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Resumo 

 
Em 2014, quando se completou 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, o Projeto de 
Iniciação Científica da Divisão de Memória Institucional do SiBI/UFRJ se destinou à análise 
do acervo universitário referente à ditadura (1964-1985) dessa conjuntura na trajetória da 
UFRJ. Período em que houveram vários expurgos de professores e servidores; invasão do 
campus da Praia da Vermelha; perseguição de estudantes, mas também que as obras do 
campus do Fundão foram concluídas e que vários Programas de Pós-Graduação foram 
criados. 
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Abstract 

In 2014, when it had completed 50 years of the civil-military Coup in Brasil, the Projeto de 

Iniciação Científica of the Divisão de Memória Insitucional do SiBi/UFRJ destined itself to 

the analysis of the college collection relating to the dictatorship(1964-1985) regarding the 

UFRJ. In this period happened several dismissals of teachers and college employees; the 

invasion of the Praia Vermelha Campus; persecution against students, but also in wich the 

construction of the Fundão Campus was finished and several Post-grad Programs ware 

created. 
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A Divisão de Memória Institucional vinculado ao Sistema de Bibliotecas e 

Informações (SiBI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro organizou em 2014, tendo em 

vista o aniversário de 50 anos do golpe civil-militar de 1964, uma extensa pesquisa voltada 

para entender o impacto do período ditatorial na Universidade, considerando a profunda 

ambiguidade da relação do regime para com as Universidades Federais. Se por um lado as 

Universidades poderiam ser vistas como uma ameaça, sendo o grande ponto de   recrutamento 
 



das forças de resistência à ditadura, por outro vão ser de suma importância para os projetos 

modernizantes que o conglomerado empresarial-militar que governou o Brasil por mais de 

duas décadas tinham para o País. 

Essa pesquisa se estenderá até 2016 quando completa-se a bolsa de Iniciação  

Científica e devido à variedade de fontes que foram selecionadas para análise, sendo estas 

fontes de natureza imagética, orais e escritas. As fontes imagéticas foram pesquisadas no 

Fundo Polícias Políticas no Arquivo Nacional, a procura por imagens que representassem, 

principalmente, a atuação do movimento estudantil durante o regime e fotos da invasão do 

campus da Praia Vermelha pelas forças repressivas em 1969. É interessante apontar que essa 

- 

campus da Praia Vermelha entre os dias 21 de Agosto e 12 de Setembro de 2014. Nesta, 

depoimentos de diversos reitores da UFRJ, parte do projeto em andamento pela Divisão de 

Memória, que consiste na realização de entrevistas com os ex-reitores da mesma, tendo em 

vista a análise das representações construídas sobre suas trajetórias de vida como membros do 

não recordam suas próprias vivencias e experiências de determinada época, mas sim as 
2, portanto, é sempre necessário refletir sobre o que eles 

escolheram lembrar e como essas representações podem ser uteis para a análise proposta   

nesse artigo. 

Por fim, ainda em andamento, há a análise das fontes jornalísticas, ou seja, o 

questionamento de como os jornais trataram as notícias da UFRJ durante o regime  

empresarial militar. Para tal empreitada, acabamos por escolher os jornais A Noite, O Correio 

da Manhã e O Diário de Noticias, devido à quantidade maciça de referências a Universidade 

do Brasil e a UFRJ que uma simples busca na Hemeroteca Digital3 nos revelou, o que ainda 

sim se mostra tarefa hercúlea, visto que apenas entre 1964 e 1969 são quase 4.000 referências 

a UB no O Diário de Notícias, por exemplo. Pelo mesmo motivo, este trabalho terá um foco 

maior nos primeiros anos do regime, mostrando como desde o seu primeiro dia, o novo 

governo buscou ter impacto sobre as Universidades. 

Tendo dito que a pesquisa foi motivada pelo aniversário do golpe e que acabou por 

 é 
 
 

 



importante entendermos que essas 

através da rememoração social as origens do fundamento dos valores de uma comunidade (a 
4. Portanto, esses momentos são importantes como 

dimensões para o filósofo francês Paul Ricouer, uma pública e uma privada5, ressaltando, 

novamente, o caráter de construção social da memória. Esta é também um campo de disputas, 
6, sendo essas 

narrações um amplo campo de disputa entre diferentes projetos ideológicos, marcados tanto 

por aquilo que escolhemos lembrar quanto por aquilo que escolhemos esquecer. Talvez, os 

eventos relacionados ao dia 1º de abril de 1964 sejam marcantes por isto, pois ainda hoje 

militar como um contragolpe preventivo com o intuito de impedir um golpe comunista no 

Brasil, justificando-

organizando seminários, exposições e atos demonstrando os crimes do regime militar, sendo 

e que esta: 

presente, passado recente, passado distante, que me permite remontar sem solução de continuidade do 
presente vivido até os acontecimentos mais recuados da minha infância.7 

 

8, entendendo assim, que o processo de formação de 

memória coletiva é feito através não só do que escolhemos lembrar, mas também do que 

trabalho de lembrança (...) um trabalho do esquecimento (...) torna-se, portanto, segundo 
9 e ainda sobre o tema do esquecimento e da lembrança, Todorov afirma 

10. Como demonstrado anteriormente, a 

memória sobre o regime empresarial-militar ainda é um campo de disputa no Brasil, visto que 

ainda existem diversos 

pontes, ruas e escolas. Aliás, este foi um dos pontos de discussão durante o ano de 2014, a 

mudança do nome desses lugares para nomes que lembrassem a luta pela redemocratização do 

país. Segun
11 partindo disso, pode- 

n
12  na qual o historiador tem a 

 



desta perspectiva que se enquadra a 

pesquisa feita pelo SiBI, uma tentativa de dar voz aos estudantes, professores e trabalhadores 

que sofreram com a violência dos anos de chumbo. 

Para o historiador Rodrigo Patto, o golpe empresarial-militar de 1964 é consequência 

13 em aliança com outros grupos da sociedade civil e os 
14. Esses setores da burguesia estariam 

voltados para a construção de um novo bloco de reformas modernizantes, que, porém, teriam 

objetivos diferentes e seriam sempre pautados pelo regime, portanto, para Patto: 

 
O mesmo intento reformista, de feição autoritária e conservadora, influenciou as 
políticas do regime militar para as Universidades e, também nesse caso, não havia 
posturas consensuais entre os donos do poder. As reformas implantadas no ensino 
superior resultaram de disputas e negociações entre distintos segmentos da coalizão 
governista, e tiveram a particularidade de sofrer a pressão dos  movimentos  
estudantis que, a partir de 1965 realizaram protestos e manifestações públicas cont ra  
a política universitária do regime militar, culminando nas grandes passeatas de 1968. 
15 

 
 

Esse reformismo autoritário pode ser comprovado quando no dia 4 de abril o Correio 

da manhã dava voz ao Diretório Nacional da União democrática nacional Democrática que 

reverberava a urgência de se votar as reformas pois: 
O partido e as bancadas entendem ainda ser urgente o entrosamento com as demais 
correntes democráticas do congresso para a votação das reformas que, pregadas 
muitas vezes como simples instrumento de agitação, devem constituir, entretanto 
instrumento útil para a aceleração do nosso desenvolvimento econômico  16 

 
Sendo assim, primeiramente é interessante indicarmos o que essas reformas 

significariam? Qual a diferença entre essas reformas e as reformas propostas por Goulart? E 

entender a resposta através da grande disputa política sobre dois projetos diferentes de nação 

dentro do Brasil naquele momento, disputa esta que culminaria com o golpe de 1964 e a 

vitória de um desenvolvimento conservador e alinhado aos interesses estadunidenses. 

No que se refere à reforma universitária, o regime ditatorial significou tanto a 

expansão de vagas, a reorganização da carreira docente, a organização dos cursos de pós- 

graduação e no caso da Universidade do Brasil iria até mesmo culminar na mudança de nome 

para Universidade Federal do Rio de Janeiro e a construção da Cidade Universitária no 

campus do Fundão, quanto à demissão ou aposentadoria forçada de professores, perseguição a 

alunos, vigilância constante sobre a vida política dos centros acadêmicos e diretórios centrais. 
 
 



Nesse primeiro momentos chama atenção à ampla cobertura dada na mídia para os 

acontecimentos dentro da UB nos dias e meses seguintes ao golpe, no dia 7 de abril de 1964 

era anunciado no  cursos de 

Direito, Filosofia e Engenharia com o objetivo de reforma-los para  eles sigam suas 
17 , no 

 normalidade nesses 

 perduraria por 

todo o mês de abril ganhando destaque novamente no dia 16 de abril ainda o reitor Pedro 

 nossa 18 

A atuação das reitorias  como força  alinhadas  ao  regime  é  algo  levantado por Patto, 

apesar dos órgãos de informação só serem constituídos a partir dos anos 70, com a 

organização do Sistema Nacional de Informações (Sisni) e das Assessorias Especiais de 

Segurança e Informação (AESI) que apesar de estarem a principio subordinadas a reitoria da 

universidade, a pratica seria outra, porém para Patto a ditadura nunca se assumiu como 

ditadura, portanto a ilusão da autonomia universitária era mantida pois o papel das AESi  

seria: 
a) produzir informações necessárias às decisões dos Reitores; b) Produzir 
informações para atender às determinações do Plano Setorial de Informações; c) 
Encaminhar à DSI informações por ela requisitadas. A preocupação efetiva do  
regime militar era com os itens b e c. 19 

 
Portanto, apesar de ser subordinada à reitoria e construída pela própria faculdade,  

aliás, sendo coordenadas por civis as AESI teriam como objetivo segundo Patto exercer 

pressões das camadas de cima sobre as reitorias, que ajudavam em maior ou menor grau, 

tendo em vista que mesmo antes de todo este aparato de segurança ser montado, o reitor  

Pedro Calmon já se colocava ao lado da nova ordem. 
 

A perseguição a alunos não pararia apenas no fechamento dos DA, a expulsão de 

20  

divulgava instruções feitas pela Comissão Especial responsável pelas investigações no dia 9 

de maio instaurando a delação como política de estado: 
Todos os que exerçam função de chefia de qualquer nível ou natureza  nas 
secretarias do estado, nos órgãos autônomos ou semiautonomos e nas autarquias 
estaduais- deverão encaminhar a comissão de investigações a indicação dos 
subordinados que tenham praticado atos alienatários à segurança do País, ao regime 
democrático e à probidade da administração.21 

 
 
 

 



Essas medidas teriam resposta imediata, pois, no dia 19 de maio, 50 estudantes da 
22, não  

só os estudantes, a mesma Comissão Especial, divulgava um relatório sobre a Faculdade 

23 A 

perseguição a professores e estudantes, como aponta Patto, não se dava apenas através dos 

aparatos mais normais da repressão (tortura, prisão, etc.) mas sim se utilizando de  

mecanismos mais sofisticados como a não renovação de contratos, o expurgo, a censura sobre 

pesquisas, etc. Porém, a prisão será também uma realidade, o caso do professor José Leite 

Lopes catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia(FNFi) exemplifica como ambos os 

processos às vezes vinham juntos, Leite Lopes foi preso aos tentar tirar seu passaporte para 

a e argentina, onde iria lecionar numa das faculdades,a convite do 
24 O anticomunismo se instaurava e como Patto nos 

universitária mostraram disposição para colaborar, às vezes mandando denúncias sobre 
25, em coluna no Correio da Manhã, 

Brasil, para 
26, sendo assim a caça a diversos professores  

onde 
27) era exagerada pois o intelectual brasileiro 

28 

29 além de torná-

30, engano de Moreira Alves, pois o governo militar não pretendia 

fechar as instituições de ensino, mas sim reforma-

Patto as Universidades longe de estarem largadas ao relento ocupavam um: 
Lugar fundamental no planejamento estratégico dos militares, por seu papel na 
formação das futuras elites e dos técnicos necessários à gestão da economia. Por isso 
o regime militar precisava obter a cooperação dos dirigentes universitários, e como  
as Universidades eram parte da estrutura do Estado havia meios de obter sua 
anuência. Quem não assentisse poderia ser punido diretamente (aposentadorias 
compulsórias, demissões) ou indiretamente (perda de verba, protelação no 
atendimento de demandas).31 

 
 
 
 
 



A reforma universitária em 1968, ano de grande convulsão social, no qual foi possível se 

e intensas demandas e pressões para que o estado ampliasse o número de vagas do ensino 
32 se a reforma sairia em 1968, à questão 

das vagas nas universidades seria tema de intensa discussão nos meses que se seguiram ao 

golpe. É interessante notarmos que o regime militar vai trazer um aumento até então sem 

igual, por exemplo, se em 1964 o número de vagas oferecidas era de 57.990 em 1971 este 

número saltaria para 202.110.33 Além disso, podemos dizer que a questão da expansão do 

número de vagas é essencial num país aonde apenas uma pequena parcela da população 

chegava ao ensino superior, no dia 30 de abril de 1964 era noticiado que a responsabilidade 

Ministério, o principio fundamental da autonomia univer 34, ora, se vivíamos o começo 

de um período ditatorial, por que a necessidade de se respeitar a autonomia universitária? 

especialmente em terreno caro à 35 além disso, 

devemos considerar que era ainda o primeiro mês do regime empresarial-militar, que 

mandaria às favas a autonomia universitária por exemplo no dia 23 de setembro de 1966, 

aonde aconteceu a invasão do campi da Praia Vermelha por forças do regime, caso que ficou 

famoso, tendo chamado a atenção da mídia da época, tendo sido alvo de grande cobertura do 

Correio da Manhã que anunciava que 600 estudantes teriam sido espancados, aquele não teria 

sido o único episódio de violação da autonomia universitária por forças repressivas, o 

Professor e anteriormente Reitor (1989-1990) Alexandre Cardoso relembrou em entrevista 

que : 

[...] depois aqui mesmo o Conselho Universitário reunido sob a presidência do 
Professor Clementino Fraga Filho, as lideranças estudantis e os estudantes presentes  
e lembro bem do Vladimir Palmeira era o presidente da União Metropolitana dos 
estudantes, era aluno nosso da faculdade de Direito, aliás ele presidiu o CACO, o 
Centro Acadêmico Candido Oliveira e que estava naquela ocasião pugnando por  
mais verbas federais,discutir um pouco a reforma universitária que estava por vir e  
foi feita pelo MEC e nessa ocasião também a Universidade foi invadida,esse prédio 
aqui foi invadido e muitas pessoas foram presas, muitos fugiram para o Campo do 
Botafogo e foi um episódio também de triste memória,mas que foi vivenciado por 
alunos e professores na ocasião. O professor Clementino Fraga teve um papel muito 
importante naquela ocasião e de uma certa maneira impedindo que fosse invadido 
literalmente. O que fez ele? Ele saiu à frente dos estudantes por aquele portão onde 
hoje é a saída de carros e considerasse a manifestação e todos saíram para impedir 
que a polícia entrasse.Foi um gesto simbólico, mas importante, mas que acabaram 
entrando, mas não da forma que haviam planejado.36 

 
 
 

 



Por fim, devo dizer que este artigo não abrange (e nem tenta) compreender todo o 

período militar e sua ação na UFRJ, deixando diversas questões ainda levantadas como, por 

exemplo, a construção da cidade universitária, e entender melhor a ação dos órgãos 

repressivos como as AESI na UFRJ, além da atuação do movimento estudantil e sua relação 

com outros grupos de resistência a ditadura, coisas que devido ao caráter introdutório deste 

trabalho não foram abordados neste momento, porém constituem horizonte possível em 

pesquisas futuras. 
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