medicina, à criminalística, às artes plásticas, ou à história. O 

grande mérito de Ginzburg é ter demonstrado como o historiador precisa se 

ater a esses detalhes, como é muito fácil cometer anacronismos e atribuir os 

nossos significados ao pensamento de pessoas que viveram antes de nós.  

Nesse ponto, em síntese, o paradigma indiciário é uma ferramenta de 

trabalho, uma maneira de analisar o documento, uma forma de analisar uma 

determinada situação, um movimento social, um fato e um instrumento de 

pesquisa. O uso constante dessa noção de filtros, dessa leitura densa do 

documento, desconstrói discursos postos. 

É nesse aspecto também que trilhamos a presente pesquisa, procurando 

indícios e minúcias nos relatos dos estudantes, descortinando qual era a 

motivação daqueles que fizeram o ME, em momento tão delicado da vida 

nacional nos levando a desconstruir o discurso posto, a narrativa que se 

perpetua e o discurso oficial da história. 
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2. HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DO PERÍODO 
 

2.1. O regime militar e a educação 
 

O Regime Militar surge no Brasil como uma suposta resposta à crise 

econômica, política e social, vivida na década de 1960 do século XX. Alguns 

anos antes do golpe, uma série de iniciativas no campo da educação 

começaram a ser desenvolvidas no Brasil que, logo de início, apresentaram 

resultados extremamente positivos no que se refere à conscientização política 

dos alunos, à valorização da cultura popular e o combate do analfabetismo. 

Nessa perspectiva, Afonso Celso Scocuglia esclarece que: 

 

Nas eleições de 1960 já se faziam sentir os efeitos da difusão 
do ensino elementar em geral e do programa de educação de 
adultos da Campanha de Educação de Adolescentes e de 
Adultos (CEAA): o eleitorado havia crescido em quase 50% 
entre 1950 e 1960 (7,9 milhões em 1950 e 11,7 milhões em 
1960). A votação para a presidência da República revelou a 
desobediência do eleitorado aos seus líderes tradicionais, 
embora o poder local – e as oligarquias nele apoiadas – 
tenham logrado manter sua representação no Congresso. 
Mostrava-se a difusão do ensino como poderoso aliado contra 
a política dos currais eleitorais, ao menos em relação ao 

governo da União. (SCOCUGLIA, 2009, p. 61). 
 

Com isso, antes de analisarmos a atuação do Regime Militar frente à 

Educação no país, faz-se necessário uma observação dos principais 

movimentos de educação popular4 que surgiram nos anos que antecederam o 

golpe de 1964.  

Nesse contexto, podemos apontar algumas iniciativas bastante exitosas 

no campo da educação, que ofereceram ao país, alternativas para o 

desenvolvimento de sua população ou até mesmo a emancipação da massa de 

brasileiros que sempre esteve à margem e esquecida no que se refere às 

políticas públicas inclusivas, iniciando pelo Movimento de Cultura Popular - 

MCP. O art. 1º do Estatuto do Movimento de Cultura Popular- MCP era de uma 

ousadia a toda prova, pois tinha como objetivos: 

 

                                                 
4
 A alfabetização a que se propunham estes grupos de educação popular não se limitava ao 

ensino do alfabeto e de sua utilização como código de comunicação, mas de formar o cidadão, 
no sentido pleno da palavra, conforme se vê de seus objetivos acima transcritos. 
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a) promover e incentivar, com a ajuda de particulares e do 
poder público, a educação de crianças e adultos. b) atender ao 
objetivo fundamental da educação que é o de desenvolver 
plenamente todas as virtualidades do ser humano, através da 
educação integral de base comunitária, que a assegure, 
também, de acordo com a constituição, o ensino religioso 
facultativo; c) proporcionar a elevação do nível cultural do povo, 
preparando-o para a vida e para o trabalho; d) colaborar para a 
melhoria do nível material do povo, através da educação 
especializada; e) formar quadros destinados a interpretar, 
sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura 
popular. (CUNHA e GÓES, 2002, p. 16) 

 

 

Tais propósitos não ficaram somente na esfera da orientação, com a 

história registrando que, em um tempo muito curto da experiência 

implementada pelo MCP (maio de 1960 a setembro de 1962), milhares de 

alunos foram atendidos e beneficiados, dezenas de propostas foram colocadas 

em prática, como a criação de: 

 

[...] 201 escolas com 626 turmas; 19.646 alunos; rede de 
escolas radiofônicas; um centro de artes plásticas e artesanato; 
452 professores e 174 monitores, ministrando o ensino que 
correspondia ao 1º grau, supletivo e educação de base 
artística; uma escola para motoristas e mecânicos; centro de 
cultura D. Olegarinha; galeria de arte; conjunto teatral; cinco 
praças de cultura, estas praças levavam ao local: biblioteca, 
teatro, cinema, tele-clube; música, orientação pedagógica; 
jogos infantis; educação física. (CUNHA e GÓES, 2002, p. 16) 

 

Além dessas realizações, foi produzido no seio do MCP, em 1962, o 

“Livro de leitura para adultos” ou “Cartilha do MCP”, referência de livro didático 

para esse público e elaborado por Josina Maria Lopes de Godoy e Norma 

Porto Carreiro Coelho. Outros movimentos de educação e cultura popular 

utilizaram o referido livro, como o “De pé no chão também se aprende a ler”5, 

de Natal/RN, e a Campanha de Alfabetização da UNE. 

                                                 
5
 “Foi um Movimento de Educação Popular que, tendo nascido no âmbito dos Comitês 

Nacionalistas, quando das eleições de 1960 para Prefeitos de Natal (RN), veio a se 
desenvolver na Secretaria Municipal de Educação durante a administração Djalma Maranhão. 
A sua principal especificidade é justamente esta: um movimento popular que opera dentro de 
um aparelho de Estado. Daí a fase de 1960-64 ter significado um fortalecimento da Escola 
Pública Municipal em Natal. Inicialmente programado para ser uma campanha de erradicação 
do analfabetismo, DE PÉ NO CHÃO extrapolou de sua proposta inicial e se converteu numa 
política de cultura e educação popular na qual a sociedade organizada é o seu principal sujeito 
e os administradores da Secretaria Municipal de Educação são os seus "intelectuais 
orgânicos", nas tarefas de planejamento, acompanhamento e avaliação dessa mesma política.” 
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É necessário destacar também que é no Centro de Cultura Dona 

Olegarinha, do MCP, que Paulo Freire (1921-1997) apresenta e aplica 

publicamente o seu Método de Alfabetização de Adultos. A proposta Freireana 

se apresentava muito eficaz, pois, já nessa primeira aplicação, os três alunos 

que se submeteram ao curso em sua integralidade aprenderam a ler e a 

escrever em 30 (trinta) horas. Outra experiência marcante da aplicação do 

Método Paulo Freire se deu na cidade de Angicos/RN no ano de 1963, em que 

300 (trezentos) trabalhadores rurais foram alfabetizados em aproximadamente 

de 45 dias, experiência que ficou conhecida como as “40 horas de Angicos” e 

rendeu a Paulo Freire o convite do Presidente João Goulart para que fosse 

implantado o Plano Nacional de Alfabetização, que foi iniciado em janeiro de 

1964, contudo, com o golpe militar em abril de 1964, teve seu curso 

interrompido depois de já ter sido iniciado em Brasília-DF, Sergipe e na 

Baixada Fluminense-RJ. 

Esse era o cenário educacional encontrado pelos militares, um país que 

começava e encontrar saídas para a alfabetização da grande massa de 

brasileiros, e não só isso, para a politização do povo. No cenário estadual, com 

a participação de muitos estudantes universitários, a CEPLAR – Campanha de 

Educação Popular da Paraíba desenvolveu um projeto muito exitoso de 

alfabetização. Contudo, todas essas inciativas foram abortadas com a 

instalação do golpe militar no ano de 1964 no Brasil. Segundo Motta (2014): 

 

Depois dos sindicatos e das organizações de trabalhadores 
rurais, as instituições universitárias foram os alvos prioritários 
das ações repressivas. Na visão dos vitoriosos de 1964, as 
universidades haviam se tornado ninhos de proselitismo das 
propostas revolucionárias e de recrutamento de quadros para 
as esquerdas. Ali se encontraria um dos focos principais da 
ameaça comunista, o perigo iminente de que o Brasil deveria 
ser salvo, e que mobilizou muitos, sobretudo nas corporações 
militares, a se levantar em armas contra o governo Goulart, 
acusado de tolerar ou pior, pior ainda, de se associar aos 
projetos revolucionários. (MOTTA, 2014, p.23) 

 

A educação, portanto, em todos os seus níveis, sofreu intensamente 

com a ação repressiva dos militares, mas as universidades, consideradas o 

                                                                                                                                               
Trecho de entrevista com o Prof. Moacyr de Góes. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X1992000300002>. Acesso 
em 8 fev. 2017. 
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berço das ideias da esquerda, foram as instituições mais atingidas. Nelas, o 

alvo principal eram os estudantes, conforme esclarece Motta (2014): 

 

A violência deflagrada pelo golpe visou, com mais intensidade, 
às lideranças estudantis e suas entidades, consideradas mais 
comprometidas pela “infiltração comunista” que o corpo 
docente. A repressão mais aguda contra estudantes ficou 
simbolizada pelo episódio de depredação e incêndio, na tarde 
do dia 1º. de abril de 1964, no Rio de Janeiro, do prédio da 
UNE, objeto de ódio dos grupos de direita e fonte de 
preocupação constante dos governos militares, que acabaram 
de proibir seu funcionamento. (MOTTA, 2014, p. 30) 

  

No início, a repressão não se preocupava tanto com os docentes, isso 

porque os professores universitários, grosso modo, não tinham tanta afinidade 

com os ideais progressistas das esquerdas: “os docentes sensíveis ao apelo da 

esquerda representavam franca minoria nos meios universitários antes de 

1964. [...], paradoxalmente, esse quadro iria mudar durante os anos do regime 

militar” (MOTTA, 2014, p. 25). 

Não obstante os professores não tivessem sido o principal alvo da 

repressão, era necessário realizar uma limpeza dos simpatizantes das causas 

pregadas pela esquerda e, para isso, o novo regime contava com o apoio dos 

reitores. Todavia, alguns destes regentes se colocaram em posição contrária a 

essa intenção, o que causou o afastamento dos gestores da UnB – 

Universidade de Brasília; UFPB – Universidade Federal da Paraíba; URGS – 

Universidade do Rio Grande do Sul; URRJ – Universidade Rural do Rio de 

Janeiro; UFES – Universidade Federal do Espírito Santo e UFG – Universidade 

Federal de Goiás. Em outras universidades, apesar de não ter havido o 

afastamento pelos militares, após muita pressão, os reitores renunciaram aos 

seus postos de direção, como no caso da antiga Universidade do Recife.  

Vale destacar que, nesse período, muitos professores foram demitidos 

ou afastados do serviço público, além de irem para o exílio ou responderam a 

inquéritos militares, enquanto estudantes foram expulsos ou suspensos, tudo 

isso com o fim de realizar a desmobilização e a repressão nas universidades. 

Quanto a essa conjuntura de opressão, é emblemático o discurso do 

Presidente Castelo Branco quando da abertura do ano legislativo de 1965: 
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A revolução lançou-se, inicialmente ao trabalho de saneamento 
que se fazia necessário [...] Outra medida de significação, 
certamente, foi a reformulação dos órgãos de representação 
estudantil, pela qual os diretórios acadêmicos passaram a ser 
legítimos representantes da classe, perdendo características 
que tanto os transtornavam e inquietavam a comunidade 
brasileira. [...] Efetivar-se-á, no corrente exercício, a 
reestruturação completa do ensino superior: as universidades 
serão atingidas em suas bases, começando pelo homem - o 
aluno e o professor - de modo a dar dignidade à vida estudantil 
e responsabilidade aos mestres. A expansão do ensino 
superior far-se-á moderadamente: somente quando provada 
imperiosa necessidade, autorizará o Governo a criação de 
escolas. Dar-se-á prioridade, no incremento de matrículas, aos 
setores mais ligados ao desenvolvimento social e econômico 
do Pais. (BRANCO, 1987, pp. 381-382) 

 

No mote do discurso presidencial, foram iniciadas as discussões acerca 

da reforma educacional, incluída aí a reforma universitária, tendo em vista a 

sua importância estratégica. No bojo dos debates surgiram propostas como as 

que previam o corte de gastos nas universidades e a cobrança de 

mensalidades aos alunos, contudo, a “própria corporação militar tinha sólidas 

ligações com a concepção de Estado interventor, provedor de recursos para 

desenvolver a nação, e as propostas “privatistas” não encontravam ali muitos 

entusiastas” (MOTTA, 2014, p. 71). 

Não obstante as ideias “privatistas” encontrarem certa resistência no 

meio militar, o que se viu depois do golpe foi um verdadeiro desmonte da 

educação pública no país, como por exemplo: 

 

Da Constituição de 1967, que o regime autoritário fez o 
Congresso aprovar, foi retirada a vinculação automática de 
verbas para o ensino, no plano da União: podia-se gastar 10%, 
como 15%, como 5%. Assim, a participação do MEC no 
orçamento da União, que oscilou entre 8,5% e 10,6%, no 
período de 1960-1965, desabou para a metade desses níveis 
nos anos 70, chegando a 4,3% em 1975. (CUNHA & GÓES, 
2002, p. 50) 

 

Esse desmonte, no entanto, não se dava apenas com a desoneração do 

Estado no que se refere à manutenção do ensino público e gratuito, por vezes, 

ele se concretizava por meio de exonerações fiscais em favor das empresas 

que mantivessem seus funcionários em instituições escolares privadas. Para 
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exemplificar temos, já no ano do golpe, a lei 4.440 de Outubro de 1964, que 

tratava do “salário-educação”6, e em seu art. 5° previa: 

 

Art. 5º Ficarão isentos do recolhimento da contribuição de que 
trata o art. 3º: 
a) as emprêsas que, com mais de cem (100) empregados, 
mantiverem serviço próprio de ensino primário (art. 168, III, da 
Constituição Federal) que instituírem, inclusive mediante 
convênio de bolsas de estudo no mesmo grau de ensino, 
um e outro, em termos julgados satisfatórios por ato da 
administração estadual de ensino, aprovado pelo Conselho 
Estadual de Educação, na forma da regulamentação desta lei 
[...] (grifo nosso) 

 

Tal cenário, associado ao aumento da procura pelo ensino superior e a 

facilitação dada pelo governo para o funcionamento de faculdades particulares, 

favorecia sobremodo o ensino privado no país, fazendo com que “as matrículas 

no ensino superior público que, em 1964, representavam cerca de 75% do 

total, em 1984 só conseguiram abranger 25%, já que o crescimento das vagas 

foi resultado da multiplicação das faculdades particulares” (CUNHA & GÓES, 

2002, p. 50). 

Visando implementar a reforma educacional e sob o argumento de 

fomentar o desenvolvimento do país, já a partir de junho de 1964 até 1968, 

foram firmados diversos acordos educacionais entre o MEC e a Agência dos 

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (United States Agency 

for International Development – USAID). Foram acordos de assessoria7 nas 

mais diversas áreas da educação como planejamento do ensino, 

aperfeiçoamento do ensino primário, médio e superior, como também do 

quadro de professores, entre outros. 

                                                 
6
 O salário-educação consistia em um tributo para financiar a educação, devido pelas empresas 

com mais de 100 empregados. Todavia, as empresas que custeassem bolsas de estudos aos 
seus funcionários, através de convênios com escolas particulares, com fiscalização da 
aplicação do convênio pelo Conselho Estadual de Educação, ficariam isentas do pagamento do 
referido tributo. 
7
 26/06/64 – Acordo MEC-USAID para aperfeiçoamento do Ensino Primário; 31/03/65 – Acordo 

MEC-USAID para a melhoria do ensino médio; 24/06/66 – Acordo MEC-CONTAP-USAID, de 
assessoria para a expansão e aperfeiçoamento do quadro de professores do ensino médio; 
30/06/66 – Acordo MEC-USAID de Assessoria para a modernização da administração 
universitária; 30/12/66 – Acordo MEC-SUDENE-CONTAP-USAID para a criação do Centro de 
Treinamento Educacional de Pernambuco; 06/01/67 – Acordo do MEC-SNEL (Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros) com a USAID de cooperação para publicações técnicas, 
científicas e educacionais. 
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Diversos estudiosos dos acordos MEC-USAID os criticaram com 

veemência, defendendo que os mesmos não tinham qualquer intenção 

desenvolvimentista e que “A questão da ajuda é antes uma questão político-

ideológica, não devendo jamais ser entendida como uma questão de 

filantropia” (ARAPIRACA, 1982, p. 78). Para eles, na verdade: 

 

Os Acordos MEC-USAID foram impiedosos.  Eles traçaram 
uma rota ao mesmo tempo regressiva e diferenciadora, no 
âmbito das aspirações e das promessas ou ilusões 
pedagógicas que fermentavam o Brasil. E impunham uma 
especialização dentro do mundo global da indústria da cultura: 
o capitalismo monopolista da era atual não deixa muitos 
espaços às nações dependentes e periféricas quanto ao uso 
de suas potencialidades criativas.  Elas são nações capitalistas 
secundárias e devem cumprir o seu papel em harmonia com o 
pioneirismo, a hegemonia, e o esplendor do núcleo imperial. 
(FERNANDES, 1989, p. 140) 

 

Muito desse sentimento que Motta (2014, p. 110) chama de “versões 

exageradas e algo caricatas sobre o impacto dos acordos” foi gerado pelas 

próprias autoridades do MEC que, temerosas com a repercussão entre os 

nacionalistas, decidiram não divulgar as assinaturas dos acordos8. O 

Departamento de Estado Americano, no ano de 1969, em relatório chamado 

Country Analisis and Strategy Paper (Casp), expôs quais eram os objetivos 

estratégicos para o Brasil: 

 

- Apoiar a estabilidade e o crescimento do Brasil e garantir a 
manutenção de uma disposição amigável do país em ralação 
aos Estados Unidos;  
- Proteger e expandir os investimentos privados e a posição 
comercial norte-americana no Brasil;  
- Garantir a cooperação brasileira numa série de ações 
conjuntas de natureza militar e estratégica, importantes para a 
segurança dos Estados Unidos;  
- Assegurar, quando compatível, a cooperação brasileira no 
campo internacional.  (MOTTA, 2014, p. 113) 

 

No que concerne a educação brasileira, os objetivos eram os seguintes: 

                                                 
8
 O medo da repercussão levou o MEC a tergiversar no que diz respeito ao assunto, o que 

aumentou a desconfiança e propiciou ao movimento estudantil a oportunidade de qualificá-los 
de acordos secretos. Chegou-se a acusar os Estados Unidos pela responsabilidade no sigilo, 
como se fosse uma operação de espionagem.  
Em 1966, a denúncia dos acordos tornou-se tema de protestos de rua contribuindo para a maré 
montante do antiamericanismo. (MOTTA, 2014, p. 126) 
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Objetivos Gerais: 
1. Um sistema educacional mais moderno e mais efetivo, 

particularmente nos níveis superior e secundário. 
2. Encorajar a formação de um conjunto de educadores e 

estudantes orientados para os Estados Unidos, para influenciar 
o Brasil na direção dos objetivos políticos, econômicos e 
sociais expostos neste Casp. 
Objetivos específicos: 

1. Modernização educacional tanto em aspectos substantivos 
como administrativos, particularmente nos níveis superior e 
secundários. 

2. Desenvolvimento planejado e contínuo de relações entre 
universidades norte-americanas e brasileiras. 

3. Desenvolver entre os cidadãos de cada país uma compreensão 
mais acurada e simpática dos respectivos problemas. 

4. Desenvolver entre os brasileiros um compromisso crescente 
com os valores do desenvolvimento e da democracia, um dos 
quais é um olhar internacionalista em lugar da xenofobia. 

 

Explicitadas as intenções americanas e as impressões da oposição ao 

regime, o certo é que, no campo legislativo e sob a influência decisiva dos 

acordos MEC-USAID, foram editados os Decretos-Lei n° 53/66 e 252/67, que 

foram a base para a edição da Lei 5.540/68 que regulamentou a reforma 

universitária. Segundo Motta (2014): 

 

O Decreto n.53 estabelecia a unidade entre ensino e pesquisa, 
resolvendo divergências existentes sobre a melhor forma de 
articular as duas atividades. Algumas lideranças defendiam a 
separação das duas, o que já havia um esboço, pois as 
instituições federais de ensino tinham professores e 
pesquisadores com carreiras distintas, e havia propostas para 
retirar as pesquisas das universidades e concentrá-la em 
entidades específicas para esse fim. Com o decreto, ficava 
definido que caberia as universidades dedicar-se às duas 
atividades simultaneamente. (MOTTA, 2014, p. 79) 

 

O Decreto-Lei n° 252/67, por sua vez, estabelecia a criação pelas 

universidades de subunidades, que foram chamadas de departamentos9, cujas 

                                                 
9
 Art. 2º As unidades universitárias dividir-se-ão em subunidades denominadas departamentos, 

cujos chefes constituirão, na forma dos Estatutos e Regimentos, o Conselho Departamental a 
que se refere o art. 78 da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
§ 1º O departamento será a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de 
organização administrativa e didático-científica e de distribuição de pessoal. 
§ 2º O departamento compreenderá disciplinas afins e congregará professôres e 
pesquisadores para objetivos comuns de ensino e pesquisa, ficando revogadas as disposições 
contrárias contidas no parágrafo único do art. 3º e no caput do art. 22 e seu § 1º da Lei nº 
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965. 
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competências, segundo o seu § 3° do art. 2°, eram “elaborar os seus planos de 

trabalho, atribuindo encargos de ensino e pesquisa aos professores e 

pesquisadores, segundo as especializações”. 

Outros dois pontos importantes do Decreto 252/67 dizem respeito ao 

estabelecimento de funções dos colegiados10 de curso, como também a 

previsão da realização de atividades de extensão11 pelas universidades, como 

forma de compartilhar com a sociedade os resultados das pesquisas 

realizadas. 

Todas essas mudanças previstas nos dois decretos foram totalmente 

encampadas no âmbito da reforma universitária, materializada através da Lei 

5.540/68. Um fato curioso nas discussões e aprovação da lei da reforma 

universitária se deu por ela, em certo grau, ter agradado aos opositores ao 

regime militar, “pois mesmo críticos ferrenhos ao governo não conseguiam 

esconder sua concordância com alguns pontos [...] Até líderes estudantis 

reagiram com certa perplexidade, pois a odiada ditadura adotava medidas de 

interesse da comunidade universitária” (MOTTA, 2014, p. 107). 

Imperioso destacar que a reforma universitária só foi possível em razão 

de dois fatores: o interesse dos militares em desenvolver tecnologias próprias, 

qualificar a mão de obra, buscando a sonhada modernização, sendo as 

universidades estratégicas para tanto, aliada à pressão por mudanças advindas 

dos protestos dos estudantes, como por exemplo, a passeata dos 100 mil, em 

junho de 1968. Tal situação ficou explicitada e reconhecida através de carta 

escrita pelo Gal. Antônio Carlos Muricy, chefe do Estado-Maior do Exército, em 

que dizia: 

 

                                                                                                                                               
§ 3º Compete ao Departamento elaborar os seus planos de trabalho, atribuindo encargos de 
ensino e pesquisa aos professôres e pesquisadores, segundo as especializações. 
§ 4º A chefia do Departamento caberá a professor da carreira do magistério, na forma do 
Estatuto ou Regimento. 
10

 Art. 8º A coordenação didática de cada curso ficará a cargo de um colegiado constituído de 
representantes dos departamentos que participem do respectivo ensino, em atendimento ao 
que dispõe o art. 2º, item IV, do Decreto-Lei número 53, de 18 de novembro de 1966. 
11

 Art. 10. A Universidade, em sua missão educativa, deverá estender à comunidade, sob a 
forma de cursos e serviços, as atividades de ensino e pesquisa que lhe são inerentes. 
Parágrafo único. Os cursos e serviços de extensão universitária podem ter coordenação 
própria e devem ser desenvolvidos mediante a plena utilização dos recursos materiais e 
humanos da Universidade, na forma do que dispõe o art. 1º do Decreto-Lei número 53, de 18 
de novembro de 1966. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0053.htm#art2iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0053.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0053.htm#art1
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Só muito a curto prazo e, em parte por pressão nossa e em 
parte pela pressão dos estudantes, foi possível levar à frente a 
reforma universitária. A inoperância e a omissão do ministro 
(Tarso Dutra) quase levam o país a difícil situação. (MURICY 
apud MOTTA, 2014, p. 103) 

 

Contudo, em um cenário de corte de gastos, um grande questionamento 

surgia: De onde viriam as verbas necessárias para financiar tamanha 

mudança? Visando estimular a pesquisa foram criados alguns fundos como o 

Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico – Funtec, Fundo de 

Financiamento de Estudos de Projetos e Programas – FFEPP, ambos sob a 

gestão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE. Contudo, 

após a criação da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, o FFEPP foi 

absorvido pela financiadora, o que aconteceu também com Funtec, que após 

alguns anos, já com um novo nome, Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – FNDCT, passou a ser gerido pela FFEPP. Segundo 

Motta (2014, p. 82), a “Finep e os fundos por ela controlados financiaram vários 

programas de pesquisa e pós-graduação ao longo dos anos 1960-70, com 

repercussões significativas nas universidades e no sistema produtivo”. 

Destaca-se ainda que “surpreendentemente, a partir da segunda metade da 

década de 1970, a Finep começou a financiar projetos na área de ciências 

sociais para isso “driblando” a vigilância e os vetos da “comunidade de 

informações”. 

Desse modo, se percebe uma mudança de postura no que se refere aos 

investimentos no ensino superior do país, representado, por exemplo, pelo 

aumento do número de bolsas de pesquisa, de acordo com Motta: 

 

Não obstante a prioridade do governo, entre 1964 e 1967, 
fosse reduzir gastos, ainda assim as demandas de modernizar 
atividades de ensino e pesquisa resultaram em alguns novos 
investimentos. Um dos mais significativos foi a expansão de 
bolsas de pesquisa das agências federais, tendência que 
acompanhou o aumento de cursos de pós-graduação. Segundo 
registros do CNPq, em 1963 a agência financiou 553 bolsas no 
país, número que ascendeu a 777 em 1965 e a 1.309 em 1967. 
As bolsas de pós-graduação no exterior financiadas pelo órgão 
também se expandiram no período, embora em ritmo mais 
modesto. Tendência semelhante ocorreu com a Capes, cujas 
bolsas saltaram de 334 em 1964 para 1.493 em 1966. 
(MOTTA, 2014, p. 81) 
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Apesar de algumas mudanças nas universidades, apresentadas pelo 

regime militar através dos Decretos-Lei n° 53/66 e 252/67, bem como a reforma 

universitária, fossem vistas em certo ponto com bons olhos pelos opositores, a 

partir de 1967 houve um recrudescimento dos protestos12 por parte dos 

estudantes que, entre outros temas, atacavam ferozmente os acordos MEC-

USAID, que para eles era a clara expressão da ação imperialista na educação. 

Já em 1968, após a morte do estudante Edson Luís de Lima Souto, as 

manifestações passaram a denunciar a repressão violenta que vinham 

sofrendo por parte dos militares, repressão esta que ao invés de sufocar as 

manifestações inflamaram a rebeldia dos jovens, intensificando maciçamente 

os protestos e ocupações nas universidades, o que gerou, por sua vez, ainda 

mais a violência, prisões e mortes. 

Nesse estado de coisas, o ambiente encontrava-se favorável à 

implantação de medidas mais repressivas e autoritárias, o que fomentou a 

edição do Ato Institucional n° 5 de 13 de Dezembro de 1968. Além dos já 

expostos acima, muitos outros fatores contribuíram para a decretação do AI-5, 

como, por exemplo, a intenção da direita radical em demonstrar força e 

autoridade diante de notícias dando conta de que a esquerda programava 

novos atos de afronta ao regime, só que desta vez sua atuação se daria com 

armas, bem como, pelo fato de os militares a essa altura já terem perdido boa 

parcela de apoio parlamentar, inclusive da ARENA (partido que dava 

sustentação aos militares), o que se evidenciou através da derrota que o 

governo sofreu quando teve negado o seu pedido de suspensão dos direitos 

políticos do Deputado Márcio Moreira Alves, e assim terem a licença para 

processá-lo. Segundo Machado: 

 

Sufocado com a crescente onda de mobilização de rua que 
vinha acontecendo desde 1966, apesar da repressão militar 

                                                 
12

 Os protestos contra o MEC-Usaid foram crescendo a partir de 1967, quando se tornaram 
tema central da UNE e de diversos eventos, como um seminário nacional de infiltração 
imperialista na educação. O repertório dos protestos incluía passeatas, comícios e pichações, 
muitas vezes culminando em ato de forte simbolismo, a queima da bandeira dos Estados 
Unidos. Nunca se queimaram tantas bandeiras americanas no Brasil, conforme as anotações 
consternadas dos diplomatas, que viram o episódio se repetir na maioria das capitais 
brasileiras e às vezes também em cidades menores que sediavam centros universitários. Em 
certos lugares, os manifestantes visaram também instalações de agências americanas, como 
em Salvador, onde, além da tradicional queima da bandeira, ateou-se fogo no escritório em que 
a Usaid funcionava. (MOTTA, 2014, pp. 126-127) 
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aos setores civis, o Presidente Costa e Silva, pressionado pela 
linha dura, hegemônica em seu governo, começa analisar 
medidas extremas de controle à liberdade política. 
Em choque permanente com a realidade dos protestos, nos 
anos de 1967 e 1968, o presidente recusou o apelo à 
“tolerância democrática”, reunindo o núcleo duro do governo 
para buscar estabelecer um instrumento definitivo, que viria 
com o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. (MACHADO, 2009, 
p. 28) 
 

Na esteira do Ato Institucional n° 5, que se tornou o marco extremo da 

repressão militar no período ditatorial, foi editado o Decreto-Lei n° 477 de 26 de 

fevereiro de 1969, instrumento legal utilizado para minar o movimento 

estudantil, que era para os militares, o grande responsável pela insegurança 

nacional e, portanto, deveria ser tratado com especial cuidado através de lei 

própria que possibilitasse a repressão ao ativismo estudantil, responsável por 

levar milhares às ruas em protestos contra o Regime nos anos de 1967 e 1968. 

Apesar de em seu art. 1° estar explicitado que as disposições legais ali 

contidas diziam respeito a “estabelecimento de ensino público ou particular”, 

não fazendo distinções em seus níveis, na verdade visavam atingir as 

universidades, tendo em vista que para os militares eram nas universidades 

que as ideias progressistas das esquerdas encontravam campo fértil para sua 

proliferação, e por isso, o draconiano decreto, também ficou conhecido como 

“AI-5 das universidades”.  

O Decreto 477 resumia-se a seis artigos. No artigo 1° estavam dispostas 

as infrações13 e as punições para quem as cometessem. Da leitura do referido 

                                                 
13

 Art 1º Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou empregado de 
estabelecimento de ensino público ou particular que: 
I - Alicie ou incite à deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação de 
atividade escolar ou participe nesse movimento; 
II - Atente contra pessoas ou bens tanto em prédio ou instalações, de qualquer natureza, 
dentro de estabelecimentos de ensino, como fora dêle; 
III - Pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou 
comícios não autorizados, ou dêle participe; 
IV - Conduza ou realize, confeccione, imprima, tenha em depósito, distribua material subversivo 
de qualquer natureza; 
V - Seqüestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro de corpo docente, funcionário 
ou empregado de estabelecimento de ensino, agente de autoridade ou aluno; 
VI - Use dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou para praticar ato contrário à 
moral ou à ordem pública. 
§ 1º As infrações definidas neste artigo serão punidas: 
I - Se se tratar de membro do corpo docente, funcionário ou empregado de estabelecimento de 
ensino com pena de demissão ou dispensa, e a proibição de ser nomeado, admitido ou 
contratado por qualquer outro da mesma natureza, pelo prazo de cinco (5) anos; 
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artigo verifica-se com muita facilidade a intenção do governo de sufocar os 

protestos, passeatas e manifestações por parte dos estudantes, tendo em vista 

que punia atos próprios da militância dos estudantes, punia também não só 

quem organizasse, mas quem de alguma forma participasse, é o que se vê do 

Inc. III, do art. 1°, vejamos: 

 

Art 1º Comete infração disciplinar o professor, aluno, 
funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino 
público ou particular [...] 
III - Pratique atos destinados à organização de movimentos 
subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não autorizados, 

ou dêle participe [...] (grifo nosso) 
 

As punições variavam de acordo com quem praticasse a infração, por 

exemplo, caso a infração fosse cometida por docente, funcionário ou 

empregado de estabelecimento de ensino, a punição seria de demissão ou 

dispensa, e a proibição de ser nomeado, admitido ou contratado por qualquer 

outro da mesma natureza, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Caso o infrator fosse 

aluno, seria ele desligado do estabelecimento de ensino e ficaria proibido de se 

matricular em qualquer outro estabelecimento de ensino pelo prazo de 3 (três) 

anos.  

Outras punições alcançavam os beneficiários de bolsas de estudo que, 

em caso de verificado cometimento de infração, as perderiam e ficariam 

impossibilitados de receber outra bolsa pelo prazo de cinco anos, e os 

estudantes estrangeiros em que a punição seria solicitação de sua retirada 

imediata do território nacional.   

No art. 2° estavam as disposições referentes ao processo sumário pelo 

qual deveriam passar os suspeitos da prática de infração na lei cominadas, 

entre elas destacamos as prescrições relativas ao prazo de conclusão do 

processo que deveria ser de 20 (vinte) dias, improrrogáveis, bem como o prazo 

exíguo de 48 horas para o acusado apresentar defesa, além de não prever 

                                                                                                                                               
II - Se se tratar de aluno, com a pena de desligamento, e a proibição de se matricular em 
qualquer outro, estabelecimento de ensino pelo prazo de três (3) anos. 
§ 2º Se o infrator fôr beneficiário de bolsa de estudo ou perceber qualquer ajuda do Poder 
Público, perdê-la-á, e não poderá gozar de nenhum dêsses benefícios pelo prazo de cinco (5) 
anos. 
§ 3º Se se tratar de bolsista estrangeiro será solicitada a sua imediata retirada de território 
nacional. 
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qualquer tipo de recurso contra a decisão que concluísse pela prática de 

infração, o que demonstrava o desinteresse do governo em respeitar a ampla 

defesa e contraditório. 

A eficácia do Decreto 477 como instrumento repressivo é representado 

pelos números e relatos posteriores à sua edição:  

 

Em 1969 desapareceram as manifestações de estudantes, e 
algumas frágeis, embora corajosas, tentativas de protesto 
foram punidas com dureza e logo desmobilizadas. No imediato 
pós-AI-5 e pós-477, instalou-se entre os estudantes o medo de 
protestar contra o governo militar, pois a sensação era de que 
dificilmente se escaparia das punições. [...]  
Segundo levantamento do projeto Brasil Nunca Mais, 245 
estudantes foram punidos com base no decreto no decorrer 
dos dez anos de sua vigência, número relativamente baixa em 
vista da “celebridade” do 477. (MOTTA, 2014, p. 159) 

 

Diferentemente do que os dados acima possam aparentar, tendo em 

vista o número de punições, os fins para a edição do decreto 477 foram 

plenamente atingidos, visto que conseguiu desmobilizar as manifestações 

estudantis. 

 

À medida que o recuo das massas se acelerava, no segundo 
semestre e sobretudo em 1969, enquanto avançava a 
brutalidade do terror do Estado, o movimento  estudantil  foi  
ficando  cada  vez mais vulnerável  e  exposto  aos golpes do 
regime [...] Após o Ato Institucional nº 5 e o Decreto nº 477 o 
recuo. A UNE  na Resistência ao Golpe... foi massivo,  
sobretudo  após  algumas desastrosas  experiências  de  fincar  
pé aqui e ali. (VÁRIOS, 1980, p. 83) 

 

Portanto, foi dessa forma que o Regime militar tratou a educação no 

período de 1964 a 1969. Nas palavras de Scocuglia: 

 

Sintetiza-se a política educacional dos governos militares a 
partir de 1964, através de um somatório das seguintes medidas 
e estratégias: controle e extinção da resistência escolar; 
“modernização conservadora” para o desenvolvimento 
nacional; premiação (promoção) dos colaboradores e a 
perseguição dos opositores do regime; inculcação político-
ideológica dos valores morais-éticos-cristãos conservadores; 
vinculação escola-empresa, conforme a “teoria do capital 
humano”, inclusive nos caminhos ditados para as pesquisas; 
por fim, permissividade e avanço das escolas particulares, em 
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todos os níveis, com apoio de verbas públicas (salário-
educação, bolsas etc.). (SCOCUGLIA, 2009, p. 82) 

 

Foi nesse cenário e durante esse período que as principais 

reivindicações estudantis floresceram, visando colocar em pauta questões que 

não somente diziam respeito aos estudantes, mas guardavam estreita relação 

com o desenvolvimento do país e de seu povo. No próximo tópico, nos 

debruçaremos na atuação estudantil no Brasil como um todo, bem como na 

Paraíba, a sua importância e influência nas mobilizações ocorridas após a 

instalação do golpe. 

 

2.2. A luta estudantil no Brasil e na Paraíba 
 

A luta estudantil durante os quatro primeiros anos do Regime Militar é 

marcada pelo protagonismo, face à resistência e mobilização que exerceu. 

Contudo tal protagonismo não aflorou após o golpe, antes mesmo dele, os 

estudantes já desempenhavam papel relevante nas ruas, na sociedade e na 

política, reivindicando direitos, como a educação de qualidade e a reforma 

universitária (discurso educacional). No plano geral os jovens lutavam pelas 

reformas de base propostas pelo Presidente João Goulart, mobilizando massas 

e visando discutir a situação do país e suas desigualdades (discurso político). 

Segundo Motta: 

 

No início dos anos 1960, a UNE era instituição influente no 
debate político, sobretudo no período do governo Goulart, que 
acolheu algumas de suas reivindicações e atribuiu cargos 
oficiais a militantes egressos de organizações estudantis. 
Jovens universitários participaram de várias atividades voltadas 
para a mobilização popular naquele período, como campanhas 
de alfabetização, de criação de sindicatos rurais, ou 
organização da população favelada dos grandes centros. 
Alguns dos conflitos entre esquerda e direita no pré-64 tiveram 
como palco as faculdades, e isso estava bem fresco na 
memória dos protagonistas do golpe. (MOTTA, 2014, p. 24) 

 

Essa importância do Movimento Estudantil e o papel de reação que 

podia desempenhar contra a instalação do golpe civil-militar em andamento, se 

observam no evento ocorrido entre o dia 31 de março e a madrugada do 1° de 
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abril de 1964 (início do golpe), quando, emblematicamente, a sede da UNE na 

Praia do Flamengo foi incendiada pelos golpistas. 

 

No dia 1º de abril de 1964, o golpe militar mostrou, 
instantaneamente, a sua disposição com os estudantes. 
Destituído o governo legal, a UNE foi invadida, saqueada e 
queimada num paroxismo de ódio que escapa ao terreno 
puramente político para cair na esfera psiquiátrica.  A ditadura, 
impondo ao país um curso de desenvolvimento em que todos 
os aspectos da vida nacional se subordinam aos interesses de 
outra nação (cf. Ministro Juraci Magalhães, o que é bom para 
os Estados Unidos, é bom para o Brasil), não poderia deixar de 
ter seu pensamento quanto à universidade e ao estudantado. 
(Jornal do Brasil, 6 de novembro de 1966 apud SANFELICE, 
2008, p. 132) 

 

Após o incêndio, mais precisamente no mês de outubro de 1964, o 

Congresso Nacional declarou extinta a União Nacional dos Estudantes – UNE, 

e no mês seguinte foi editada a lei que colocava na clandestinidade a UNE e 

todas as demais agremiações estudantis. Conhecida como Lei Suplicy de 

Lacerda, estabeleceu como órgãos representativos14 dos estudantes no nível 

superior, em âmbito nacional, o Diretório Nacional de Estudantes – DNE, nos 

estados, territórios e DF, onde houvesse mais de um estabelecimento de nível 

superior, o Diretório Estadual de Estudantes – DEE, nas universidades, o 

Diretório Central de Estudantes – DCE e nos estabelecimentos de ensino 

superior, o Diretório Acadêmico – DA. 

De acordo com a referida lei, fora destes diretórios não havia 

representação estudantil, prevendo inclusive que os órgãos de representação 

então existentes deveriam, em 60 (sessenta) dias, adaptar os seus 

regimentos15 aos ditames da lei e os submeter às autoridades.  

Contrariamente ao que intencionavam os militares, as medidas 

repressivas na verdade se tornaram combustíveis a inflamar ainda mais os 

ânimos do Movimento Estudantil que em julho de 1965 reuniu-se no XXVII 

                                                 
14

 Art. 2º. São órgãos de representação dos estudantes de ensino superior: 
a) o Diretório Acadêmico (D.A.), em cada estabelecimento de ensino superior; 
b) o Diretório Central de Estudantes (D.C.E.), em cada Universidade; 
c) o Diretório Estadual de Estudantes (D.E.E.), em cada capital de Estado, Território ou Distrito 
Federal, onde houver mais de um estabelecimento de ensino superior; 
d) o Diretório Nacional de Estudantes (D.N.E.), com sede na Capital Federal. 
15

 Art. 20. Os atuais órgãos de representação estudantil deverão proceder à reforma de seus 
regimentos, adaptando-os à presente Lei e os submetendo às autoridades previstas no art. 15, 
no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias. 
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Congresso Nacional da UNE, na Escola Politécnica de São Paulo, onde se 

acordou que o momento seria de reorganização e mobilização. Após o referido 

congresso: 

 

Os estudantes passaram a sair às ruas em passeatas contra a 
Lei Suplicy, contra o acordo MEC-USAID, que visava a 
reformulação da universidade brasileira, e também contra o 
aparato que consideravam ditatorial.  As passeatas tiveram 
repercussão em todo o país e até mesmo no exterior, na 
medida em que deparavam, sempre, com a repressão policial. 
Os estudantes denunciavam a intervenção norte-americana na 
educação, nos outros setores da vida nacional e a forma 
totalitária do governo brasileiro [...] Cartazes contra o governo 
federal, protestos contra os espancamentos que a repressão 
policial vinha fazendo – aos gritos uníssonos de Abaixo a 
ditadura, viva a soberania nacional; povo sim, ditadura não; 
abaixo o imperialismo, o voto é do povo e se são fortes, abram 
as urnas; o povo quer feijão, chega de canhão; cantando o 
Hino Nacional –, o movimento estudantil ganhava o cenário da 
nação brasileira. (SANFELICE, 2008, p. 113) 

 

Percebe-se de forma muito clara a defesa da educação nos protestos, 

mas outros assuntos como soberania, democracia e o fim da ditadura também 

tinham seu espaço das reivindicações. No ano seguinte, em julho de 1966, no 

porão da Igreja de São Francisco em Belo Horizonte, foi realizado o XXVIII 

Congresso Nacional da UNE, em que foi produzida a “Declaração de 

Princípios”, documento que deixa clara a intenção dos estudantes: 

 

A luta dos universitários brasileiros deve ser encaminhada para 
uma aliança estreita com as forças populares, vinculando a 
defesa da cultura e o combate ao terror e ao obscurantismo, à 
superação do estado de subdesenvolvimento decorrente de 
uma subordinação econômica internacional, que desvirtua 
nossa cultura, fazendo da alienação do povo seus instrumentos 
de preservação. Conscientes de nosso papel frente à realidade 
nacional, conclamamos para uma aliança todos os setores das 
classes populares, em torno de objetivos comuns.   
Pugnamos pela mais completa liberdade de ação e 
manifestação em torno dos problemas essenciais do nosso 
momento histórico, indissoluvelmente ligados à causa do povo 
e somente solúveis por um Governo representativo das forças 
populares. (CASTILHO apud SANFELICE, 2008, p. 124) 

 

Aqui se percebe que o discurso dos estudantes ganha um tom mais 

geral, não enfocando tanto nas questões educacionais, pois as mudanças que 
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defendiam na universidade e na educação não iriam ocorrer enquanto não 

houvesse transformações na sociedade como um todo, de modo que o 

discurso educacional foi significativamente permeado pelo discurso político. O 

mês de setembro daquele ano ficou ainda marcado por uma série de protestos, 

passeatas e invasões lideradas pelo Movimento Estudantil em todo o país. 

Ainda em setembro a UNE convocou uma greve geral para o dia 22 e 

estabeleceu aquela data como o Dia Nacional de Combate à Ditadura, que teve 

seu ponto culminante, já no dia 23, com a invasão da Faculdade Nacional de 

Medicina – FNM, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. 

Na mesma data, o prédio foi cercado pela polícia e de lá os estudantes 

foram retirados debaixo de espancamento, pois tiveram que descer do terceiro 

andar onde estavam, passando pelo corredor polonês formado nos três 

andares inferiores até a saída, por essa razão, esse fato ficou conhecido como 

“Massacre da Praia Vermelha”.  

 

A violência foi impressionante, Vladimir Palmeira, em seu 
depoimento, relembra o episódio: 
Fizeram um corredor polonês, íamos descendo. [...] desci três 
andares levando cacete, mas na saída eu consegui sair.  Não 
me prenderam porque  estavam procurando cabeludos, barba, 
coisa e tal. [...]. Prenderam muita gente e fizeram muita 
violência contra as mulheres. Batiam muito. Parecia que 
preferiam bater nas mulheres. Nós apanhávamos, caíamos, 
porque era aquela confusão de estudantes imprensados.  Um 
segurava o outro e desciam o cacete na gente. Enfim, nada 
que não fosse impossível enfrentar. Descemos. Aí, pronto, foi o 
massacre. (ARAÚJO, 2007, p. 167) 

 

Por todas essas manifestações e acontecimentos, o período de 

setembro de 1966 passou a ser lembrado como “setembrada”. Como 

consequência da repressão violenta que o Movimento Estudantil sofreu em 

setembro de 1966, houve uma diminuição nos protestos, no entanto, tal 

repressão não foi suficiente para obstar a realização do XXIX Congresso 

Nacional da UNE, que ocorreu em Valinhos-SP, e lá foi confeccionada a “Carta 

Política da UNE”, na qual mais uma vez os estudantes evidenciam qual seria a 

sua função no movimento diante do contexto político vivenciado naquele 

instante no Brasil, conforme se vê abaixo: 
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Esta luta caracteriza-se no movimento estudantil pela denúncia 
da ditadura e do imperialismo e pela luta concreta que o 
imperialismo e a ditadura propõem para a Universidade.  O 
movimento estudantil deve se preparar para a aliança com as 
classes que historicamente têm condições de levar adiante, de 
forma consequente, as transformações revolucionárias da 
sociedade. O movimento estudantil se aproxima da aliança 
com os operários e camponeses enquanto força auxiliar que 
luta contra o inimigo comum: o imperialismo e a ditadura, que 
expressa seus interesses. (SANFELICE, 2008, p. 153) 

 

Depois que o XXIV Congresso a UNE apresentou problemas de divisão 

interna, segundo Sanfelice (2008) : 

 

Para alguns, como a revista „Revisão‟, as divisões internas do 
movimento estudantil teriam resultado da postura política 
assumida pela UNE que não conseguira lutar a favor dos 
operários e camponeses, contra a burguesia, o latifúndio e o 
imperialismo. 

 

Em razão destas divergências interna, o XXX Congresso Nacional da 

UNE, a ser realizado em 1968, foi organizado pela União Estadual de 

Estudantes – UEE, de São Paulo, que escolheu a cidade de Ibiúna-SP, e ficou 

conhecido no meio estudantil por ter sido o congresso em que 

aproximadamente 700 (setecentos) estudantes foram presos16. 

Não só esse fato marcou o ano de 1968 na luta estudantil durante o 

regime militar. No mês de março, o estudante Edson Luís foi morto durante um 

protesto pelo fechamento do restaurante Calabouço, da UFRJ. Araújo, sobre 

essa morte, destaca: 

 

Vladimir Palmeira, em depoimento, relembra a emoção do 
enterro de Edson Luís: 
Uma primeira vítima mortal. Nós já tínhamos dito que um dia ia 
morrer estudante, sabíamos que ia morrer. Havia uma fronteira 
da polícia, e até onde ela chegaria? Um dia chegaria isso. Foi 
um clima de grande indignação. Esse era o clima predominante 
da Assembléia. Nós passamos a noite na Assembléia e, no dia 
seguinte, foram os momentos mais bonitos do enterro do 
Edson Luís, quando começaram a chegar aqueles colégios de 
padres e de freiras, que eram colunas de padres e freiras, e os 
jovens secundaristas para visitar. Lançaram aquela palavra de 

                                                 
16

 As forças policiais invadiram o sítio Murundu – local da realização do congresso – e 
efetuaram a prisão de 693 (seiscentos e noventa e três) estudantes, que não resistiram. 
Segundo o relatório da operação, “foi uma ação rápida, sem violência, fulminante”. (Relatório 
Final da Comissão Nacional da Verdade, v. 1, pp. 309-310) 
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ordem “Podia ser um filho seu”, que foi uma palavra de ordem 
notável, que também não foi uma liderança que criou. 
(ARAÚJO, 2007, p. 176) 

 

A partir daí, a violência dos policiais passou a ser retrucada pelos 

estudantes17, que antes não entravam em combate. O primeiro confronto 

aberto entre os estudantes e a repressão ocorreu em 19 de junho de 1968, 

quando da invasão do prédio do MEC. Os protestos continuaram no dia 

seguinte com a ocupação do Conselho Universitário na Praia Vermelha e 

também no dia 21 de junho, em uma nova manifestação marcada para a Praça 

Tiradentes, em que se estima que morreram aproximadamente 14 (quatorze) 

pessoas e que, por isso, ficou conhecida como “sexta-feira sangrenta”. 

Ainda em junho de 1968, foi marcada para o dia 26 uma nova passeata, 

evento que reuniu milhares de manifestantes e por isso é lembrada como a 

“Passeata dos Cem Mil‟18. Este ato público seria o marco final das grandes 

mobilizações estudantis do período, pois em dezembro foi editado o 

famigerado Ato Institucional n. 5 que, juntamente com o Decreto-lei 477/69, 

conseguiu sufocar as mobilizações estudantis, conforme já expusemos 

anteriormente. 

Essa foi a luta estudantil no Brasil no período inicial do Regime Militar, 

um movimento que, sem dinheiro, na clandestinidade e com risco de vida para 

os seus componentes, corajosamente resistiu ao autoritarismo implantado a 

partir de 1964. 

Na Paraíba, a adesão ao golpe se deu de forma muito rápida. De acordo 

com Motta (2014, p. 42):  

 

                                                 
17

 Vladimir enfatiza que, até 1968, a orientação geral das manifestações era pacífica. Esta 
disposição mudou após o assassinato do estudante Edson Luís. 
Até 1968, sempre fizemos questão de não brigar; quando podíamos, fugíamos. Nós queríamos 
fazer manifestação política, falar com a população, traduzir, dar demonstrações, porque havia 
um problema na universidade e nós éramos contra a ditadura. Então, quando a polícia vinha, a 
gente se dissolvia, mandávamos dissolver a manifestação. (ARAÚJO, 2007, p. 173) 
18

 Para alguns estudantes da época, como Franklin Martins, a famosa passeata teve muito 
mais do que cem mil pessoas. 
A Passeata dos Cem Mil. Eu pessoalmente acho que teve muito mais do que cem mil. Se o 
comício das diretas no Rio teve mais de um milhão de pessoas, ali teve quase um milhão. [...] 
Foi o coroamento deste processo em que os estudante foram se reconhecendo nas entidades. 
As entidades foram mobilizando para a rua. Combinando muito estreitamente as manifestações 
de rua com as manifestações dentro das escolas. (ARAÚJO, 2007, p. 179) 
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“No caso da Universidade Federal da Paraíba a intervenção foi 
imediata ao golpe e decidida pelos militares locais, que 
acreditavam ter evidências do envolvimento do reitor Mário 
Moacyr Porto com a esquerda”. 

  

No contexto da “Operação Limpeza”19, o Reitor da UFPB foi um dos seis 

regentes que foram desligados logo após a instalação da ditadura. 

Estas medidas e muitas outras apenas davam apoio ao discurso de que, 

na Paraíba, se vivia um clima de tranquilidade antes do golpe. Nesse sentido, é 

emblemática a declaração do Cel. Bandeira, do serviço secreto do IV Exército: 

 

A Paraíba, com a sua região canavieira altamente infiltrada, 
vinha causando preocupação até o princípio deste ano. 
Contudo, com o incidente de Mari20 houve uma mudança. O 
Governo do Estado teve de agir e, empregando a valorosa 
Polícia Militar, sob o comando do Coronel Luiz de barros, foi o 
suficiente para restabelecer a ordem no Estado. De forma que 
a 31 de março, a Paraíba era um estado pacífico. Não havia 
mais problema. (Correio da Paraíba. João Pessoa, 2 de julho 
de 1964, p. 1) 

 

O fato é que esse discurso não se sustenta, tendo em vista que, menos 

de um mês antes do golpe (03/03/1964), por ocasião da visita do governador 

do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, da União Democrática Nacional 

(UDN), os estudantes21, em protesto22 à sua presença, ocuparam as 

dependências da Faculdade de Direito.  

O movimento estudantil paraibano estava plenamente ativo, mesmo 

antes do golpe, e todas as grandes reivindicações ocorridas após 1 de Abril de 

1964, contra, por exemplo, os acordos MEC-USAID, Lei Suplicy de Lacerda, 

                                                 
19

 A expressão “Operação Limpeza” foi utilizada por agentes do Estado e seus apoiadores para 
expressar a determinação de afastar do cenário público os adversários recém-derrotados – 
comunistas, socialistas, trabalhistas e nacionalistas de esquerda entre outros. (MOTTA, 2014, 
p. 25) 
20

 O episódio que ficou conhecido como “chacina de Mari”, ocorreu no dia 15 de janeiro e 
envolveu no conflito camponeses e jagunços quando os primeiros teriam invadido uma 
propriedade dos Ribeiro Coutinho, importante grupo usineiro do Estado. Cesar Benevides 
(1985; 120) narra o ocorrido, mostrando que aqueles camponeses não haviam invadido a 
propriedade dos Ribeiro Coutinho, eles estavam fazendo o preparo da terra na propriedade de 
um senhor, Nezinho de Paula, na estrada que liga Mari à cidade de Guarabira, quando um 
grupo invadira a propriedade em um jipe agindo com agressão contra os camponeses. Entre as 
pessoas envolvidas na invasão estavam o chefe de uma companhia agroindustrial de Sapé e 
membros da polícia militar do Estado. (SOBREIRA, 2014, p. 56) 
21

 O Conselho Universitário da UFPB, em reunião de 8 de maio de 1964, aprovou a Resolução 
nº 18, que “excluía”, no ano letivo de 1964, os alunos responsabilizados pelos acontecimentos 
na Faculdade de Direito. (Relatório Parcial da Comissão Estadual da Verdade, p. 77) 
22

 Ver lista de alunos responsabilizados no ANEXO II  
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reforma universitária, combate à Ditadura Militar, entre outras, encontravam 

eco na Paraíba. Isso ocorreu de modo que os discentes paraibanos, nos 

moldes do que ocorria no resto do país, lideraram manifestações estudantis e 

populares, buscavam modificar a “ordem” estabelecida, imprimindo panfletos, 

jornais, arregimentando simpatizantes à causa. 

O movimento discente participava ativamente das discussões nacionais 

promovidas pela UNE, que, mesmo na clandestinidade, exercia relevante papel 

de influência nas lideranças estudantis de todo o Brasil. A evidência desta 

participação ativa verifica-se quando da realização do XXX Congresso Nacional 

da UNE, em Ibiúna-SP, em que diversos estudantes paraibanos foram presos 

pela repressão, inclusive este fato foi noticiado pela imprensa paraibana: 

    

Os estudantes campinenses voltaram, mais uma vez, à rua, na 
noite de ontem, protestando contra a prisão, pela Polícia 
paulista, dos seus colegas participantes do Congresso proibido 
da extinta União Nacional dos Estudantes (UNE), que se 
realizava na pequena cidade de Ibiúna, no interior do estado de 
São Paulo. (Diário da Borborema, 16 de outubro de 1968, p. 8) 

 

Entre eles estavam, conforme noticiado pelo Diário da Borborema de 

17/10/1968, p. 1, Everardo Nóbrega de Queiroz, Aluizio Muniz de Aquino23, 

Eluisio Jerônimo Leite, Rubens Pinto Lira, José Ferreira da Silva, José de 

Arimatéia Pereira Lima, Heraldo Fernandes dos Santos, Higino Brito Marinho, 

Jurandir Machado Bettencourt, Maria do Socorro Pereira, Cacilda Filomena de 

Castro24, Silvio Roberto Teixeira Barreiro, João Roberto Borges de Souza, 

Ademir Alves de Melo, Antonio Batista da Silva, Cláudio Américo de Figueiredo 

Pôrto, Vicente Antonio da Silva, Getúlio Bezerra Castro, Luiz Sergio Gomes de 

Matos Figueira, Williams Capim de Miranda, Maria Nazareth Coelho25, Maria do 

Socorro Morais, Maria de Fátima Mendes, Lêda Rejane P. do Amaral e Maura 

Pires Ramos26.  

                                                 
23

 Cassado por um ano, em 1969, quando estudante de administração da FURNE, em 
Campina Grande, por ter participado do Congresso da UNE na cidade de Ibiúna/SP em 1968. 
(SCOCUGLIA, 2013, p. 14) 
24

 Estudante da FURNE e foi punida com suspensão da matrícula. (SCOCUGLIA, 2013, p. 16) 
25

 Estudante universitária pela FURNE. Foi presa no congresso da UNE, em Ibiúna/SP. Ao 
retornar teve sua matrícula suspensa na Universidade. (SCOCUGLIA, 2013, p. 27) 
26

 Excluída da Universidade em 1969, sequestrada, torturada e perseguida. (SCOCUGLIA, 
2013, p. 28) 
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Em decorrência desta atuação, os estudantes paraibanos foram 

alcançados com as mesmas retaliações sofridas pelos demais estudantes no 

Brasil, como perda de oportunidade de realização de provas e sua reposição, 

ficar fichado nos arquivos do DOPS, inclusão em IPM‟s, prisões, torturas, 

suspensão e cancelamento de matrícula, entre outras (SCOCUGLIA, 2013). 

Portanto, no cenário local, com exceção dos estudantes de Campina 

Grande num primeiro momento (1964), os estudantes paraibanos 

desempenharam importante papel nas mobilizações ocorridas entre os anos de 

1964 a 1968, participando ativamente das discussões e proposição de temas a 

serem explorados nas reivindicações país afora. Tal situação demonstra a 

capacidade dos estudantes, em um país com as dimensões do Brasil, em 

conseguir, apesar das divergências ideológicas até aqui apontadas, manter a 

unidade no discurso em escala Nacional, regional e local. 

Não nos aprofundaremos mais acerca da atuação do movimento 

estudantil da UFPB tendo em vista que dedicamos o próximo capítulo dando 

respaldo à sua atuação, aspirações e motivações.  
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3. AS ASPIRAÇÕES DOS ESTUDANTES E SUAS MOTIVAÇÕES 
 

3.1. O diálogo com as narrativas estudantis na Paraíba 
 

O Movimento Estudantil, enquanto estrutura de resistência ao golpe, 

desempenhou papel de estrema relevância na mobilização e aglutinação de 

forças populares que lutaram bravamente e de forma mais ostensiva nos 

primeiros quatro anos da ditadura, mais precisamente antes da edição do Ato 

Institucional n° 5. 

Simão Almeida27, líder universitário da época, acerca desse 

protagonismo desempenhado pelos estudantes declarou: 

 

Fig. 1 – Simão Almeida 

 
Fonte: Projeto Compartilhando Memórias – NCDH/UFPB 

 
O movimento estudantil tinha uma característica, o movimento 
universitário mobilizava as grandes maiorias, as assembleias, 
eram assembleias de maiorias.[...] 
Nesse tempo então, o centro da luta aqui na Paraíba era a luta 
do movimento estudantil, a gente tinha relação com o 
movimento aqui em João Pessoa através da liderança, João 
Roberto Borges, que foi assassinado logo depois de 69,[...], a 
gente tinha essa relação de universidade e fazia esse 
movimento. Realmente fizemos grandes mobilizações. (Relato 

                                                 
27

 Iniciou sua militância política na década de 1960, sendo proibido de terminar seu curso de 
Engenharia Elétrica por força de uma decisão do Conselho Universitário da UFPB, por 
imposição do reitor Guilhardo Martins. Acabou terminando seu curso após o período da anistia, 
mas teve que entrar na clandestinidade por 11 (onze) anos. No período da clandestinidade, sua 
companheira, Ana Rita Almeida, então grávida de 8 (oito) meses, foi presa em Recife, dando a 
luz à sua filha Emília no hospital do exército. Após a anistia, Simão retornou à Paraíba em 1980 
e foi um dos fundadores e presidente por duas vezes da Associação dos funcionários da 
UFPB, sendo posteriormente eleito presidente do Partido Comunista do Brasil – PCdoB e, por 
esta agremiação, sendo eleito Deputado Estadual para a legislatura de 1991 a 1995. 
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concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e 
resistência na Paraíba, em 25/03/2010, gravado em DVD) 

 

Vilma Almeida28, outra líder universitária que destaca o papel dos 

militantes estudantis, relata como era essa atuação nas mobilizações que 

ocorriam:  

Fig. 2 – Vilma Almeida 

 

Fonte: Projeto Compartilhando Memórias – NCDH/UFPB 

 

[...] a gente fazia todos os movimentos de repercussão 
nacional, a gente colocava o bloco na rua aqui, a gente liderava 
mesmo, a gente puxava [...] naquele tempo era passeata 
mesmo, a gente saia em passeata com faixas, muitas das 
vezes a gente terminava em frente do Paraíba Palace, Ponto 
de Cem Réis, porque ali era o termômetro político da época. 
[...] Uma história bonita, porque nesta ocasião, quem liderou o 
movimento de resistência à ditadura, com certeza, na minha 
opinião, foram os universitários, os operários apareceram 
depois, na década de 70, mas na década..., 64, 65, 66, 67, e 
por aí vai, até o AI 5, os universitários tiveram um papel 
preponderante. (Relato concedido ao Projeto Compartilhando 
Memórias. Repressão e resistência na Paraíba, em 
28/04/2010, gravado em DVD) 

 
                                                 
28

 Teve sua vida profissional e pessoal duramente afetada pela repressão imposta pelo regime 
militar. Formada em Filosofia, com licenciatura plena pela faculdade de Filosofia da UFPB, em 
1967, Wilma Almeida e outros colegas concluíram o terceiro grau sem poder exercitar a 
profissão, haja vista que o governo militar retirou dos currículos escolares as disciplinas de 
filosofia e sociologia. Atuou em organizações estudantis durante seu curso universitário e foi 
presidente do Centro Acadêmico da FAFI – Faculdade de Filosofia. Por suas atividades 
consideradas subversivas pelos militares, foi detida duas vezes no grupamento de engenharia 
em João Pessoa e uma vez na Polícia Federal nesta capital. Estas detenções foram para 
recolha de informações sobre suas atividades militantes, as consequências foram as piores 
possíveis diante da perda de emprego, dificuldades financeiras e ainda por cima sem uma 
formação reconhecida. Durante o reitorado do Prof. Jader Nunes, recebeu a anistia da UFPB, 
que reconheceu que ela havia sido impedida de estudar pelo regime ditatorial. 
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Muitas foram as bandeiras defendidas pelos estudantes durante o 

período de 1964 a 1968: a defesa do ensino, da escola pública e gratuita 

norteavam as mobilizações29. Nesse sentido, muitos os relatos daqueles que 

faziam o ME universitário se tornam importantes, como por exemplo, o de Elisa 

Mineiros30 quando afirma: 

 

Fig. 3 – Elisa Mineiros 

 
Fonte: Projeto Compartilhando Memórias – NCDH/UFPB 

 

Nas minhas lutas como estudante universitária, eu também 
liderava um pouco os outros estudantes, fazia aquelas 
passeatas, ia para o ponto de Cem Réis protestar o que estava 
errado e brigar por uma universidade que tenha boa qualidade 
e que lute para adquirir boas verbas, que prepare os seus 
professores bem, para também preparar os jovens para serem 
bons doutores no futuro, tudo isso já vinha na minha cabeça 
[...](Relato concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. 
Repressão e resistência na Paraíba, em 28/04/2010, gravado 
em DVD) 

 

No mesmo sentido, o relato de Maria de Lourdes Meira31: 

                                                 
29

 Eles passaram a ver que as entidades realmente estavam assumindo esse programa: mais 
verbas para a universidade, biblioteca decente, professores mais atentos, a questão do 
currículo [...] Eu acho que houve ali uma virada muito importante e decisiva para que, 
realmente, o movimento estudantil se estruturasse em novas bases. [...] A qualidade da 
discussão aumentou muito, a participação aumentou também de modo substancial. (ARAUJO, 
2007, p. 172) 
30

 A professora Elisa Mineiros, engajada nos movimentos estudantis, sempre mostrou a 
sensibilidade para as lutas sociais, seja realizando catequização dos presos em cadeias, 
ajudando na formação dos sindicatos rurais, esta militante conquistou respeito em vários 
setores da esquerda paraibana, atuando principalmente no cenário da igreja, como na 
comissão Pastoral da Terra. No período da ditadura militar, chamou a atenção de 
investigadores na cidade de Campina Grande, sendo fichada no quartel de infantaria, o que lhe 
rendeu 12 (doze) anos de cassação branca e o impedimento de atuar nos sindicatos. 
31

 Iniciou a sua participação política na década de 1960 quando era estudante do curso de 
filosofia na UFPB, na antiga FAFI, sendo membro de Diretória Acadêmico no período da 



 

52 

 

Fig. 4 – Maria de Lourdes Meira 

 
Fonte: Projeto Compartilhando Memórias, NCDH/UFPB 

 
[...] a nossa luta naquela época, um dos pontos cruciais da 
nossa luta, era exatamente a qualidade do ensino, eram as 
verbas da educação que diminuíam, as bibliotecas sucateadas 
e a ameaça de acordos que o governo brasileiro queria fazer 
com a USAID, um órgão americano, que eles não diziam pra 
ninguém o que era e a gente sabia assim alguma coisa por 
cima e uma delas era a privatização do ensino público, então 
foi uma das grandes lutas [...](Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na 
Paraíba, em 09/06/2010, gravado em DVD) 

 
 

O tema, contudo, que ganhou destaque e sempre estava presente nas 

mobilizações, passeatas e comícios liderados pelos jovens, era referente aos 

acordos MEC-USAID. Nessa perspectiva, Simão Almeida destaca que: 

 
Realmente fizemos grandes mobilizações, uma grande 
mobilização, foi a luta contra os acordo MEC-USAID, que era 
exatamente a implantação disso, foi quando a UNE ressurgiu 
após o golpe de 64, o golpe de 64 inclusive extinguiu a UNE, 
criou um tal de Departamento Nacional do Estudantes, tentou 
criar uma UNE chapa branca, mas os estudantes efetivamente 
não aceitaram, a coisa não funcionou, a UNE fez congressos 
clandestinos, mas com a campanha MEC-USAID a UNE voltou 
às ruas no Brasil todo e aqui nós ocupamos as ruas de João 

Pessoa, as ruas de Campina Grande [...](Relato concedido ao 

                                                                                                                                               
ditadura militar, também participando da organização política da Ação Popular. Na linha de 
frente das ações contra a ditadura, tornou-se alvo de perseguições. Com a edição do Ato 
Institucional n. 5, teve seu direito de estudar cassado por 3 (três) anos. Após driblar a 
repressão por várias vezes, foi presa distribuindo panfletos contra a repressão, sendo julgada 
pelo tribunal militar e condenada a 6 (seis) meses de prisão, cumprindo metade da pena no 
quartel da Polícia Militar. Acabou transferida para o Bom Pastor, onde fez um trabalho social 
com o objetivo de minimizar as tristezas dentro de uma prisão e melhorar as condições de vida 
lá dentro. Após cumprir a pena e ser libertada, era constantemente vigiada, teve sua casa 
invadida á procura da material comprometedor, não sendo possível continuar em João Pessoa. 
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Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na 
Paraíba, em 25/03/2010, gravado em DVD) 

 

Tal contexto também foi relatado por Ana Rita Castro de Almeida32 

quando consignou acerca das questões que levavam os estudantes às ruas: 

“[...] nós fizemos passeatas e vários tipos de outras atividades, acampamentos, 

essas coisas todas, contra o acordo MEC-USAID [...]”. (Relato concedido ao 

Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba do 

NCDH/UFPB, em 31/03/2011, gravado em DVD) 

 

Fig. 5 – Ana Rita Castro de Almeida 

 
Fonte: Projeto Compartilhando Memórias – NCDH/UFPB 

 

Como vimos em capítulo anterior, alguns dos acordos MEC-USAID 

previam a reforma universitária pleiteada pelos estudantes antes mesmo de 

1964. Contudo, a proposta de reforma provocou a indignação estudantil, como 

Araújo (2007) bem esclarece: 

 

O acordo MEC-USAID foi a resposta da ditadura militar à luta 
pela reforma universitária que os estudantes vinham travando 
desde o início dos anos 1960. Mas no projeto do regime, essa 
reforma seria elaborada a partir de uma parceria com os 
Estados Unidos, que se concretizou no convênio que firmou o 
Acordo MEC-USAID. Esse acordo tinha por objetivo introduzir 

                                                 
32

 Ana Rita Castro de Almeida iniciou a sua luta política no período ditatorial ao seguir seu 
então marido, Simão Almeida Neto. Ao engajar-se nos movimentos sociais, foi impedida de 
concluir seu curso de Serviço Social. Sua luta foi embasada pela atuação na área de educação 
popular, inspirada por Paulo Freire. Como consequência do seu grande empenho pelo fim da 
ditadura, foi processada pelo regime militar, chegando a ser presa em Recife, grávida de 8 
(oito) meses, tendo sua filha Emília no Hospital do Exército. É atualmente professora 
aposentada do Departamento de Serviço Social da UEPB. 
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no Brasil o modelo educacional norte-americano. Os 
estudantes entenderam essa iniciativa como uma ingerência 
injustificada e descabida dos Estados Unidos na educação 
brasileira e denunciaram o aspecto tecniscista que enxergavam 
no acordo. Também denunciaram a submissão ideológica e 
intelectual aos Estados Unidos implícita nesse acordo. 
(ARAÚJO, 2007, p. 158) 

 

Não foi a reforma em si que mobilizou os estudantes, porque eles 

ansiavam por mudanças que trouxessem melhorias no ensino superior do país, 

mas o que os levou a protestar foi o seu conteúdo, a forma com que foi 

proposta, através de uma manifesta interferência externa nas questões de 

ordem interna do Brasil, violando a sua soberania e as diretrizes constitucionais 

de autonomia e autogestão. 

Digno de destaque é o fato de que, não obstante a grande maioria dos 

estudantes universitários de todo o Brasil tenham saído às ruas protestando 

contra o Acordo MEC-USAID, em Campina Grande as manifestações não 

apareciam como prioridade, pelo menos no ano de 1964. Para aqueles 

estudantes, o diálogo foi à tônica, conforme esclarece Ramos (2013): 

 

Surpresa igual foi quando encontramos registros da articulação 
dos universitários campinenses com a política educacional 
MEC/USAID. Quando essa era uma das principais bandeiras 
levantadas pelo movimento universitário brasileiro, os 
universitários campinenses organizavam eventos com a 
presença de representantes da USAID, para ministrarem 
palestras em suas instituições e articularem convênios, 
inclusive com intercâmbio. 
Portanto, 1964 foi um ano em que as Forças Armadas não 
precisaram usar da violência para com os universitários 
campinenses, muito pelo contrário, acredito ter sido essa uma 
universidade modelo, conforme pensado pelas Forças 
Armadas. Todavia, isso não quer dizer que os estudantes não 
reivindicaram melhorias nas universidades de ensino, mas 
essas reivindicações ocorriam sem entrar em confronto com os 
poderes que imperavam sobre a universidade, eles procuravam 
resolver os problemas por intermédio de articulações que lhes 
eram favoráveis no momento. (RAMOS, 2013, p. 117) 

 

Necessário esclarecer, conforme visto anteriormente, que existiam 

divergências de pensamento no seio do movimento estudantil, inclusive tais 

divergências ocasionaram a ruptura da JUC, tendo sua dissidência formado a 
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Ação Popular, bem como no partido Comunista Brasileiro - PCB que se dividiu 

formando o Partido Comunista do Brasil - PCdoB. 

Como não poderia deixar de ser, os estudantes também protestavam 

contra as prisões e a violência sofridas pelos colegas da Paraíba e de outros 

estados. A exemplo disso, temos as passeatas ocorridas em Campina Grande 

e João Pessoa e noticiadas pelo Jornal Diário da Borborema: 

 

Em consonância com a atitude tomada pelos seus colegas do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio grande do Sul e 
Ceará, nos últimos dias estudantes da Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Paraíba deliberaram entrar em greve, 
ontem, nessa cidade. 
Os universitários campinenses realizaram uma passeata por 
volta das onze horas, percorrendo as principais artérias do 
centro da cidade, ostentando pequenos cartazes de protesto 
contra as prisões e espancamentos que sofreram os 
estudantes daqueles Estados da Federação. 
A passeata dos estudantes de Engenharia de Campina 
Grande, realizou-se em clima pacífico, tendo os autores da 
greve encerrado o movimento mais ou menos ao meio-dia 
quando tomaram o ônibus da Escola e rumaram para o 
restaurante universitário, onde permaneceram. 
EM JOÃO PESSOA 
Notícias procedentes da capital do Estado dão conta de que os 
estudantes universitários pessoenses hipotecaram 
solidariedade aos seus colegas do Sul, decidindo entrar em 
greve anteontem, as Escolas Superiores da Universidade 
Federal da Paraíba, que inauguraram o movimento no Estado 
são as de Serviço Social, Engenharia e Ciências Econômicas. 
Outras Faculdades entrarão em greve na capital paraibana, 
entre as quais a de Direito e a de Filosofia (Diário da 
Borborema, 22 de setembro de 1966, p. 8) 

 

Para além das questões que diziam respeito diretamente aos 

estudantes, percebe-se um compromisso bastante importante com as demais 

questões que interessavam ao país e os demais setores que vinham nos anos 

anteriores encontrando espaço, principalmente durante o governo João 

Goulart, conforme destacado por Maria de Lourdes Meira Cabral, Ana Rita 

Castro de Almeida e Simão Almeida, respectivamente: 

 

[...], além dessas lutas próprias, específicas do movimento 
estudantil, havia um sentimento muito grande, logo a Paraíba 
foi o palco das ligas camponesas, então a questão da reforma 
agrária estava muito perto de nós, então uma das bandeiras 
que nós levantávamos era também a questão da reforma 
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agrária, das liberdades, enfim, eram posições claramente 
contestadoras com o Estado que tinha se instalado aqui no 
nosso país e no nosso estado [...] 
 
[...] então nós nos ligávamos nas questões particulares de 
serviço social, mas naquele tempo, nós também éramos 
bastante articuladas, a nível nacional, com todas as lutas, tanto 
dentro do serviço social, como também fora, [...], então nós 
estávamos bastante ligados com tudo isso aí, e veja só, nós 
nos ligávamos também às lutas do povo brasileiro, nós fizemos 
passeatas e vários tipos de outras atividades, acampamentos, 
essas coisas todas, [...], certo, havia uma articulação, bastante 
forte, com todas as lutas brasileiras. 
 
[...] e falavam no movimento de reformas de base nesse país, a 
reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária, e por aí 
ia [...] 
 

 

Havia, portanto, uma preocupação não apenas com as questões afetas 

ao movimento estudantil, mas também com todos os temas sensíveis e 

colocados em pauta em tão turbulenta fase da história brasileira. Como já 

dissemos antes, os estudantes universitários paraibanos, apesar das poucas 

universidades existentes no período, desempenharam papel de absoluta 

importância na resistência ao golpe, mas de onde vem essa posição 

contestadora dos estudantes, essa mentalidade político ideológica de construir 

um país socialmente mais justo? 

Uma pista que pode nos apontar como se deu a construção do 

pensamento de transformação nacional nos estudantes brasileiros e, mais 

especificamente, no caso dos paraibanos, encontramos nos seus próprios 

relatos. A grande maioria dos estudantes universitários da época, que estavam 

envolvidos com a luta contra o golpe, de alguma forma foram influenciados 

direta ou indiretamente pelos núcleos da Ação Católica, como a Juventude 

Estudantil Católica – JEC, que tinha como componentes estudantes 

secundários, e a Juventude Universitária Católica, formada por discentes do 

ensino superior, que por divergências político-ideológicas sofreria uma cisão e 

os estudantes mais a esquerda formariam a Ação Popular. 

Nos depoimentos, constatamos que, na elaboração de seus 

pensamentos políticos-ideológicos, os estudantes fizeram parte da Juventude 

Estudantil Católica – JEC, da Juventude Universitária Católica – JUC ou da 



 

57 

 

Ação Popular – AP, alguns inclusive integrando as três aglomerações, como foi 

o caso de Simão Almeida: 

 

[...] me chamaram e eu entrei na JEC, Juventude Estudantil 
Católica, que naquele tempo esses movimentos eram muito 
fortes, depois da JEC entrei na universidade e fui pra JUC, 
Juventude Universitária Católica, com o golpe de 64, por 
imposição do regime militar, a igreja católica brasileira acabou 
com esses movimentos daqui, esses movimentos católicos 
foram realmente grandes escolas de militância, depois eu 
entrei na AP, a famosa Ação Popular, que foi um grupo 
formado a partir da turma que saiu da JUC [...] (grifo nosso) 
(Relato concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. 
Repressão e resistência na Paraíba do NCDH/UFPB, em 
25/03/2010, gravado em DVD) 
 

Ana Rita Castro de Almeida não participou da JUC, mas foi diretamente 

influenciada pelos seus ideais e valores, o que a fez entrar para a Ação 

Popular, conforme se pode ver em suas declarações: 

Eu não fui de JUC, mas as pessoas achavam que eu era de 
JUC, porque naquele momento eu tinha uma influência grande 
do meu, naquele tempo, meu namorado, que vocês já viram aí, 
eu fui esposa de Simão Almeida, bastante conhecido por todos 
vocês devido às questões políticas, então nós formávamos 
uma parceria e ele era de JUC e as pessoas achavam que eu 
era de JUC, mas veja só, eu era uma aliada da JUC que 
tinha a tendência de esquerda. Então a nossa luta na 
Paraíba, em Campina Grande, e em nível de Paraíba levava 
a marca daquilo que era traçado, que era definido pela 
JUC, que logo depois veio a ser Ação Popular – AP, então era 
uma participação que ela tinha uma fundamentação,... então, 
eu não era de JUC mas entrei na Ação Popular [...] (grifo 
nosso) (Relato concedido ao Projeto Compartilhando 
Memórias. Repressão e resistência na Paraíba do 
NCDH/UFPB, em 31/03/2011, gravado em DVD) 

 

Aqui merece destaque a influência da JUC mesmo entre os estudantes 

que não faziam parte dela, a sua importância na construção do pensamento 

daquela geração. Outro estudante que fez parte da Ação Católica e reconhece 

essa influência na sua formação política é Rubens Pinto Lyra33, quando diz: 

                                                 
33

 No período do regime militar, era estudante de Direito na UFPB e ensinava francês em um 
colégio estadual. Ligado ao movimento estudantil nos tempos de secundarista, discursou 
contra a guerra do Vietnam, no Centro do Estudante Universitário – CEU, local onde 
aconteciam os enfrentamentos com a polícia. Participou do Congresso da UNE em 1968, 
atuando como delegado da Faculdade de Direito. Chegou até a fazenda Ibiúna passando por 
condições deploráveis para dormir e comer. Devido a seu envolvimento nas lutas sociais, teve 
sua matrícula impedida em todas as unidades da UFPB. Participou de movimentos estudantis 
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Fig. 6 – Rubens Pinto Lyra 

 
Fonte: Projeto Compartilhando Memórias – NCDH/UFPB 

 

[...] sofri uma influência bastante benéfica, que essa 
história pessoal é preciso estar sempre relacionada a 
influências ideológicas e políticas de uma geração, a da 
Ação Católica, a da Juventude Estudantil Católica, JEC e 
JUC, que tiveram uma participação marcante naquela época e 
que estiveram na origem da organização de esquerda mais 
radical no movimento docente, que era a AP, do qual eu não 
participava, mas estava ligado. (grifo nosso) (Relato concedido 
ao Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e resistência 
na Paraíba do NCDH/UFPB, em 14/09/2010, gravado em DVD) 

 

Inequívoca, portanto, a influência da Ação Católica, através da 

Juventude Estudantil Católica - JEC e Juventude Universitária Católica - JUC 

na vida destes estudantes e de tantos outros que se envolveram na resistência 

contra o golpe e nas mobilizações Paraíba afora. 

Segundo Kadt (2007, p. 83) a Ação Católica foi uma iniciativa do Papa 

Pio XI, que a formalizou por volta de 1925, tendo ela já se consolidado na 

Europa já nos primeiros anos de sua implementação. No Brasil, em 1929, já 

existia a Ação Universitária Católica, que a partir de 1950 passou a se chamar 

Juventude Universitária Católica. 

A partir de 1958 surgiu um sentimento de irrelevância do movimento por 

parte de seus integrantes, de acordo com Kadt (2007, p. 85), por ocasião do 8º 

                                                                                                                                               
em 1966 em prol de melhorias para a universidade e esteve presente em protestos no Ponto 
de Cem Réis em 1981, defendendo a greve dos professores do magistério público, visando 
sempre a melhoria desse setor. Manteve-se engajado em movimentos sociais procurando 
mudanças e justiça em nossa sociedade e, mesmo com o fim do regime militar, aparentemente 
não deixou de lado essa luta. 
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Conselho Nacional da JUC, foi expedido relatório34 acerca das discussões lá 

ocorridas e: 

 

Sentia-se que a JUC se tornara um movimento que discutia, 
especialmente nos conselhos nacionais, textos bem 
preparados e bem fundamentados que, no entanto, 
significavam bem pouco na vida concreta do movimento [...] 
não influenciava ninguém além daqueles que compunham seu 
núcleo dirigente. 

 

Diante disso, iniciou-se uma série de discussões no seio da JUC no 

sentido de encontrar soluções visando aplicar a teoria na prática, o que gerou 

iniciativas por parte dos estudantes que começaram a: 

 

[...] elaborar vários projetos educacionais e organizativos entre 
as massas urbanas, e com uma reorientação para as carreiras 
universitárias em Ciências Sociais, [...]. Assim, a descoberta da 
“realidade brasileira” estava acontecendo não apenas em 
termos de estudos acadêmicos e avaliações refletidas na 
crescente produção sociológica, [...], mas também pelo contato 
direto e da indignação que essa realidade provocava. (KADT, 
2007, p. 90) 

 

Nos anos seguintes, outros pensamentos de justiça social, socialismo e 

marxismo35 foram sendo agregados nas discussões que ocorriam anualmente, 

o que fazia crescer entre os estudantes “a convicção de que não se veriam 

grandes mudanças na universidade enquanto não houvesse transformações 

radicais na sociedade” (KADT, 2007. p. 93). 

                                                 
34

 Nesse relatório do Conselho da JUC, em 1958, foi a primeira vez que se ventilou 
significativamente o “problema existencial” central da JUC: encontrar um caminho entre o Cila 
da teorização excessiva e o Caríbdisdo comprometimento político concreto. (KADT, 2007, p. 
86) 
35

 Durante as discussões acerca dos ideais históricos da JUC, a ser apresentado nas 
comemorações de dez anos do movimento no Brasil, os estudantes propuseram que “a 
economia deveria ser planejada de maneira que seu funcionamento refletisse prioridades 
baseadas nas necessidades do povo; deveria ser organizada dentro da perspectiva total das 
idéias personalistas de Mounier, para tornar-se uma “economia pessoal, de pessoas e para 
pessoas, usando meios apropriados para pessoas”. Isto significaria a aceitação do princípio de 
primazia do trabalho sobre capital, “a substituição da instituição da propriedade privada... por 
um efetivo instrumento de personalização para todos os brasileiros, com o devido respeito às 
exigências superiores do bem comum”. Os setores determinantes da economia deveriam ser 
nacionalizados, isto é, colocados sob o controle do Estado; em outros setores da indústria 
deveria ser instituída a gestão partilhada com os trabalhadores. A natureza anônima da 
propriedade capitalista, com suas grandes e poderosas companhias limitadas, deveria ser 
eliminada: seria necessária a abolição das “condições proletárias”, expressão usada para 
referir-se à situação pela qual as massas brasileiras, cujo trabalho produz as riquezas 
nacionais, são destituídas dos benefícios dessa produção. (KADT, 2007, p. 91) 
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Esse pensamento foi expresso pelos membros da JUC através de um 

dos seus boletins informativos, em que fica clara a intenção da atuação mais 

presente do movimento em todas as questões da sociedade: 

 

Atualmente o movimento estudantil, e especialmente suas 
lideranças, estão tomando consciência do fato de que a 
reforma universitária é parte do processo brasileiro [mais geral], 
intrinsecamente articulado com as estruturas socioeconômicas 
e políticas. Assim sendo, não poderíamos simplesmente 
começar com uma reforma universitária para então avançar; a 
reforma universitária tem de tornar-se parte da Revolução 
Brasileira. (Boletim Informativo da JUC, n° 2 apud KADT, 2007, 
p. 93) 

 

Fundamental ainda para a consolidação do pensamento de justiça social 

que permeava, com todo vigor, as discussões entre os membros mais à 

esquerda da JUC é a encíclica Mater et Magistra (1961), “o primeiro e maior 

pronunciamento sobre assuntos sociais por um pontífice [...]. Embora [...] não 

contivesse saídas surpreendentemente novas ela deu um polimento 

progressista à doutrina social tradicional da Igreja (KADT, 2007, p. 101). 

Em razão disso, a atuação política dos estudantes universitários ligados 

à JUC era cada vez mais engajada, o que gerou uma zona de conflito entre os 

discentes e a liderança da igreja, a ponto de serem proibidos de realizar a 

“publicação de qualquer texto discutido ou aprovado pelo Conselho da JUC de 

1961”, e “pronunciamentos radicais ou que se engajasse em atividades 

políticas que os bispos considerassem indesejáveis” (KADT, 2007, p. 101), por 

isso: 

 

[...] estava cada vez mais claro que a concepção da JUC sobre 
seu papel dentro da Igreja, sobre a amplitude de liberdade que 
esperava ter frente ao controle eclesiástico e sobre qual era 
sua esfera própria de ação divergia substancialmente do 
pensamento dominante entre os membros da hierarquia. 
(KADT, 2007, p. 102) 

 

Visando deixar bem claro o seu posicionamento quanto à postura e às 

ideologias defendidas pelos estudantes, foram editadas pela CNBB as 

Diretrizes da Comissão Episcopal da Ação Católica Brasileira e do Apostolado 

dos leigos para a JUC nacional, que previa: 
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O jucista tem uma doutrina da qual não lhe é lícito afastar-se. 
Ninguém, nem dos quadros da JUC, nem de fora deles, pode 
apresentar interpretações ou estabelecer linha de conduta que 
leve o Movimento jucista ou um só dos seus membros a 
discrepar da orientação que lhe dá a Hierarquia Católica. [...] 
Se a ação for em nome da JUC, ou dos militantes jucistas, 
como tais – seja sempre recordado o princípio de quem age 
por mandato, está ligado ao pensamento e às diretrizes de 
quem lhe conferiu esse mandato. 
[...] 
A começar do ano de 1962, nenhum dirigente jucista poderá 
concorrer a cargos eletivos em organismos de política 
estudantil, nacional ou internacionais, sem deixar os seus 
postos de direção da JUC. O mesmo se diga, como é evidente, 
quando se trata de participação ativa em partidos políticos. 
(CNBB, 1961, pp. 949-50) 

 

Luiz Carlos Bresser-Pereira (2006), tratando do distanciamento da Igreja 

Católica nessa partidarização e radicalização vivida pelos estudantes, que 

reconheciam que só por meio da revolução podiam-se alcançar as mudanças 

que propunham e pela qual vinham lutando, defende que a estrutura da igreja 

não a permitiria ser revolucionária, mas apenas reformista. Vejamos: 

 

À medida que esse fenômeno de descomprometimento vai 
ocorrendo, a Igreja vai se tornando uma fonte de críticas do 
sistema. A intensidade dessa crítica varia muito. Se 
entendermos a Igreja em um sentido restrito, definindo-a como 
uma hierarquia de padres e freiras, burocraticamente 
estruturados, então teremos que limitar grandemente o alcance 
dessa crítica. O máximo que uma organização burocrática 
consegue ser é reformista. Sua crítica pode ser severa, mas 
jamais é revolucionária. Uma burocracia é um sistema social 
racionalmente organizado, que não pode se aventurar a uma 
revolução. Muitos são os interesses constituídos em torno de 
uma burocracia. E quando ela é milenar, como é o caso da 
Igreja Católica, além dos interesses que a rodeiam, é preciso 
lembrar que sua estrutura formal tende a possuir grande 
inflexibilidade, dificultando o processo de renovação. 
(BRESSER-PEREIRA, 2006. p. 108) 

 

Os estudantes paraibanos ligados à JUC viam esse posicionamento 

como limitador dos seus anseios e das ideias semeadas dentro da própria 

igreja católica. Quanto a esses acontecimentos, Vilma Almeida assevera: 

 

Quando nós atuávamos na Juventude Universitária Católica, a 
JUC, a gente se sentia muito apoiado pela igreja católica, [...], é 
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que de repente, a igreja apoiava mais não respondia a tudo a 
que a gente..., aquela ânsia que a gente tinha de querer 
apressar demais as coisas também né, típico da juventude, a 
impaciência típica da juventude, aquela história de, “bom, a 
gente só pode ir até aqui, Concílio Ecumênico Vaticano II, 
Teilhard de Chardin, etc e tal” [...] “a gente só pode ir até aqui”, 
aí de repente a gente sentia mais necessidade de ir mais além, 
de botar mais a cara, mostrar mais, e o papel da igreja como 
instituição assim de priscas eras e de caráter universal, não se 
limitaria a uma coisa tão engajada politicamente, de certa 
forma não é desvirtuando de seus ideais maiores, de doutrina 
social propriamente dita religiosa [...] que a gente queria mais, 
de repente a igreja como apoio estava bom, mas não respondia 
a tudo. 

 
 

Diante das amarras impostas pela liderança da igreja, surgiu a 

necessidade de criação de uma organização desvinculada dos dogmas 

católicos e com liberdade de atuação política frente aos desafios e demandas 

existentes no período. Com isso, em 1962, dentro do próprio Congresso da 

JUC, foram lançadas as bases do que viria a ser a Ação Popular. GARCIA 

apud DIAS (2008) pontua que, na carta de convocação do Congresso, já 

estavam presentes os fundamentos dessa organização, que seria: 

 

[...] um grupo ideológico não-confessional [...] um movimento 
amplo, com ideologia definida, englobando todos os setores de 
atividade, visando a se constituir numa expressão de um 
pensamento organizado, definido e orientador da luta 
revolucionária pela emancipação nacional. (GARCIA apud 
DIAS, 2008, p. 170) 

 

Acerca desse encontro, que marcou o surgimento da Ação Popular, 

Maria Salete Van Der Poe36 dá a sua visão dos fatos ocorridos: 

 

Inclusive participei de um momento histórico da JUC, que foi 

quando a JUC..., porque dentro da JUC tinha a JUC chamada 

de esquerda e a JUC chamada de direita, e tinha um grupo em 

Campina Grande, incluindo, Ana Rita, Abdias, Ofélia Amorim, 

                                                 
36

 Durante a ditadura militar, atuou em movimentos tais como o JEC – Juventude Estudantil 
Católica, JUC – Juventude Universitária Católica e a AP – Ação Popular. Foi também 
fundadora, alfabetizadora e coordenadora de alfabetização da CEPLAR – Campanha de 
Educação Popular da Paraíba. Devido a sua atuação frente aos movimentos populares, lutando 
pelo fim do regime militar, sofreu sequelas como prisão e proibição de fazer quaisquer 
concursos públicos ou assumir quaisquer cargos públicos, na ocasião e durante muito tempo. É 
atualmente professora aposentada pela UFPB. 
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que era advogada das ligas camponesas, nós fazíamos parte 

da JUC da esquerda, e esse encontro foi em Belo Horizonte, e 

lá em Belo Horizonte estavam o ex-candidato a presidente da 

República, José Serra, estava o José Dirceu, estava aquele 

Mota, que foi secretário de comunicação do gov. FHC, estava o 

Betinho,..., foi um encontro nacional e a questão todinha do 

encontro foi a briga da JUC da esquerda e a JUC da direita, aí 

realmente quem era da JUC da esquerda houve a partição, 

quem era da JUC da direita ficou dentro da JUC [...]. (Relato 

concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e 

resistência na Paraíba do NCDH/UFPB, em 31/03/2011, 

gravado em DVD) 

 
Fig. 7 – Maria Salete Van Der Poel 

 
Fonte: Projeto Compartilhando Memórias – NCDH/UFPB 

 

Fica claro que os estudantes passaram a ter um entendimento de que 

somente uma revolução poderia transformar a realidade brasileira e dar a eles 

as condições para alcançar as mudanças sociais e educacionais pelas quais 

lutavam. Surgiram então duas vertentes entre os estudantes do que seria a 

forma adequada de revolução. Rubens Pinto Lyra, sobre estes dois 

pensamentos, assevera:  

  

É importante que a gente situe, nos anos 60, 64, por exemplo, 
a 68, a hegemonia do partido comunista, o partido comunista 
era o principal, de longe, organização socialista que 
influenciava, e tinha um poder político muito grande apesar de 
não ser legalizado, aliado a João Goulart, e a estratégia do 
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Partido Comunista Brasileiro, era uma estratégia nacionalista, 
era primeiro preciso fazer a revolução brasileira nacional, quer 
dizer, luta de libertação nacional, unindo o mundo do trabalho, 
operários e camponeses, os setores progressistas da 
burguesia, contra o latifúndio e o imperialismo, essa era a 
estratégia, ilusória completamente, porque a burguesia já 
estava totalmente integrada e comprometida com o interesse 
de defesa do capitalismo, não havia essa cisão, mas o PCB, 
embarcou e alimentou essa, como outras, ilusões, que foram 
extremamente letais, em muitos casos, para a esquerda e para 
o socialismo. 
Mas ao lado dessa visão hegemônica, de libertação nacional, 
construindo uma aliança com a burguesia, gerou-se uma outra 
alternativa, que se desenvolvia e avançou com força, inspirada 
naqueles antigos militantes da Ação Católica, que formaram a 
Ação Popular, mas foram abandonando o cristianismo, a 
maioria passou para uma opção marxista e de luta armada, 
com uma concepção de revolução bastante diferente, que não 
passava por essa etapa nacional burguesa. A revolução 
defendida pela AP, era um revolução socialista e não nacional, 
operária e camponesa, portanto, socialista, não passando pela 
etapa capitalista, não nacional, e sim operária-camponesa, e 
não seria pacífica, luta armada, e não seria conduzida por um 
partido de vanguarda e sim popular, embora aí haja uma ampla 
discussão sobre o que significa uma coisa ou outra, mas, de 
qualquer forma repudiando aquele dirigismo na versão 
punidora leninista. (Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba 
do NCDH/UFPB, em 14/09/2010, gravado em DVD) 

 

Através do relato de Rubens Pinto Lyra, encontramos a estratégia que 

alguns estudantes, principalmente os mais radicais, buscavam para para que 

suas reivindicações fossem concretizadas no plano prático. 

Após o golpe, aqueles que defendiam uma revolução nacional, com a 

união do mundo do trabalho, dos operários e a burguesia, contra o latifúndio e 

o imperialismo, viram os seus sonhos e planos cair como um castelo de cartas. 

Já os que faziam parte daqueles, defendiam uma revolução socialista e não 

nacional, que propunham a luta armada, por um tempo permaneceram na 

resistência armada, mas, como a história conta, não obtiveram êxito e alguns 

só voltaram à vida política após iniciado o processo de anistia em 1979. 

O fato é que, durante muito tempo, a história destes jovens que se 

mantiveram lutando, mesmo depois da ditadura, sejam os da ala mais pacifista, 

sejam os que pegaram em armas, permaneceu escondida e as suas vozes 

caladas, suas histórias não puderam ser conhecidas. Aos poucos foram sendo 

produzidos estudos sobre o período e uma parte da história dos vencidos foi 
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trazida à luz, uma das iniciativas governamentais no sentido de esclarecer 

muitas questões que permanecem obscuras ou encobertas foi implementada 

através da Lei Federal n° 12.528/2011, que criou a Comissão Nacional da 

Verdade em seu art. 1° prevê que a mesma tinha “a finalidade de examinar e 

esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no 

período37 fixado no art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional” (grifo nosso). 

Na Paraíba também foram criadas Comissões da Verdade, uma pelo 

estado e outra em João Pessoa. Nelas, o objetivo também é o esclarecimento 

às graves violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos 

durante a ditadura. 

No próximo tópico, tratamos das conclusões a que chegaram as 

comissões da verdade nacional e estadual, através dos trabalhos até aqui 

realizados no que se refere aos estudantes universitários, o movimento 

estudantil e a UFPB. 

 

3.2. Comissão da verdade e a releitura do período 
 

Conforme visto anteriormente, somente a partir de 2011 que o Estado 

Brasileiro implementou medidas concretas para esclarecer as violações de 

direitos humanos praticados por agentes públicos, não somente no período da 

ditadura, mas entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988 (art. 8° do 

ADCT, CF/88), através da instalação da Comissão Nacional da verdade, que 

tinha até 16 de dezembro de 2014 para a conclusão dos trabalhos e 

apresentação de relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas, 

os fatos examinados, as conclusões e as recomendações. 

                                                 
37

 Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da 
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente 
política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo 
Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, 
de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, 
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos 
de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as 
características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e 
observados os respectivos regimes jurídicos. 
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 O relatório final da Comissão Nacional da Verdade foi dividido em três 

volumes, o primeiro contendo 5 (cinco) partes, o segundo com 9 (nove) textos 

temáticos, e o terceiro com a relação de mortos e desaparecidos políticos. 

No primeiro volume, não encontramos informações específicas acerca 

do movimento estudantil da UFPB, contudo, no Cap. 8, destinado a relatar as 

detenções ilegais e arbitrárias, encontramos no item B (A realização de prisões 

em massa) como se deu a operação que culminou com a prisão dos 

estudantes, entre eles vários paraibanos do ME da UFPB, que participavam do 

XXX Congresso da UNE – União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna (SP), no 

mês de outubro de 1968. 

Segundo o relatório final, a ação policial foi chamada de “Operação 

Ibiúna” e foi dividida em três fases: monitoramento, repressão e judicialização:  

 

Na primeira fase, o DOPS, por meio de um agente secreto, 
mapeou toda a produção de jornais e panfletos do movimento 
estudantil e acompanhou as discussões entre os estudantes 
sobre o congresso. [...] 
A ação repressiva propriamente dita (segunda fase) se realizou 
no dia 12 de outubro. 
[...] 
As forças policiais invadiram o sítio Murundu – local da 
realização do congresso – e efetuaram a prisão de 69338 
estudantes, que não resistiram. Segundo o relatório da 
operação, “foi uma ação rápida, sem violência, fulminante”. 
(Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, v. 1, pp. 
309-310) 

 

No volume 2, texto 6 (voltado a esclarecer as violações a direitos 

humanos na universidade), os únicos fatos que guardam relação com o 

movimento estudantil da UFPB são: a) o que se refere à exclusão temporária 

ou definitiva de estudantes em razão do AI N° 539;  b) o que relaciona entre os 

                                                 
38

 Durante a pesquisa, encontramos diversos relatos de que haviam sido presos de 800 a 1000 
estudantes, conforme ilustra, a seguir, trecho da manchete publicada no dia seguinte pela 
Folha de São Paulo: “Cerca de mil estudantes que participavam do XXX Congresso da UNE, 
iniciado clandestinamente num sitio, em Ibiúna, no Sul do Estado, foram presos ontem de 
manhã por soldados da Força Publica e policiais do DOPS”. Disponível em 
<http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_13out1968.htm>. Acesso em 8 fev. 2017. 
39

 Respaldados no Ato Institucional n. 5 (AI-5), dirigentes universitários começaram o período 
de punições em janeiro de 1969 [...]. Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), dezenas de 
estudantes foram excluídos, alguns de modo definitivo, outros com punição de exclusão pelo 
período de um ou dois anos. (Relatório da Comissão Nacional da Verdade, v. 2, pp. 275-276) 
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atingidos pelo Decreto 477/6940 estudantes da Paraíba, contudo, sem citar 

nomes e;  c) que trata de um documento com o nome de seis estudantes da 

Ação Popular Marxista Leninista do Brasil (APML do B), entre eles um 

paraibano de nome, Luiz, que teriam participado do 31° Congresso da UNE41. 

Apenas no terceiro volume do relatório final da CNV que encontramos 

uma releitura dos fatos assim como constam oficialmente: trata-se do 

esclarecimento da morte do líder estudantil João Roberto Borges de Souza. 

 

Fig. 8 – João Roberto Borges de Souza 

 
Fonte: Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade 

 

João Roberto Borges de Souza participou ativamente42 do Movimento 

Estudantil da UFPB, cursava medicina e foi “presidente do Diretório Acadêmico 

(DA) Napoleão Laureano da Faculdade de Medicina daquela universidade e 

vice-presidente da União Estadual dos Estudantes da Paraíba (UEE)” 

(Relatório da Comissão Nacional da Verdade, v. 3, p. 351). 

                                                 
40

 Não se pode precisar o número exato de punidos pelo Decreto-Lei no 477/1969. Existem 
algumas listas que foram produzidas e circularam no início dos anos 1970 por diferentes 
órgãos do regime, visando controlar a movimentação dos alunos punidos. [...] Outro documento 
foi produzido pelo Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica (CISA) em janeiro de 
1973 [...] Nele, menciona-se o nome de 782 estudantes dos seguintes estados: Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Guanabara, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. (Relatório da Comissão 
Nacional da Verdade, v. 2, pp. 276) 
41

 Um documento confidencial do Exército sobre a participação de estudantes da Ação Popular 
Marxista Leninista do Brasil (APML do B) traz o nome de seis participantes do congresso no 
Rio: Luiz, da Paraíba; Manoel, de Sergipe; Joaquim, da Bahia; Carlos, de São Paulo; Ademar 
Alvarenga Prado e Gil, de Minas Gerais. (Relatório da Comissão Nacional da Verdade, v. 2, p. 
278) 
42

 Ver anexo I, com Cronograma sobre a militância e prisões de João Roberto. 
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Ainda segundo o relatório da CNV (v. 3, p. 351), antes de ser 

sequestrado e aparecer morto em um açude na cidade de Catolé do Rocha - 

PB, teria sido preso 4 (quatro) vezes por sua atuação no movimento estudantil. 

Na quarta vez que foi preso, foi obrigado a escrever de próprio punho um termo 

de declarações em que se desculpava pelos atos cometidos e exaltava o 

“movimento revolucionário”:  

 

[...] que, hoje, o depoente reconhece o exagero cometido, 
esclarecendo, não mais enveredar por qualquer caminho 
político, isto porque o clima de exagero ao caminho da baderna 
e também a falta de lealdade, pois compreende atualmente que 
toda e qualquer autoridade deve ser acatada; que indagado 
sobre o movimento revolucionário de sessenta e quatro e o Ato 
Institucional número cinco, esclarece que o primeiro teve um 
grande objetivo, ou melhor, fazer cessar a insegurança que se 
processava no paiz, enquanto que o Ato número cinco, teve 
por finalidade fazer cumprir o ideal do Movimento 
Revolucionário, isto porque os objetivos finais são a longo 
prazo. (Relatório parcial da Comissão Estadual da Verdade, p. 
47) 

 

Segundo a irmã de João Roberto, Eloísa Helena Borges de Souza, 

“após a quarta prisão, onde João ficou por cerca de três meses, ele já não era 

a mesma pessoa, vivia com medo das torturas e de novas prisões”. (Relatório 

Final da Comissão Nacional da Verdade, v. 3, p. 352) 

Dona Eulina Marques Borges de Souza, mãe de João Roberto, relatou43 

que: 

 

Ele veio de Recife fugindo da polícia, porque ele estava visado 
e com medo de ser preso novamente e torturado como ele foi. 
Então ele foi parar na casa de Bartolomeu, em Olho D´Água. 
Bartolomeu tinha sido companheiro de república. Quando ele 
estava estudando, ele morava numa república. Uma vez ele me 
mandou uma carta dizendo que tentava fugir, queria ir ao 
exterior, talvez conseguisse. Aí não conseguiu, encontrou a 

morte. (Relatório parcial da Comissão Estadual da Verdade, p. 

48) 
 

Segundo a certidão de óbito emitida pelo médico Sérgio Segundo Maia a 

causa da morte teria sido “afogamento”44, contudo, depois que os familiares 

                                                 
43

 Apanhado taquigráfico da audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, realizada em João Pessoa no dia 24 de agosto de 1995. 
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conseguiram recuperar o corpo, pois já havia sido enterrado pelos seus 

assassinos, verificaram que “o corpo de João tinha uma pancada na nuca, o 

olho roxo e o rosto deformado, além de ferimentos nas costas” (Relatório da 

Comissão Nacional da Verdade, v. 3, p. 351). 

Em razão de todas as evidências encontradas, a CNV reconheceu que 

“João Roberto Borges de Souza morreu em decorrência de ação perpetrada 

por agentes do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de 

direitos humanos promovidas pela ditadura militar, implantada no país a partir 

de abril de 1964”, bom como, recomendou “a retificação da certidão de óbito 

de João Roberto Borges de Souza, assim como a continuidade das 

investigações sobre as circunstâncias do caso, para a identificação e 

responsabilização de todos os agentes envolvidos”. (Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade, v. 3, p. 354, grifo nosso) 

Por fim, também concluiu-se que a cadeia de comando do órgão 

envolvido na morte de João Roberto viria do Centro de Informações da Marinha 

– CENIMAR, e que a autoria do crime seria reputada ao Presidente da 

República à época, Emílio Garrastazu Médici, ao Ministro da Marinha, 

Almirante Augusto Hamann Rademaker Grünewald, ao Comandante do 3° 

Distrito Naval, Vice-Almirante Jayme Carneiro de Campos Esposel, e ao Chefe 

do Centro de Informações da Marinha, Capitão de Fragata Fernando Pessoa 

da Rocha Paranhos (Relatório da Comissão Nacional da Verdade, v. 3, p. 353). 

No que diz respeito à Comissão da Verdade Estadual, foi destinado um 

capítulo específico para analisar a perseguição dos órgãos de segurança ao 

setor educacional, no entanto, por não ser o relatório final, percebe-se que as 

questões lá tratadas, por razões óbvias, não são aprofundadas. Nele, temos o 

relato de alguns fatos ocorridos no âmbito das Universidades, das quais já 

tratamos aqui em capítulos anteriores, seguido da publicização das listas de 

alunos responsabilizados45 pela ocupação da Faculdade de Direito em protesto 

à presença do governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda; dos 

alunos impedidos definitivamente46 de serem matriculados nas diversas 

                                                                                                                                               
44

 De acordo com Eric Rosas, a versão oficial, que afirma o afogamento como causa da morte, 
é improvável, pois João, nascido em cidade portuária e acostumado a viver na beira da praia, 
sabia nadar bem. (Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, v. 3, p. 353) 
45

 Ver ANEXO III 
46

 Ver ANEXO IV 
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unidades da UFPB; dos alunos impedidos, por tempo determinado47, de 

efetuarem matrículas nas unidades da UFPB; por fim, temos a listas dos alunos 

que foram presos48 durante o XXX Congresso da UNE, em Ibiúna-SP. Ao final 

do capítulo destinado a verificar e relatar o impacto do regime militar nas áreas 

educacionais é consignado que: 

 

Para contribuir na reconstituição desses fatos, a realização de 
audiências e oitivas pela Comissão Estadual da Verdade e da 
Preservação da Memória do Estado da Paraíba tem sido 
profícua, identificando a atuação, predominantemente de 
estudantes, na resistência ao regime militar e, por 
consequência alvos da repressão, nos mais diversos grupos e 
espaços. (Relatório Parcial da Comissão da Verdade Estadual, 
p. 82) 

 

É interessante esclarecer que, no referido relatório, no capítulo referente 

aos paraibanos mortos e desaparecidos políticos, é apresentada uma análise 

substancial acerca da morte do estudante de medicina e líder estudantil João 

Roberto Borges de Souza, a qual se concluiu preliminarmente que: 

 

a) Em primeiro lugar, o líder estudantil João Roberto Borges de 
Souza pertencia à organização Ação Popular (AP), e não 
“PCB”, como conta no livro “Direito à Verdade e à Memória: 
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos”. 
b) Não tem sustentação, diante dos fatos apurados até agora, a 
versão de que o líder estudantil João Roberto Borges de Souza 
foi “sequestrado” por membros do Comando de Caça aos 
Comunistas (CCC) e CENIMAR, perto da sua casa, no dia 7 de 
outubro de 1969. (Relatório parcial da Comissão Estadual da 
Verdade, p. 46) 
 

Quanto ao envolvimento do CENIMAR no sequestro do estudante João 

Roberto, as conclusões preliminares da Comissão Estadual da Verdade - CEV 

divergem da conclusão da Comissão Nacional da Verdade – CNV que, 

conforme visto acima, atribui ao referido órgão a cadeia de comando no crime 

que vitimou o militante estudantil. Somente após a edição do relatório final da 

CEV é que será possível identificar se a divergência permanece. Ao final restou 

registrado que: 

 

                                                 
47

 Ver ANEXO V 
48

 Ver ANEXO VI 
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Nos dias 22 e 23 de agosto de 2013 os membros do Grupo de 
Trabalho Mortos e Desaparecidos Políticos foram a Catolé do 
Rocha visitar a comunidade Olho D´Água, onde o líder 
estudantil João Roberto Borges de Souza foi encontrado morto. 
Gravaram depoimentos de alguns moradores que conviveram 
com João Roberto naquelas duas semanas que ele esteve lá. 
[...] bem como os que ainda serão gravados com o então Juiz 
Antonio Elias de Queiroga, o ex-prefeito Biu Fernandes, o 
médico 
Sérgio Segundo Maia e o colega de João Roberto, Dr. Ricardo 
Rosado Maia, serão apresentados no Relatório Final da 
Comissão no próximo ano. (Relatório parcial da Comissão 
Estadual da Verdade, p. 49) 

 

Não obstante seja feita referência de que o relatório final seria 

apresentado em 2014, até a conclusão desta dissertação não foram divulgadas 

as conclusões finais a que chegou a Comissão Estadual da Verdade. Em João 

Pessoa a Comissão Municipal da Verdade – CMV/JP ainda não produziu 

relatórios, seja parcial, seja final, o que impossibilita qualquer estudo por ora. 

Como se vê pelos relatórios analisados, a intenção governamental é 

esclarecer fatos, trazer à tona documentos, provas, que possam elucidar 

questões obscuras como também aquelas em que não existem quaisquer 

elementos de convicção. No próximo subcapítulo, o qual foi intitulado de “o dito 

e o não dito”, busca-se, de certo modo, esclarecer fatos e versões 

apresentados durante o período ditatorial e contrastá-los com os relatos a que 

se teve acesso durante a pesquisa. 

 

3.3. O dito e o não dito 

 

Antes mesmo do início do período da ditadura no Brasil, verifica-se uma 

campanha claramente difamatória e com o fim de desqualificar os militantes de 

esquerda49, entre eles, os membros do movimento estudantil. Nos documentos 

e trabalhos que tivemos acesso, todo militante político que defendia a reforma 

agrária, as reformas de base e universitária, entre outros temas em pauta antes 

do golpe, era descrito com palavras pejorativas e estereotipadas. 

                                                 
49

 Na Paraíba da década de 1960, os principais grupos de esquerda a serem combatidos eram 
os sindicatos, os estudantes (secundaristas e universitários), organizações educacionais como 
a Campanha de Educação Popular (CEPLAR), os membros da própria Igreja Católica, políticos 
do extinto Partido Comunista Brasileiro (PCB) e as Ligas Camponesas. (SOBREIRA, 2014, p. 
34) 
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De acordo com Sobreira (2014, p. 36), “desenhou-se uma linha 

maniqueísta entre o bem e o mal. Os bons defendem a democracia e a 

liberdade para os povos do mundo, liderados pelos Estados Unidos, e os maus 

estão do outro lado da cortina de ferro, junto à URSS”. Não bastasse a ofensa 

de caráter mais geral, o discurso anticomunista utilizava-se de ataques 

subjetivos e seus membros “são comunistas por maldade, por inveja, porque 

não podem ver os outros contentes” (ibdem, p. 37), “Os estudantes, como os 

demais militantes de esquerda, eram estereotipados. Suas vestimentas, a 

barba por fazer ou as palavras que utilizavam eram dignas de alguém que 

idolatrava os comunistas de fora” (ibdem, p. 40). 

Muito diferente de agirem por maldade, inveja ou de não poderem ver os 

outros contentes, observa-se no discurso dos membros do movimento 

estudantil da UFPB uma atitude de completa solidariedade, justiça social, 

preocupação com o próximo e o bem comum. Maria Salete Van Der Poel, 

relembrando o que a motivava a participar do movimento e ir às ruas protestar, 

esclarece: 

 

A gente, a gente quando eu digo somos todos nós, eu a Ana 
Rita, todos os que sonhavam com um mundo melhor, um Brasil 
melhor. A gente tinha uma imensa generosidade e 
acreditávamos que era possível fazer um Brasil mais igual, eu 
tenho orgulho, e vocês não sabem quanto orgulho eu tenho, eu 
tenho orgulho da minha geração, tenho uma verdadeira 
admiração profunda por toda a nossa geração, da gente ter 
lutado e de ter participado de todo um sonho de construir um 
Brasil melhor, acho que aprendemos muito. (Relato concedido 
ao Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e resistência 
na Paraíba do NCDH/UFPB, em 31/03/2011, gravado em DVD) 

  

Maria de Lourdes Meira também deixa claro que, diferente do que era 

dito e pregado contra os estudantes, não havia em sua atuação qualquer 

sentimento de maldade ou inveja: 

 
Agora, jovens, intelectuais, artistas, pessoas, que a única coisa 
que queria era ter uma pátria livre, descente, sem interferência 
de ninguém de fora, que houvesse justiça, que houvesse uma 
reforma agrária, que houvesse uma reforma do ensino, essas 
eram as bandeiras da época, eram bandeira revolucionárias. 
(Relato concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. 
Repressão e resistência na Paraíba do NCDH/UFPB, em 
09/06/2010, gravado em DVD) 
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Constata-se dos relatos que o que movia o coração dos estudantes era 

um desapego a interesses próprios, sem qualquer egoísmo ou na intenção de 

colher benefícios futuros, conforme se pode notar das afirmações deixadas 

pela líder estudantil Vilma Batista: 

 

[...] mas a gente achava que estava fazendo uma grande coisa 
pelo nosso país, é uma coisa que me marcou muito nessa 
época, a gente tinha uma consciência muito nítida, dessa 
história de país, de Brasil, de povo todo, não era uma coisa 
local não, era uma coisa pessoal, não tinha interesse, o que é 
que eu vou ganhar com isso, a gente não ganhava nada, a 
gente não ganhava nada com isso, a não ser saber que estava 
sendo sujeito da história, que estava escrevendo uma página, 
que um dia alguém ia ler. (Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba 
do NCDH/UFPB, em 28/04/2010, gravado em DVD) 
 

É necessário destacar, por oportuno, que o movimento estudantil ligado 

à JUC de Pernambuco desenvolvia uma série de atividades de assistência 

social aos mais necessitados, desde 1957, buscando minimizar as 

desigualdades e levando um pouco de atenção a comunidades desprovidas da 

ação do Estado, Kadt (2007) sobre esse engajamento dispõe: 

 
O ponto crucial foi, provavelmente, o fato de a JUC de 
Pernambuco ter adotado uma orientação mais “prática” e 
socialmente engajada. Frente ao exemplo dos jucistas de 
Recife, que nos anos 1957 e 1958 concentravam-se em temas 
como universidade e sociedade, fatores sociais de saúde, de 
endemias e o problema da fome, e que já em 1958 agiam nas 
favelas de acordo às suas próprias idéias [...] (KADT, 2007, p. 
86) 
 

Tal modelo disseminou-se por todo o Brasil fazendo com que houvesse uma:  

 

[...] crescente preocupação ativa dos estudantes – católicos e 
outros – com os problemas sociais em cidades como Recife, 
Belo Horizonte e Natal, onde eles começavam a elaborar vários 
projetos educacionais e organizativos entre as massas 
urbanas, e com uma reorientação para as carreiras 
universitárias em Ciências Sociais. Assim, a descoberta da 
“realidade brasileira” estava acontecendo não apenas em 
termos de estudos acadêmicos e avaliações refletidas na 
crescente produção sociológica, principalmente nas 
universidades de São Paulo e Belo Horizonte e no ISEB, mas 
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também pelo contato direto e da indignação que essa realidade 
provocava. (KADT, 2007, p. 90) 

 

Na Paraíba não foi diferente: os jovens conscientes das desigualdades 

existentes e sedentos por uma transformação se mobilizavam para educar o 

povo, tirar da escuridão do analfabetismo a massa popular que por causa da 

ignorância que lhes era imposta, sem a consciência da sua cidadania, foram 

alijados da possibilidade de serem beneficiados com parte das riquezas que 

por eles era produzida. Maria Salete Van Der Poel dá seu testemunho de como 

acontecia o projeto de alfabetização da CEPLAR: 

 

Mas isso mexeu comigo e quando nós, quando eu voltei para 
Campina Grande, aí então nós nos juntamos ao grupo de AP, 
que já éramos eu, Ofélia, Dalci, Leopoldo e a outros então nos 
engajamos na Ceplar – Campanha de Educação Popular da 
Paraíba, a Ceplar já existia aqui em João Pessoa, a Ceplar de 
João Pessoa surgiu npo ano de 1962 e o de Campina Grande 
em março de 1963. 
Aí então começou a campanha nacional e a CEPLAR se 
expandiu, quando estourou o golpe militar, nós estávamos com 
55 círculos em Campina Grande, apoiados pelo prefeito Nilton 
Rique, que durante a campanha tinha se comprometido em 
ajudar a CEPLAR, tudo organizado, fizemos a seleção dos 
educadores, que eram coordenadores de debate e demos o 
curso e começamos então [...].(Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba 
do NCDH/UFPB, em 31/03/2011, gravado em DVD) 

 

Não parece que haja nessas atuações até aqui apresentadas, nos 

projetos nos quais os estudantes participavam, qualquer sinal de maldade, 

muito pelo contrário, percebe-se de forma cristalina, não através de discursos 

ou retóricas, mas por meio da ação prática, que havia um movimento que 

buscava mudar a realidade do país. 

Muitos destes estudantes, além da vontade de fazer algo que pudesse 

mudar a trajetória de desigualdade no Brasil, foram tocados pelas realidades 

que lhes eram apresentadas. Ao tomarem conhecimento da situação vivida 

pelo povo eram inquietados e tinham suas histórias transformadas no ato de 

fazer diferença na vida daqueles homens, mulheres, jovens e crianças, 

esquecidos pelas elites brasileiras. Isto fica claro no relato de Maria de Lourdes 

Meira ao descrever o que aconteceu ao visitar os pais dos alunos que tinha no 

bairro do Róger em João Pessoa: 



 

75 

 

 

Eu comecei a ensinar, aí fui e peguei uma escola, eu morava 
no Roger e fui ensinar numa escolinha que tinha alí no Roger, 
chamada Ana Higina, que vinha os meninos lá do baixo Róger 
estudar, e os meninos faltavam aula, os meninos eram 
terríveis, e eu fiquei inquieta pra saber porque que era que eles 
faltavam tanto e porque era tanta agressividade. Pedi a diretora 
para fazer um passeio com eles na hora do recreio, mas era 
pra saber dos pais o que era que estava acontecendo, eu 
desci o baixo Róger e nessa descida minha vida mudou até 
hoje, porque, o que eu vi de miséria..., aí aquelas histórias 
da caridade, de amor ao próximo, aquilo bateu como uma 
coisa assim do que me diziam e o que era real de uma 
forma, assim, que, me balançou. Porque eu tive contato 
muito, mas muito de perto, a partir daí eu vi que tava tudo 
errado, quer dizer, foi um soma de coisas né, aí comecei um 
trabalho, realmente aí, ainda muito imatura, não tinha ligação 
ainda com Ação Popular, não tinha ligação [...] (grifo nosso) 
(Relato concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. 
Repressão e resistência na Paraíba do NCDH/UFPB, em 
09/06/2010, gravado em DVD) 

 

Rubens Pinto Lyra foi outro estudante que relata uma mudança de 

perspectiva após o contato com o povo e suas realidades: 

 

[...] eu vim de um colégio elitista, no começo eu chamava os 
colegas do Pio X para ir pro Diretório do Lyceu, tão elitista que 
eu era, e esse ano ele me transformou, o convívio com o 
povo, porque o Colégio Estadual era ditamente popular, e 
eu vinha de um colégio elitista, então, era uma época marcante 
para o Brasil [...] (grifo nosso). (Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba 
do NCDH/UFPB, em 14/09/2010, gravado em DVD) 

 

Todos estes fatos contribuem para a compreensão daquilo que 

impulsionava os estudantes nas suas lutas, tornando sem sentido o discurso 

posto à época de que eles agiam por inveja, maldade ou com intuito de 

prejudicar alguém. 

Outro discurso, também posto por quem dominava os meios de 

comunicação, era o que incutia no imaginário da população a ideia de que os 

estudantes eram vagabundos, desocupados e agitadores. Sobreira (2014, p. 

41) fazendo referência a uma manchete do Jornal “A Imprensa” destaca o 

seguinte: 
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Segundo o jornal, o movimento estudantil norte-americano é 
engajado nas causas que dizem respeito ao seu país, o perfil 
do estudante daquele país é de um aluno primeiramente 
preocupado com os estudos, o que difere do estudante 
brasileiro, que primeiro milita depois estuda.  
Há uma intenção evidente de desqualificar o estudante 
brasileiro rotulando-o com a pecha de desinteressado e sem a 
consciência exata dos atos que estavam realizando, para o 
referido jornal os estudantes seriam “fantoches os “soi-disants” 
socialistas, nacionalistas, progressistas, avançados – quais 
inocentes (nem sempre) úteis (sempre) do imperialismo russo”. 
(SOBREIRA, 2014, p. 37) 

 

Infelizmente essa foi a ideia que boa parte da população tinha dos 

estudantes, entretanto, quando se faz o cotejo entre o que era divulgado e 

disseminado, com o seus relatos de vida, mais uma vez constata-se a distância 

abissal entre a realidade e o discurso posto. Simão Almeida, quando trata de 

sua vida acadêmica, revela como era sua dedicação aos estudos: “Eu era um 

bom estudante, em 66 eu fui daqui fazer um estágio no ITA, de 60 dias, eu fui o 

único do nordeste escolhido..., então eu fiz um bom curso de engenharia” 

(Relato concedido ao Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e 

resistência na Paraíba do NCDH/UFPB, em 25/03/2010, gravado em DVD). À 

mesma conclusão se chega diante do relato de Rubens Pinto Lyra quanto à 

sua vida estudantil: 

 

[...] Aos dezesseis anos, em março de 1962, fui eleito 
Presidente do Diretório Estudantil do Colégio Estadual de João 
Pessoa [...]. Concluído o curso Clássico em 1963, ingressei, no 
ano seguinte em 1964, na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tendo também sido 
aprovado, em 1° lugar, em Filosofia. [...]. Após concluir o Curso 
de Direito, viajei para a França com o objetivo de fazer pós-
graduação no Centre Européen Universitaire de Nancy. [...], 
tendo obtido o título de Doutor em Direito na área de Política 
em 1975, [...], com a menção “Três Bien”. (Relato concedido ao 
Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na 
Paraíba do NCDH/UFPB, em 14/09/2010, gravado em DVD) 

 

É bom que se diga que estes relatos são apenas amostras da realidade 

dos então estudantes envolvidos com o movimento estudantil, pois se 

verificado os currículos dos mesmos constata-se que a grande maioria deles 

tornou-se professor universitário dedicando-se à vida acadêmica. 
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Também se buscou atrelar a ideia de que a “ameaça vermelha” "negava 

a existência de Deus e professava o materialismo ateu [...] pretendia substituir 

a moral cristã e destruir a instituição da família; defendia a igualdade absoluta 

contra as noções de hierarquia e ordem, embasadas em Deus" (MOTTA, 2002, 

p. 20). 

Quanto ao argumento de que os estudantes professavam o materialismo 

ateu e negavam a existência de Deus, não parece que possa se sustentar, pois 

dos relatos apresentados nessa pesquisa, todos, sem exceção, vieram da Ação 

Católica, fazendo parte ou sendo influenciados pela Juventude Universitária 

Católica, de modo que se verifica mais uma vez a tática difamatória utilizada na 

época para atingi-los. 

No que se refere a alegação de que os universitários queriam “destruir a 

instituição família”, nos depoimentos percebe-se que há um grande sentimento 

de perda no que se refere aos relacionamentos parentais e que eram eles 

muito ligados às suas famílias, o que se constata na fala de Maria de Lourdes 

Meira, Vima Batista e Simão Almeida, respectivamente: 

 

Enquanto isso a família não sabia onde a gente andava, e nem 
a gente sabia o que se passava com a família, isso foi uma 
das piores coisa que aconteceu, era a dor da saudade, do 
pais, dos amigos, do namorado, eu pelo menos, deixei o 
namorado aqui, loucamente apaixonada, e nos separamos 
definitivamente. (grifo nosso) (Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba 
do NCDH/UFPB, em 09/06/2010, gravado em DVD) 
 

[...] Como prejuízo o convívio familiar, porque a família como 

fica diante de um negócio desse, havia todo um problema de o 
meu pai Udenista, estrema direita, que não aceita a filha do 
coração dele, eram dez filhos, mais eu era a preferida dele, de 
se voltar contra ele, que era assim que ele imaginava na 
ocasião, e o sofrimento que causava quando eu saia de casa, 
quando eu dizia, já vou, eles diziam assim: será que volta? 
Porque eu tive companheiros que nunca voltaram, ou voltaram 
em cadeiras de roda, é complicada a situação, esse prejuízo 
não há resgate, essa parte aí não há resgate, porque a 
perda do convívio familiar, porque todos os feriados, fins 
de semana, tinha que fazer trabalho, tinha que se reunir, 
estudando, a gente não tinha vida familiar, era trabalhando 
e estudando durante a semana, e trabalhando 
politicamente nos fins de semana, então a gente não tinha 
vida familiar, realmente a gente não tinha não, isso aí não 
tem resgate mesmo. (grifo nosso). (Relato concedido ao 
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Projeto Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na 
Paraíba do NCDH/UFPB, em 28/04/2010, gravado em DVD) 
 
[...] Cheguei em Campina Grande no dia 09 de janeiro de 1980, 
até o dia que eu saí da casa de minha mãe, em novembro de 
1968, e até dezembro de 1978, eu não dei nenhuma notícia pra 
casa, eu não tive nenhuma notícia de casa, porque isso era 
uma norma de evitar qualquer ligação que fosse, em dezembro 
de 78, tinha nascido uma filha minha, Camila, nasceu lá na 
região do Tocantins [...].(Relato concedido ao Projeto 
Compartilhando Memórias. Repressão e resistência na Paraíba 
do NCDH/UFPB, em 25/03/2010, gravado em DVD) 

 
Sem querermos romantizar ou idealizar a vida que estes estudantes 

tiveram durante a ditadura, no entanto, verifica-se que os mesmos abriram mão 

de seu futuro, interromperam suas carreiras, foram impedidos de conviverem 

com seus familiares, sem falar naqueles que tiveram sequelas físicas e 

psicológicas permanentes e dos que morreram na luta, tudo em nome do 

sonho de construir um país mais justo, solidário, em que todos pudessem viver 

dignamente.  

A geração de estudantes universitários da UFPB, com seus exemplos, 

nos deixam uma lição de uma postura de cidadania e respeito aos direitos 

humanos, como por exemplo, pensar no outro, sentir empatia, raciocinar 

coletivamente e ser a diferença na vida do outro.  
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4. CONCLUSÃO  
 

Trilhamos um caminho muito especial na elaboração desta dissertação, 

uma experiência que com certeza ficará marcada na memória. O tema 

Movimento Estudantil sempre chamou minha atenção, mas nunca havia tido a 

oportunidade de me debruçar sobre ele; quando a chance chegou, agarrei-a 

com todas as forças, mas na verdade não tinha grande ideia de onde iria 

chegar. 

A perspectiva era elucidar as questões centrais em torno do debate 

crítico-educacional no referido período, estabelecendo um vínculo ou mesmo 

um contraponto das versões históricas consolidadas acerca do período 

pesquisado, bem como mergulhar nas histórias e memórias dos estudantes 

envolvidos no ME. Para isso, foi necessário o conhecimento das ações 

daqueles que faziam o movimento estudantil e, com o registro de seus relatos, 

responder aos questionamentos que formavam o objeto da pesquisa. 

Tal situação nos aproximou do referencial teórico defendido por Peter 

Burke (1992) e Jim Sharpe (1992), que valorizam os sujeitos esquecidos da 

história, suas trajetórias, sentimentos, emoções e mentalidades, focando 

naqueles que não ocuparam, ou galgaram de forma secundária, um espaço na 

história, logo não puderam falar ou escrever ao longo da história (LOPES & 

GALVÃO, 2001). 

Como a proposta também foi perscrutar os sentimentos, as emoções 

dos membros do movimento estudantil da UFPB, foi utilizado o método 

defendido por Carlo Ginzburg (2009), conhecido como “paradigma indiciário”, 

que busca no sentimento, no inconsciente, através do que está por trás do 

relato, textos, símbolos, sendo, por isso, um importante instrumento no 

processo de reconstrução de uma época, para que possamos “ir além daquilo 

que é dito, ver além daquilo que é mostrado” (PESAVENTO, 2003). 

Para além de seus sentimentos, relatos, etc., que foram analisados e 

conhecidos no momento oportuno, fez-se necessário conhecer o contexto 

histórico no qual estavam inseridos os estudantes no período de 1964 a 1969. 

Já no início do referido recorte temporal, os estudantes foram 

impulsionados a potencializar os protestos, as mobilizações, a contestar a 

quebra da ordem democrática imposta pelo militares, mas também foram 
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apresentados às prisões, às torturas, à cassação de direitos e tendo alguns 

deles encontrado a morte. O protagonismo nas mobilizações estudantis era 

evidenciado cada vez mais: conforme vimos dos testemunhos constantes no 

presente trabalho, eram os estudantes que lideravam toda espécie de protesto 

pelas ruas das cidades. 

Isso porque viram projetos de transformação social serem destruídos 

pelos militares, como os projetos de alfabetização e politização de adultos do 

Movimento de Cultura Popular, o “De pé no chão também se aprende a ler”, e 

aqui na Paraíba a CEPLAR – Campanha de Educação Popular da Paraíba. A 

luta, como vimos, envolvia não só questões educacionais, como os acordos 

MEC-USAID, mas constava na pauta do movimento estudantil, brasileiro e 

paraibano, todos os temas de interesse da sociedade. 

Mesmo em meio à cassação de seus direitos estudantis, com o 

impedimento de realização de matrículas, prisões, torturas, notícias de colegas 

mortos ou desaparecidos, a motivação dos estudantes em lutar por um país 

melhor e mais justo não diminuía. Quanto maior a repressão, maiores foram as 

mobilizações e protestos durante os anos de 1966, 1967 e 1968. 

Baseado na crescente onda de reivindicações capitaneadas pelos 

estudantes em dezembro de 1968, foi editado o Ato Institucional n° 5 que 

sufocou todas as mobilizações que vinham ocorrendo, tornando-se o marco 

extremo da repressão militar no período ditatorial. Logo em seguida veio o 

chamado AI 5 das universidades, o Decreto-Lei n° 477 de 26 de fevereiro de 

1969, outro mecanismo legal de repressão aos estudantes. 

Vimos também que a ideologia política, predominante no pensamento e 

nas atitudes dos estudantes, foi formada por meio de grupos liderados pela 

Ação Católica como a Juventude Estudantil Católica – JEC e a Juventude 

Universitária Católica, que mesclavam pensamentos socialistas com princípios 

cristãos de solidariedade, bem comum e justiça social. Contudo, os 

pensamentos socialistas mais radicais começaram a prevalecer sobre os 

princípios de resolução pacífica dos conflitos, fazendo com que a cúpula da 

igreja demonstrasse a sua insatisfação com certos discursos provenientes da 

JUC que, segundo eles, contrariavam a ideologia católica. 

Com isso, parte dos membros da JUC iniciou um novo movimento 

político, a Ação Popular, agora desvinculado da igreja, visando ter mais 
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liberdade para por em prática as ideias que vinham florescendo pelos que 

formavam a JUC da esquerda e com o AI 5 houve a migração de parte destes 

membros da Ação Popular para partidos mais radicais e comprometidos com a 

luta armada. 

O que ficou claro na pesquisa é que os estudantes sabiam muito bem 

pelo que estavam lutando, pois o contato dos mesmos com a desigualdade a 

que foram apresentados, quando resolveram fazer algo para mudar a situação, 

o descontentamento foi mais forte do que as suas individualidades, com o 

projeto e o sonho de um país melhor, com mais igualdade e respeito ao 

próximo, sendo o combustível desses jovens. 

Não se percebe em seus relatos qualquer nesga de individualismo ou 

egocentrismo, muito pelo contrário, o pensamento coletivo e pelo bem comum 

movia seus corpos e mentes e nada conseguiu demovê-los da ideia de 

construir uma nova história para o país, diferente da que vinha sendo escrita 

desde a sua fundação. Mesmo diante dos ataques que sofriam, como pessoas, 

cidadãos e estudantes, as suas histórias nos revelaram que o dito e pregado 

pelos golpistas não correspondia com a verdade. 

Esta história precisa ser contada, precisa ser conhecida, para que nunca 

mais tenhamos que passar pelo que estes estudantes passaram. Maria de 

Lourdes Meira, sobre a necessidade de manter viva as suas histórias de vida, 

pontua: 

 

Então essas histórias não estão nos livros, isso que a gente 
está contando, não está nos livros, é por isso que é louvável 
essa iniciativa, porque é preciso que a juventude, essas 
gerações e as futuras, tomem conhecimento, mas conhecer 
porque, isso já passou, já passou não! Porque as 
consequências disso aí, vocês não imaginam o que foi que 
fizeram. 

 

Então, é preciso que a história de vida destes estudantes não morra com 

eles; a sociedade brasileira precisa conhecer o que os moveu, pelo que 

lutaram, porque escolheram os caminhos que trilharam. O objetivo desta 

pesquisa certamente cumpre esse papel de registrar todas estas questões 

expostas até aqui, mas não tem a pretensão de esgotar a discussão sobre o 

tema e o período, evocando a ideia de que muitas são as possibilidades que 
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podem ser trabalhadas e desenvolvidas partindo de elementos constantes aqui. 

Que venham mais contribuições pelos setores acadêmicos, mais discussões 

sobre o tema, propiciando que novos fatos sejam trazidos à luz do cenário 

acadêmico, esclarecendo fatos ou contestando versões fabricadas por quem 

atentou contra esta geração de estudantes paraibanos. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. ANEXO I 
 

CRONOGRAMA SOBRE A MILITÂNCIA E PRISÕES DE JOÃO 

ROBERTO ELABORADO PELA COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE 
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6.2. ANEXO II 
 

DOCUMENTOS QUE ELUCIDAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DE 
JOÃO ROBERTO BORGES DE SOUZA ELABORADO PELA COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE - CNV 
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6.3. ANEXO III 
 

ALUNOS RESPONSABILIZADOS PELA INVASÃO DA FACULDADE DE 
DIREITO QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR DA GUANABARA, 

CARLOS LACERDA, E EXCLUÍDOS DO ANO LETIVO DE 1964, 
ATRAVÉS DA RES. N. 18, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFPB. 

 
 

1) Aderbal Vilar Sobrinho (Curso de Ciências Econômicas);  

2) Evandro Ferreira dos Santos (Curso de Direito);  

3) Inocêncio Nóbrega Filho (Curso de Ciências Econômicas);  

4) José Humberto Espínola Pontes de Miranda (Curso de Direito);  

5) José Iremar Alves (Cursos de Ciências Econômicas e História);  

6) José Rodrigues Lopes (Curso de Medicina).  

7) José Tarcísio Fernandes (Curso de Direito);  

8) Rubens Pinto Lira (Curso de Direito);  

9) Antônio Sérgio Tavares de Melo (Curso de Direito);  

10) Carlos Augusto de Carvalho (Curso de Direito);  

11) José Ferreira da Silva (Curso de Ciências Econômicas). 
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6.4. ANEXO IV 
 

ALUNOS IMPEDIDOS DE SEREM MATRICULADOS NAS DIVERSAS 
UNIDADES DA UFPB 

 
1. Aderbal Villar de Carvalho (FACE - JP)  

2. Alzenir Rodrigues dos Santos (FACE - JP)  

3. Dinalva Navarro (Escola de Ciências Sociais - JP)  

4. Djamil de Holanda Barbosa (Escola Politécnica - CG)  

5. Edite Maria de Oliveira (FACE - CG)  

6. Emilton Amaral (Faculdade de Direito - JP)  

7. Germana Correia Lima (Faculdade de Direito - JP)  

8. Heloíso Gerônimo Leite (FACE - JP)  

9. Iêdo Martins Marcondes da Silveira (Escola Politécnica - CG)  

10. Ivanise de Souza (Faculdade de Direito - JP) 

11. Jáder Carlos Coelho da Franca (Faculdade de Direito - JP)  

12. Jaerson Lucas Bezerra (FACE - CG)  

13. João Lacerda Lima (FACE - JP)  

14. José Fernandes Neto (FACE - JP)  

15. José Ferreira da Silva (FACE - JP)  

16. José Tadeu Carneiro da Cunha (Escola de Engenharia - JP)  

17. Jurandir Cardoso de Alcântara (FACE - CG)  

18. Leda Rejane Pereira do Amaral (FACE - JP)  

19. Luiz Carlos Soares (Escola de Engenharia - JP)  

20. Maria Auxiliadora Rosas (FACE - JP)  

21. Maria da Penha Ribeiro (Escola de Serviço Social - JP)  

22. Maria de Fátima Mendes da Rocha (FAFI - JP)  

23. Maria Neiva Gadê Negócio (Faculdade de Direito - JP)  

24. Maria Teixeira (Escola de Serviço Social - JP)  

25. Paulo José de Souto (Escola de Engenharia - JP)  

26. Terezinha do Vale (Escola de Serviço Social - JP)  

27. Vilma Batista de Almeida (FAFI - JP)  

28. Zenóbio Toscano de Oliveira (Escola de Engenharia - JP)  

29. Simão de Almeida Neto (Curso de Engenharia – CG) 
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6.5. ANEXO V 
 

ALUNOS DA UFPB IMPEDIDOS DE EFETUAR MATRÍCULAS POR TEMPO 
DETERMINADO 

 
1. Antonio Gomes da Silva (Curso de Economia - CG) 

2. Antonio Sérgio Tavares de Melo (Curso de Filosofia - JP) 

3. Arnaldo José Delgado (Curso de Engenharia - JP) 

4. Augusto Aécio Mendes Duarte (Curso de Engenharia - JP) 

5. Brígida Nóbrega (Curso de Filosofia - JP) 

6. Carlos Alberto Nunes Marinho (Curso de Engenharia - JP) 

7. Carlos Antonio de Aranha Macêdo (Curso de Direito - JP) 

8. Cláudio Américo Figueiredo Porto (Curso de Economia - CG) 

9. Darlan Nóbrega de Farias (Escola Politécnica - CG) 

10. Eimar Fernandes (Curso de Filosofia - JP) 

11. Eraldo Fernandes dos Santos (Curso de Medicina - JP) 

12. Eurivaldo Antonio Alcântara (Curso de Economia - CG) 

13. Everaldo Ferreira Soares Júnior (Curso de Medicina - JP) 

14. Everaldo Nóbrega de Queiroz (Curso de Engenharia - JP) 

15. Francisca Trigueiro (Curso de Farmácia e Bioquímica - JP) 

16. Francisco de Paulo Barreto Filho (Curso de Direito - JP) 

17. Genuíno José Raimundo (Curso de Economia - JP) 

18. Getúlio Bezerra de Castro (Curso de Medicina - JP) 

19. Hélcio Lima de Oliveira (Curso de Engenharia - JP) 

20. Hélio do Nascimento Melo (Curso de Economia - CG) 

21. Inácio de Loiola Monteiro Souza (Curso de Economia - CG) 

22. Jander Cunha Neves (Curso de Economia - JP) 

23. João Batista Filho - padre (Curso de Economia - CG) 

24. João Roberto de Souza Borges (Curso de Medicina - JP) 

25. Jorge de Aguiar Leite (Curso de Economia - CG) 

26. José Arimatéia Bezerra de Lima (Curso de Filosofia - JP) 

27. José Cazuza de Lima (Curso de Direito - JP) 

28. José Leão Carneiro da Cunha (Curso de Economia - JP) 

29. José Urânio das Neves (Curso de Economia - CG) 

30. Kenneth Talis Borjas Jaguaribe (Curso de Enfermagem - JP) 

31. Lenildo Correia da Silva (Curso de Economia - JP) 

32. Luiz Sérgio Gomes de Matos Filgueiras (Escola Politécnica - CG) 
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33. Maria de Lourdes Meira (Curso de Filosofia - JP) 

34. Maria do Socorro Morais Fragoso (Curso de Serviço Social - JP) 

35. Maria do Socorro Pessoa (Curso de Filosofia - JP) 

36. Maria do Socorro Ramos Loureiro (Curso de Economia - CG) 

37. Maria Egilda Pereira Saraiva (Curso de Economia - CG) 

38. Maria Gilca de Oliveira Pinto (Curso de Economia - CG) 

39. Maria Lívia Alves Coelho (Curso de Medicina - JP) 

40. Maria Nazaré Coelho (Curso de Filosofia - JP) 

41. Maristela Villar (Curso de Medicina - JP) 

42. Nobel Vita (Curso de Direito - JP) 

43. Noberto Lima Sagratzi (Curso de Engenharia - JP) 

44. Oriana Andrade Mattos (Curso de Filosofia - JP) 

45. Paulo Henrique Sobreira Lopes (Curso de Economia - CG) 

46. Raimundo das Neves Brito (Curso de Economia - CG) 

47. Risalva Bandeira Machado (Curso de Economia - CG) 

48. Rubens Pinto Lyra (Curso de Direito - JP) 

49. Saulo de Tarso de Sá Pereira (Curso de Medicina - JP) 

50. Sebastião Borges Sobrinho (Curso de Economia - CG) 

51. Tercino Marcelino Filho (Curso de Economia - CG) 

52. Tibério Graco de Sá Pereira (Curso de Engenharia - JP) 

53. Vicente Antonio da Silva (Curso de Engenharia - JP) 

54. Willians Capim de Miranda (Escola Politécnica - CG) 

55. Wlademir Martins de Souza (Curso de Direito - JP) 
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6.6. ANEXO VI 
 

ALUNOS PARAIBANOS PRESOS DURANTE O XXX CONGRESSO DA UNE, 
EM IBIÚNA-SP 

 
1. Aloisio Muniz de Aquino (Faculdade de Ciências e Letras - URNe) 

2. Antônio José de Lima (Presidente do DA Farmácia e Bioquímica) 

3. Cacilda Filomena de Castro (Serviço Social da URNe) 

4. Carlos Alberto Nunes Marinho (Escola de Engenharia da UFPB) 

5. Cláudio Américo de Figueiredo Porto (Ciências Econômicas de C.G) 

6. Eraldo Fernandes dos Santos (Medicina - UFPB) 

7. Everardo Nóbrega de Queiroz (Presidente do DCE da UFPB) 

8. Getúlio Bezerra Castro (Faculdade de Medicina da UFPB) 

9. Heloisio Jerônimo Leite (Faculdade de Ciências Econômicas) 

10. João Roberto Borges de Souza (DA de Medicina da UFPB) 

11. José de Arimatéia Bezerra de Lima (Letras da UFPB) 

12. José Ferreira Lima (Faculdade de Ciências Econômicas da UFPB) 

13. Juremi Machado Bittencourt Pereira (Estudante de Direito da URNe) 

14. Kennett Talins de Borja Jaguaribe (DA de Enfermagem) 

15. Leda Rejane Pereira Amaral (Ciências Econômicas de João Pessoa) 

16. Luiz Sérgio Gomes de Matos Silveira (Escola Politécnica da UFPB) 

17. Maria de Fátima Mendes da Rocha (DA de Filosofia) 

18. Maria do Socorro Morais Fragoso (Serviço Social de João Pessoa) 

19. Maria do Socorro Pessoa (Faculdade de Educação de João Pessoa) 

20. Maria Nazaré Coelho (Faculdade de Filosofia da UFPB) 

21. Maura Pires Ramos (Instituto Central de Letras da URNe) 

22. Rubens Pinto Lyra (Estudante de Direito da UFPB) 

23. Silvio Roberto Teixeira Barreira (Estudante de Química da URNe) 

24. Vicente Antônio da Silva (Escola de Engenharia da UFPB) 

25. Willians Capim de Miranda (Engenharia Mecânica da UFPB) 


