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I. Dados Pessoais 

 

Nome: Antonio Frederico Branco Lefèvre 

Nasc./Morte: 06/10/1916 – 20/08/1981 

Curso: Medicina 

Unidade: 
FMUSP 

Vínculo: Professor 

Processo Nº USP Processo 69.1.2010.1.1, Contagem do tempo de serviço 

Processo 68.1.21944.1.5, Contrato docente 

Data matrícula/contrato: Foi admitido no dia 01/01/1948 como “Médico Auxiliar”, ficando 

lotado na Clínica Neurológica. 

No dia 01/01/1962 foi enquadrado no cargo de “Médico Assistente”, 

da PPG I do Q.P.H.C., referencia “53”, ficando dispensando das 

funções de Médico Auxiliar. 

No dia 30/10/1962, no cargo de “Médico Assistente”, teve sua 

referência elevada para “62”. 

Na data de 01/01/1964 passou a ter o título de “Assistente - Doutor”. 

Em 01/03/1964 passou a integrar a PPG II do Q.P.H.C., referência 

“67” com a denominação de “Médico Assistente”. 

A partir de 01/01/1966 passou a ter o título de “Assiste – Docente”. 

Contratado em 13/11/1968 como Professor de Disciplina, referência 

MS – 4 por 1095 dias com início em 10/12/1968. 

BNM  

 

 

II. Perseguição 
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O perseguido, de acordo com a documentação ou depoimento, atuou como: 

Simpatizante de ideias consideradas de esquerda ou em desacordo com a ordem vigente  () 

Filiado a uma organização de esquerda     () Qual?  

Processado como membro de organização de esquerda   (   )  Qual? 

Origem da informação:  

Depoimento (  )     Documento () 

 

 

 

Há indícios de que a perseguição na Universidade tem origem em interesses pessoais/ 

profissionais? 

 

 

 

Eventos ocorridos e formas de perseguição 

Tipo Data Fontes documentais 

Morto    

Desaparecido    

Abandono de curso/função     

Aposentado    

Contratação barrada    

Problemas com renovação 

de contrato 

   

Demitido    

Torturado    

Preso    

Jubilado    

Outro (especificar): X 1964 O Controle Ideológico na USP: 1964-1978 / 
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Investigado por Inquérito 

Policial Militar 

Associação dos Docentes da USP. - - São Paulo : 

Adusp, 2004. 

 

 

Instrumentos legais utilizados: 

 

 Data  Fonte 

Investigação pela "Comissão Especial", 

1964 (“lista negra” de Gama e Silva) 

09/10/1964 O Controle Ideológico na 

USP: 1964-1978 / 

Associação dos Docentes 

da USP. - - São Paulo : 

Adusp, 2004 

Atingido pelo Decreto-Lei 477/1968   

Investigado por Inquérito Policial 

Militar (IPM) 

09/10/1964 O Controle Ideológico na 

USP: 1964-1978 / 

Associação dos Docentes 

da USP. - - São Paulo : 

Adusp, 2004 

Cassado/Aposentado com base Ato 

Institucional ou Ato Contrário à moral 

ou à ordem pública 

  

Outro (especificar)   

 

 

III. Os documentos e as fontes analisadas revelam relação com outros membros da 

Universidade? Listar abaixo. 

 

 

IV. O perseguido recebeu algum tipo de apoio de algum membro da Universidade? 

Apoio institucional:  

Apoio pessoal:  

V. Narrativa (até duas páginas, citando documentos e fontes): 

Nascido na cidade de São Paulo, em 6 de outubro de 1916, cursou a Faculdade de Medicina da 



A Universidade de São Paulo durante o regime autoritário 

Comissão da Verdade USP 

 

 

Universidade de São Paulo de1936 a 1941. 

Diplomado em 1941 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, desde 1939 

Lefèvre freqüentava o Serviço de Neurologia daquela Faculdade, o qual funcionava na Santa 

Casa de São Paulo, na categoria de estudante-adido. 

De 1941 a 1943 verificou Lefèvre que a Neurologia e a Pediatria não seriam suficientes para 

uma especialidade que lidava com o desenvolvimento do Sistema Nervoso (SN) e julgou 

importante para sua formação estudar, conhecer também, problemas de ordem psicológica. Por 

esta razão, viajou para oRio de Janeiro - naquela época centro cultural e científico da Nação - 

para assistir ao Curso de Psicologia do Professor André Ombredane - professor francês, também 

especialista em problemas de linguagem. No mesmo ano matriculou-se no Curso de Psicologia 

da Faculdade de Filosofia da Santa Casa de São Paulo, curso este de 3 anos, o qual conseguiu 

completar em um ano. Acompanhou também o referido Prof. Ombredane em trabalhos práticos 

de Psicologia nos Grupos escolares da Prefeitura do Riode Janeiro, bem como no estudo dos 

distúrbios de linguagem e da palavra escrita e falada, no Instituto Nacional de Surdos-Mudos, 

demonstrando seu interesse pelo desenvolvimento mental da criança. Nesse mesmo ano assistiu 

a um Curso de Psicodiagnóstico de Rorschach - ministrado pelo Prof. José Leme Lopes na 

Faculdade Nacional de Medicina, além de um Curso de Neurologia Pediátrica, inicialmente 

ministrado pelos Profs. Ary Borges Fortes e Martagão Gesteira, em São Paulo. 

De 1945 a 1950 Lefèvre retornou a São Paulo e integrou a equipe de neurologistas da FMUSP, 

então já instalada, desde 1945 no atual Hospital das Clínicas. E, é nesta data - 1950 - que a 

Neurologia Infantil toma foros de especialidade, verdadeiramente científica, quando Lefèvre 

apresenta suas duas teses 

A partir da década de 1960, dedica-se também a uma linha de pesquisas buscando quantificar a 

semiologia da infância, dando origem ao Exame Neurológico Evolutivo, padronizado com sua 

equipe nas diversas faixas etárias. 

Em 1964, é investigado pelo Inquérito Policial Militar (IPM) sendo acusado de atividades 

subversivas, no entanto foi inocentado de todas as acusações. 

 

 

 

VI. Fontes Documentais (listar todos os documentos, fontes e depoimentos que embasam as 

informações acima): 

O Controle Ideológico na USP : 1964-1978 / Associação dos Docentes da USP. - - São Paulo : 

Adusp, 2004 

Fundo Serviço Nacional de Informações – SNI - Em cumprimento ao Requerimento nº 

1.330/2013 da Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1936
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Casa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Ombredane
http://www.santacasasp.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_Nacional_de_Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_das_Cl%C3%ADnicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
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