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Este artigo busca analisar a importância da Casa do Estudante Universitário – 

CEU, espaço de moradia para estudantes vindos das mais diversas localidades do 

país, no ano em que completa os seus 60 anos de existência. 

Foi a partir do final da década de 1940, quando ainda a única instituição de 

ensino superior, em Curitiba, era a Universidade Federal do Paraná e que se 

construíam as obras do Centro Cívico é que Juscelino Kubitschek chega à presidência 

da República e trouxe novos ares políticos ao Brasil. Neste contexto é que os 

estudantes iniciaram o movimento para conquistarem um espaço que pudesse abrigá-

los.  

 

Inauguração  da CEU, pelo Presidente JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ceupr.com.br/imagens/fotos/inauguracao_ceu.jpg 

 

Levando em conta a cidade, como contexto, vale destacar a opinião de Roland 

Barthes. Ele diz: “A Cidade é um discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma 

linguagem: a cidade fala aos seus habitantes, falamos nossa cidade, a cidade em que 

nos encontramos, habitando-a simplesmente, percorrendo-a, olhando-a.” 

 



O desafio de construir a casa começou com a diretoria da União Paranaense de 

Estudantes, liderada pelo então presidente Oséas de Castro Neves, que iniciou um 

movimento de criar um espaço que amparasse os estudantes de baixo poder  

financeiro. O movimento conseguiu atingir seu objetivo, tanto assim que, em 11 de 

agosto de 1948, foi criada a Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná, com 

apoio de Hermínia Rolim Lupion. Inicialmente a entidade funcionou em um prédio 

alugado localizado na Av. Luiz Xavier. Na época comportava 160 moradores, que lá, 

além das necessárias acomodações, contavam ainda com as refeições. 

 

Café – O local das assembléias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ceupr.com.br/imagens/fotos/cafe.jpg 

 

Em 1949, iniciou-se a construção da sede definitiva, sendo concluída em 1956, 

quando foi então transferida. Foi, na época, uma das melhores obras arquitetônicas de 

Curitiba.  

Em 26 de abril de 1956, com a presença do governador, Moisés Lupion e do 

Presidente Juscelino Kubitschek, foi inaugurado o novo prédio, sendo considerado, 

 



naquele tempo, a maior da América latina e a primeira no gênero totalmente dirigida por 

estudantes.  

Antes mesmo da fundação da Casa do Estudante, os estudantes conquistaram o 

primeiro restaurante universitário de Curitiba. O prédio ainda de madeira, havia sido 

construído pela prefeitura, bem no centro do Passeio Público, nas imediações de onde 

funcionou, depois, por anos, o Bar do Pascoale. A inauguração do restaurante se deu 

um ano antes da fundação da CEU. Este restaurante era administrado pela União 

Paranaense de Estudantes.  

A união Paranaense de Estudantes, por intermédio de seu presidente Oséas de 

Castro Neves, no segundo mandato à frente da entidade, assumiu o comando da casa.  

Castro Neves ingressou na CEU como morador e exerceu o cargo de presidente 

até 1950.  

 

CEU 40 anos – Ex-moradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ceupr.com.br/imagens/fotos/ex_mora_40_anos_CEU.jpg 

 

 

Ainda em 1949, a CEU separou-se, definitivamente, da UPE, adquirindo o 

caráter de fundação e aprovando seu próprio estatuto.  

 



A estrutura administrativa da casa foi organizada pelos próprios estudantes. A 

manutenção foi assumida, integralmente, pelos moradores que contribuíam 

mensalmente pagando o equivalente a 25% do salário mínimo. Para baratear os custos 

de manutenção da casa vários moradores revendiam frutas, como forma de obter 

recursos. 

Nos anos de 1960, o  Brasil vivia momentos de grande agitação política. Os 

estudantes transformaram a CEU, com o apoio da UPE, num palco de lutas pelas 

reformas universitárias, ainda no governo João Goulart.  

Com o golpe militar a casa tornou-se um espaço de debates políticos e de 

resistência à ditadura. Várias mobilizações, em defesa do ensino e contra o regime 

autoritário, foram organizadas a partir das reuniões que aconteciam no espaço da Casa 

do Estudante. 

Em 1968, liderados pela UPE, os estudantes ocuparam a Reitoria da 

Universidade Federal do Paraná, em manifestação contra a cobrança de mensalidades 

e contra o regime militar.  

A cavalaria da polícia reprimiu fortemente os líderes da manifestação. Muitos 

deles encontraram abrigo e se refugiaram na Casa do Estudante.  

Portanto, a CEU, sempre foi palco de debates nos principais momentos 

históricos que o Brasil viveu no período. Isso significava a participação destacada da 

juventude, nos  movimentos políticos que ocorriam no Brasil.  

Um dos fatos marcantes na história da casa foi quando o então candidato a  

presidente Jânio Quadros teria visitado a CEU, quando percorria o país, em campanha. 

Conta um do ex-moradores da casa que, ao sair da CEU, após a visita, Jânio 

Quadros foi acertado por um saco d’água, atirado por um dos moradores. Ao perceber 

que o saco arrebentava-se a poucos centímetros de si, o candidato, teria pronunciado 

mais uma de suas marcantes frases de efeito: “Isso é próprio da democracia.” 

A casa também era espaço de manifestações culturais. Ali aconteceram shows, 

na década de 1970, que tiveram grande repercussão. Passaram por ali Inezita Barroso, 

Gilberto Gil e Raul Seixas. Este período foi considerado o período de anos dourados da 

CEU. 



Já na década de 1980, a CEU promoveu o Segundo Festival da Canção 

Universitária, que reuniu jovens de todo o estado do Paraná. 

Faz parte também da história da CEU a passagem de moradores que se 

destacariam no cenário político paranaense a exemplo do ex-ministro da saúde Borges 

da Silveira; do ex-governador José Richa que como morador, presidiu a UPE; e do atual 

governador do Paraná, Orlando Pessutti 

Atualmente, a partir de uma articulação dos atuais líderes da casa, a prefeitura 

de Curitiba investirá 2,3 milhões para reformar a Casa do Estudante que, abriga hoje 

300 estudantes e continua funcionado no Passeio Público, no centro de Curitiba. Será a 

primeira reforma geral da casa em 50 anos.  

Por ser uma unidade de preservação, o prédio será recuperado por recursos 

obtidos por meio de quotas de potencial construtivo, conforme a lei municipal 

9.803/2000. Os recursos advirão de taxas municipais de obras e de direitos de uso e 

ocupação do solo.  

Os recursos provenientes da troca do potencial construtivo formarão um fundo 

exclusivo da Casa do Estudante.  

 

Casa do Estudante, no Passeio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ceupr.com.br/imagens/fotos/frente01.jpg 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Este artigo foi escrito em 25/11/2008. 

 
*Joel Benin foi presidente da UBES, presidente da UPE, Dirigente Nacional da 

UJS, presidente do PCdoB de Curitiba, Chefe de gabinete da Paraná Esporte. É 
Secretário de Formação do PCdoB do Paraná, Coordenador de Mobilização da III 
Conferência Nacional do Esporte e Acadêmico do 7º (último) Semestre de História – 
Bacharelado – UTP. 
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Desde sua instalação provisória, em 1948, a CEU sempre teve 

autonomia administrativa. Toda a organização da casa sempre esteve a cargo 

dos próprios estudantes. A diretoria continua sendo eleita anualmente e a 

administração é exercida a partir da existência de dois conselhos: O 

administrativo e o deliberativo. 


