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orria o ano de 1968. Vasco,
ou Luiz Antonio Teixeira
Vasconcelos, segundanista

de Ciências Exatas da Unicamp,
acabava de chegar de uma reunião
preparatória ao XXX Congresso
da UNE. O congresso aconteceria
meses mais tarde em Ibiúna. No
corredor do prédio da rua Culto à
Ciência, onde funcionava o curso,
foi interpelado pelo general Val-
verde. O engenheiro José Fonseca
Valverde, general de brigada da
reserva, phD por Stanford, fora
trazido pelo reitor Zeferino para
ajudar a instalar e dirigir as enge-
nharias.

� Por onde andou?
� No Mosteiro de São Bento, em

Valinhos.
Valverde, sabendo do que se tra-

tava, censurou-o. Vasco alegou sua
condição de presidente do Centro
Acadêmico das Ciências Exatas e,
em última instância, de estudan-
te preocupado com os rumos da so-
ciedade brasileira. Explicou-lhe
que naquelas reuniões discutia-se
o papel da universidade. Univer-
sidade crítica ou universidade po-
pular? � era esse o dilema que, na-
quele momento, agitava tais dis-
cussões. A um general de expressão
incrédula Vasco garantiu que, se
dependesse dele e dos estudantes
da Unicamp, prevaleceria a uni-
versidade crítica.

� Vocês não devem se meter em
reuniões clandestinas � ralhou.

Na verdade, Valverde refletia a
crescente preocupação do regime
militar com a inquietação que fer-
mentava no interior das universi-
dades. O sinal de alerta se deu
quando chegaram as primeiras no-
tícias das barricadas de Paris, em
maio, naquela que seria a mais me-
morável rebelião estudantil do sé-
culo. Essas notícias encontraram
no Brasil a atmosfera já inquinada

pela morte do estudante Édson Lu-
ís de Lima Souto, ocorrida semanas
antes no restaurante Calabouço,
no Rio de Janeiro, durante um con-
fronto dos universitários com a
Polícia Militar.

Na Unicamp em particular, ape-
sar do número de estudantes ain-
da não passar de 500, o clima era de
uma tensão matizada por um fenô-
meno que brotara e se desenvolve-
ra nas bases do curso de Medicina:
o das �Comissões Paritárias�. In-
tegradas em pé de igualdade por
professores, estudantes e funcio-
nários, as comissões reivindica-
vam a prerrogativa de debater (e
às vezes deliberar) sobre questões
de ordem acadêmica, adminis-
trativa e assistencial. Eram lidera-
das pelo preventivista Sérgio A-
rouca e animadas por um grupo de
professores ligados ao Departa-
mento de Medicina Preventiva �
considerado por �um ninho de co-
munistas� � entre os quais sua
mulher Ana Maria Arouca e os mé-
dicos Miguel Tobar e José Martins
Filho. Traziam conferencistas do
porte do sociólogo Florestan Fer-
nandes e chegavam a parar as aulas
para discutir aspectos mal resol-
vidos do curso.

Zeferino, sentindo o ar saturado
de pólvora e de descontentamen-
to, soube nadar a favor da corren-
te deixando que avançassem, alte-
rassem normas e até influíssem nos
currículos. Tudo sob o olhar críti-
co de Valverde, que pelas costas
acusava-o de contratar e dar tre-
la a agitadores. Manifestações de
estudantes rebentavam em todo o
país. Em abril o governo militar
iniciou um movimento de apreen-
são de jornais e livros que conside-
rava lesivos ao regime e proibiu a
coalizão política da Frente Ampla.
Foram extintas as eleições para
prefeito em 65 municípios conside-
rados áreas de segurança nacio-
nal, entre os quais Paulínia, sede da
Refinaria do Planalto, vizinha do

campus em construção. Em julho
foram proibidas as manifestações
de rua e engrossada a intervenção
no Sindicato dos Metalúrgicos. A-
gentes do Comando de Caça aos Co-
munistas, o sinistro CCC, haviam
depredado o Teatro de Arena, em
São Paulo, onde era levada a peça
Roda Viva, do cantor Chico
Buarque de Holanda. E em setem-
bro, quase às vésperas do Congres-
so da UNE, o governo fez passar no
Congresso uma reforma universi-
tária que levava em conta os ter-
mos do odiado acordo entre o Mi-
nistério da Educação e a United
States Agency for International De-
velopment (Usaid).

A reforma, que entre outras coi-
sas, extinguia a cátedra vitalícia
nas universidades. Neste ponto
Zeferino não transigia: era um ini-
migo notório da cátedra e tinha-a
desconsiderado solenemente ao
constituir a estrutura acadêmica
de sua jovem universidade, ante-
cipando-se em dois anos à reforma
de 1968. �A cátedra é a única estru-
tura medieval que ainda subsiste
na sociedade moderna�, vinha re-
petindo desde a década de 50. Pa-
ra os estudantes, no entanto, sob
essa capa de modernização a re-
forma dos militares escondia a
tentativa de privatização do ensi-
no superior público. Na Unicamp,
até os convênios que Zeferino assi-
nava com a Federação das Indústri-
as entravam nesse contexto: en-
quanto ele afirmava estar integran-
do currículo e profissionalização, os
estudantes viam nisso nada menos
que a materialização das diretrizes
do acordo MEC-Usaid, ou seja, a co-
locação da universidade a serviço
do setor privado.

� A aderência tem que ser com a
sociedade, não com o empresaria-
do � discursou Vasco no Conselho
da universidade, depois de uma
longa argumentação na linha de
Cohn-Bendit, o estudante líder da
rebelião parisiense.

Quando Zeferino se propunha a
responder provocações da esquer-
da estudantil, em geral deixava per-
plexos até os mais radicais. Aderên-
cia com a sociedade era com ele
mesmo, dizia. Afinal havia dirigi-
do por oito anos uma faculdade de
medicina veterinária e fundado e
dirigido por outros doze uma facul-
dade de medicina cujos laços com a
sociedade civil �eram evidentes�.
No que concernia aos objetivos da
universidade e ao anquilosamento
de sua estruturas, ele se punha ao
lado dos reformistas mais ousados.
E se as barricadas de Paris defendi-
am a queda de um sistema tão arcaico
e burro, então ele estava ao lado das
barricadas de Paris.

Não raro, quando vinham lhe
trazer propostas que supunham
avançadas demais para um reitor
que pactuava com o sistema, eram
surpreendidos com uma resposta
do tipo: �Mas como vocês são atra-
sados!�. E ouviam dele soluções que
iam muito além de suas expectati-
vas. Assim, desde o começo da Uni-
camp gostava de envolver os estu-
dantes na elaboração de estatutos
e de minutas de currículos, ainda
que essa colaboração só valesse co-
mo contrapeso. Foi de fato um dos
primeiros reitores a acatar o prin-
cípio da representatividade estu-
dantil nas instâncias deliberativas,
mas não levava a sério a pretensão
das lideranças que exigiam a parti-
cipação de alunos nas decisões ad-
ministrativas. Num documento de
1962, em resposta a uma greve ge-
ral de estudantes na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, ele dei-
xou claro sua posição:

� É evidente que quem está estu-
dando medicina não pode decidir
sobre quem deve ensiná-la ou como
deva ser ensinada.

Chamava de �retrógrada e de-
sordenada� a experiência feita nas
primeiras universidades européi-
as, na Idade Média, quando havia
um co-governo de estudantes e

professores para decidir sobre
questões de que os professores en-
tendiam pouco e os estudantes me-
nos ainda. Jogava farpas na univer-
sidade argentina e sua famosa re-
forma de 1918, que nascera de uma
rebelião estudantil iniciada em
Córdoba, com desdobramentos
em toda a América hispânica:

� A experiência dos países lati-
no-americanos nos quais os estu-
dantes participam dos órgãos di-
rigentes das faculdades já de-
monstrou com meridiana clareza
que as suas universidades são de
baixo padrão e sem qualquer pres-
tígio perante o mundo civilizado.

Sua intolerância para o que con-
siderava �quebras de hierarquia�
se estendia a questões de discipli-
na, sobretudo quando soavam co-
mo uma ameaça à autoridade. Em
16 agosto de 1968, ao concluir o pri-
meiro edifício no campus, viu nisso
uma excelente ocasião para melho-
rar suas relações com o governador
Abreu Sodré. Convidou-o a vir i-
naugurá-lo. Sodré apareceu escol-
tado por quatro secretários de Es-
tado. Enquanto a cerimônia trans-
corria no campus, no centro de
Campinas os estudantes promo-
viam comícios-relâmpagos e dis-
tribuíam planfletos contra �o ca-
ráter demagógico e promocional
da inauguração�. Num dos folhe-
tos, intitulado �Desbravando ca-
naviais�, criticavam a poeira, o
barro e a precariedade da infra-es-
trutura do campus. Não ousaram
afrontar Zeferino de frente: teriam
topado com um denso aparato po-
licial providenciado pelo reitor,
que não queria ver estragada a fes-
ta preparada para o governador.
Sabedor do comprometimento de
Sodré com os esquemas de repres-
são política � Abreu Sodré foi
quem organizou a Operação Ban-
deirantes, a sinistra OBAN � Ze-
ferino misturou em seu discurso o
elogio da �rusticidade e solidez
mais que monásticas� dos edifíci-
os que projetara para o campus
com uma ambígua retórica revo-
lucionária:

� O clamor não ouvido dos jo-
vens transformou-se em força e-
mocional e passou à agressividade.
Os subversivos e os inconforma-
dos aproveitaram essa agressivi-
dade e, colocando-se na crista da
onda, dirigiram-na para fins des-
trutivos e para a luta ideológica.

O governador gostou do que viu e
ouviu. Instruído por seu secretário
da Finanças, Dilson Funaro, come-
çou a abrandar sua atitude para
com o �baixinho�. Semanas depois,
essa reaproximação seria muito útil
a Zeferino quando se tratou de tirar
da cadeia seis estudantes da Uni-
camp presos durante a ação polici-
al que resultou na detenção de todos
os 1.240 participantes do Congres-
so de Ibiúna. Vasco viu quando Ze-
ferino entrou na cela do presídio do
Carandiru onde estava, entre deze-
nas de outros estudantes do país to-
do, a delegação de Campinas. Vinha
acompanhado de um militar que o
tratava com extrema deferência.
Soube-se depois que foi a única au-
toridade universitária a se interes-
sar pela sorte de seus estudantes.
Trazia cobertores e um alentado es-
toque de chocolates, bolachas e ci-
garros Minister.

� Conversei pessoalmente com
o governador e ele me prometeu
soltar vocês � disse.

Na cela ampla e caótica, Zeferino
foi cercado pela turba de estudan-
tes que há dois dias esperavam uma
notícia do �mundo livre�. Para ani-
má-los, descreveu com humor tea-
tral uma invasão de seu gabinete
por colegas deles que pediam a liber-
tação deles sob gritos de �A UNE so-
mos nós!�. Reproduziu com tal ên-
fase o discurso dos organizadores
do protesto, que parecia tê-lo incor-
porado para si mesmo. O militar
ficou impressionadíssimo. Não se
sabe se Zeferino disse ali a frase que
depois se tornaria célebre em al-
guns comandos militares � �Dos
meus comunistas cuido eu� � para
admiração de uns e cólera de outros,
mas sua atitude no Carandiru a jus-
tificava.

Alguns dias depois, não só os es-
tudantes da Unicamp foram libera-
dos, mas todos os prisioneiros de
Ibiúna.

Das barricadas de Paris
ao Congresso da UNE

C

DEPOIS de se reaproximar de Abreu Sodré, Zeferino
consegue tirar da cadeia seis alunos da Unicamp

Fotos: Antoninho Perri

Era um esgrimista, sabia flutuar entre situações adversas e foi o único reitor do país a visitar os porões da ditadura. Tinha sempre um discurso pronto
para o 31 de março, a data de aniversário do golpe de 1964, e nos quartéis era reconhecido como um aliado do regime. Valia-se de sua influência no

meio militar para tentar livrar professores e alunos, mas exigia de seus protegidos, em contrapartida, o cumprimento de um compromisso tácito: eram
livres para escolher a ideologia que quisessem, mas deviam abster-se de fazer proselitismo. Dependendo da qualidade dessa troca, era às vezes
suave, às vezes rigoroso como um general da linha dura. Assim se comportou Zeferino Vaz, fundador da Unicamp, durante os anos de chumbo.

O professor
Luiz Antonio
Teixeira
Vasconcelos,
hoje e ontem:
visita do
reitor no
Carandiru

Foto: Unicamp-Arquivo Central/Siarq

Castello Branco assina ata no lançamento da pedra fundamental da Unicamp, em 1966: Zeferino (à direita)
estreita relações com Abreu Sodré (atrás do reitor, de branco) para preservar estudantes
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o início de 1969, sob o efei-
to alucinante do AI-5, o ge-
neral José Fonseca Valver-

de continuou subindo nas taman-
cas bem à vista do pequeno Zefe-
rino. Em mais de uma ocasião vol-
tou a mostrar a professores e fun-
cionários o famoso revólver que
carregava na valise. Ao geneti-
cista Frederick Brieger, um dos pa-
is da genética vegetal no Brasil, a
quem acusava de liderar uma ala
esquerdista na universidade, ao
lado do físico nuclear Marcelo Da-
my de Souza Santos, Valverde dis-
se à queima-roupa, exibindo a ar-
ma niquelada:

� Agora, na universidade, as
coisas serão resolvidas à bala!

Brieger, um cientista apolítico
que viera da Universidade de Lon-
dres em 1936 para exercer durante
31 anos a cátedra de genética na Es-
cola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz, unidade da USP em
Piracicaba, queixou-se dele ao rei-
tor. Damy, que em abril de 1967 fora
o responsável pela incorporação
de Valverde aos quadros da uni-
versidade, agastou-se com seu a-
padrinhado. Damy podia não
simpatizar com os golpistas de
1964, mas daí a ser alinhado entre
os comunistas era conclusão muito
apressada.

O general, desejoso de dar sua co-
laboração ao processo de caça às
bruxas que se iniciava, não só via
esquerdistas por toda parte � no
que em certa medida tinha razão
� como também culpava Zeferino
por incorporá-los com tamanha
leniência. Murillo Marques, por
exemplo, era casado com a bio-
estatística Elza Berquó, então ati-
va militante do Partido Comunis-
ta (....). E do grupo de economistas
que gravitava em torno de Fausto
Castilho talvez não houvesse um
único que não se declarasse mar-
xista, embora Zeferino, com hu-
mor sardônico, classificasse a al-
guns deles de �ademarxistas� (u-

ma referência aos partidários do
anticomunista Ademar de Barros
que liam Marx e Engels).

Mas a cruzada de Valverde para
obter supremacia moral sobre o
comum dos mortais, fossem eles fí-
sicos ou economistas, biólogos ou
matemáticos, começara bem antes
do AI-5. Já em meados de 1968 não
lhe bastava ser diretor da Faculda-
de de Engenharia e dire-
tor do escritório de
obras do campus em
construção. Queria
também ser o represen-
tante da Revolução en-
tre os acadêmicos, uma
espécie de interventor
branco na universida-
de. Quando sua pretensão era re-
chaçada pelos professores, isto só lhe
aumentava a irritação. Ao econo-
mista Roberto Gamboa, por exem-
plo, recusou-se rudemente a seguir
as normas prescritas pelo grupo de
trabalho que preparava o orçamen-
to plurianual da instituição:

� Não posso aceitar essa impo-
sição. Tenho vivência em assuntos
universitários e um pós-doc em
Stanford. Trabalhei na General Ele-
ctric. Não vou me submeter a um
grupo de medíocres.

Não satisfeito, subiu ao gabine-
te do reitor e propôs-lhe que o no-
measse vice-reitor. Condescendia
que Zeferino continuasse man-
dando, mas queria estar imediata-
mente abaixo dele na escala hie-
rárquica. � Mas o cargo de vice-
reitor não existe em nossa estrutu-
ra, esquivou-se Zeferino.

E explicou a Valverde que nos ter-
mos da lei que criara a Unicamp o
substituto natural do reitor era o
coordenador-geral, cargo que no
momento era exercido pelo médico
Paulo Gomes Romeo, seu velho a-
migo e principal colaborador du-
rante os 12 anos em que duramen-
te implantaram a Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto. Frustra-
do, Valverde saiu pisando em bra-
sas. Nunca perdoou Zeferino pelo
que considerou falta de grandeza e
de reconhecimento por seu traba-

lho à frente da Comissão de Plane-
jamento da Universidade de Cam-
pinas e depois do escritório de o-
bras, a Cotec. A partir daí começou
a falar mal dele dentro e fora da uni-
versidade. Aos empresários da ci-
dade, por exemplo, Valverde dizia
que Zeferino era contra a indústria
de Campinas, por ser esta predomi-
nantemente estrangeira. Era uma

alusão ao esforço dos economis-
tas �marxistas� do Departamen-
to de Planejamento Econômico e
Social, o Depes, na época forte-
mente empenhados em criar um
centro de apoio à pequena e mé-
dia indústria brasileira, isto é,
uma idéia nacionalista e por con-
seqüência antitruste.
O que Zeferino estava longe de

imaginar é que a campanha contra
ele armada pelo general ameaçava
corroer, como ácido gotejante, seu
prestígio de homem da Revolução
nos comandos militares. Numa
longa carta dirigida ao próprio Val-
verde, cujo destinatário de fato e-
ram os comandantes militares da
região, o reitor se esmerava em dar
sua versão desse fato:

A partir de minha negativa de fa-
zê-lo vice-reitor, começou V. Exa., a
princípio discretamente, e depois
abertamente, a tomar atitudes a-
gressivas de solapamento e de des-
moralização da autoridade, não so-
mente do reitor, como também dos
coordenadores dos institutos, do
Conselho Diretor e de funcionários
administrativos da mais alta cate-
goria. Passou V.Exa. a cultivar um
clima de tensão e de medo por abuso
de sua condição de general de bri-
gada R/1 do Exército brasileiro�. (O-
fício de 31/12/1969).

O que na aparência era uma situ-
ação simples de resolver � Zefe-
rino tinha amplas relações entre os
militares � podia complicar-se se
não agisse rápido para dirimir dú-
vidas que acaso pairassem sobre
sua fidelidade ao regime. Muito
possivelmente ele não fazia idéia de
que sua ficha no Departamento Es-
tadual de Ordem Política e Social,
o Deops, principal braço do Servi-

ço Nacional de Informação, come-
çava por uma referência a sua atu-
ação como presidente, em 1946, de
uma certa Associação Brasileira
dos Amigos do Povo Espanhol, �en-
tidade que agrega grande número
de adeptos do comunismo�. Além
disso, no suposto dossiê que Val-
verde havia montado contra ele,
segundo se soube mais tarde, cons-
tavam insinuações de irregulari-
dades administrativas e �uso in-
devido� de carros oficiais1.

Aos mais próximos, Zeferino
procurou aparentar despreocu-
pação. Buscou razões clínicas para
a rebeldia do general. No manus-
crito de uma carta que dirigiu ao
comandante do batalhão (BCCL)
de Campinas, coronel Sidney Tei-
xeira Álvares, descreve-o como
um doente e trata seus rompantes
como �estados de alteração psíqui-
ca caracterizados por bruscas va-
riações do grau de emotividade,
com alternâncias abruptas de de-
pressão e euforia que atribuímos à
giardíase crônica e depois à ame-
bíase de que se diz portador o gene-
ral Valverde�. Julgava assim des-
qualificar o general e suas infor-
mações contraditórias.

A noite de 2 de dezembro de 1968,
no entanto, serviu para colocá-lo em
estado de alerta. Numa festa na casa
do biólogo Walter August Hadler,
que comemorava as bodas de pra-
ta de seu casamento, um médico da
cidade com relações no meio mili-
tar, o legista Joaquim Barreto Fon-
seca, revelou que no decorrer da se-
mana seguinte haveria grandes no-
vidades. Diante de quatro testemu-
nhas fiéis a Zeferino2, confidenciou:

� Há uma lista de cassações. O
reitor de vocês está nela.

Com riqueza de pormenores,
Barreto Fonseca descreveu as duas
reuniões militares que presenciara
na Guarnição de Campinas, presi-
didas por seu comandante o coro-
nel Fernando Cerqueira Lima. Na
última estava presente o delegado
regional de polícia, Cid Guimarães
Leme. Segundo Barreto pôde de-
preender, os militares estavam

sendo informados pelo general Jo-
sé Fonseca Valverde, que tinha co-
mo linha auxiliar o ex-reitor Mário
Degni e antigos funcionários da Fa-
culdade de Medicina que não tive-
ram seus contratos renovados por
Zeferino. A lista de cassações segui-
ria para análise do Conselho de Se-
gurança Nacional, que tinha reu-
nião marcada para dali a três dias,
sendo o caso, portanto, de extrema
urgência.

Na manhã seguinte, um sábado,
o diretor administrativo Rogério
D�Ávila apanhou o telefone e colo-
cou o reitor a par dos fatos. Zefe-
rino, descansando em sua residên-
cia no bairro do Morumbi, em São
Paulo, mostrou-se incrédulo e atri-
buiu tudo a �boataria alarmista
desse tal Barreto Fonseca�, mas
em todo caso pediu que D�Ávila se
informasse mais a respeito. Do ou-
tro lado da linha, o delegado Leme
garantiu a D�Ávila que �na área da
Polícia Civil nada consta contra o
professor Zeferino�, o que podia
significar que outra fosse a realida-
de na área militar. Zeferino não
hesitou mais. Viajou a Campinas e
bateu na porta de Cerqueira Lima.
O comandante tranqüilizou-o:

� Bobagem. Ora, o senhor é um
dos baluartes da Revolução.

Em rota de colisão com
um general de brigada

JOSÉ Fonseca Valverde, phD por Stanford,
achava Zeferino leniente com a esquerda

Valverde
via

esquerdistas
por toda
a parte

1) Maíza Valverde, viúva do general
José Fonseca Valverde, declarou ao
jornal Correio Popular, de Campinas, que
“o conjunto de irregularidades” foi sufici-
ente para encher 12 volumes que seri-
am encaminhados ao comandante do II
Exército, José Canavarro Pereira, mas
que, antes disso, “o dossiê caiu nas mãos
de um amigo do reitor que trabalhava no
exército”. Depoimento aos jornalistas
Beatriz Elias e José Pedro Martins, in Cor-
reio Popular de 24/8/1997.

2) Rogério D’Ávila, diretor administra-
tivo do Instituto de Biologia; Liswaldo Mário
Zitti e Átila Ribeiro Poncián, respectiva-
mente auxiliar e cunhado do diretor do
Instituto, Walter Augusto Hadler; e o pró-
prio Hadler.
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O general
José

Fonseca
Valverde:

“As coisas
serão

resolvidas à
bala!”
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Da esq. para dir., Zeferino, o então prefeito de Campinas, Lauro Péricles Gonçalves, Médici e Benedito Barreto Fonseca, ex-reitor da PUC-Campinas

Foto: AAN


