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“Haveis de conhecer, como eu conheço, países, onde quanto menos ciência se apurar, mais 

sábios florescem. Há, sim, dessas regiões por este mundo além. Um homem (nessas terras de 

promissão) que nunca se mostrou lido ou sabido em coisa nenhuma, tido e havido é por corrente 

e moente no que quer que seja; porque assim o aclamam as trombetas da política, do elogio 

mútuo, ou dos corrilhos pessoais, e o povo subscreve a néscia atoarda. Financeiro, 

administrador, estadista, chefe de Estado, ou qualquer outro lugar de ingente situação e 

assustadoras responsabilidades, é a pedir de boca, o que se diz mão de pronto desempenho, 

fórmula viva a quaisquer dificuldades, chave de todos os enigmas. 

Tenham por averiguado que, onde quer que o colocarem, dará conta o sujeito das mais 

árduas empresas e solução aos mais emaranhados problemas. Se em nada se aparelhou, está em 

tudo e para tudo aparelhado. Ninguém vos saberá informar por quê. Mas todo o mundo vo-lo 

dará por líquido e certo. Não aprendeu nada, e sabe tudo. Ler, não leu. Escrever, não escreveu. 

Ruminar, não ruminou. Produzir, não produziu. É um improviso onisciente, o fenômeno de que 

poetava Dante: 

‘In picciol tempo gran dottor si feo’” 

- Ruy Barbosa, Oração aos moços 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The first thing we do, let's kill all the lawyers”  

- William Shakespeare, King Henry VI 



 

 

  



 

 

 

 

 

RESUMO 

 
PESSO, Ariel Engel. O Ensino do Direito no Brasil: das faculdades livres à Reforma Francisco 

Campos. 2018. 361 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O ensino jurídico na Primeira República (1889-1930) não se modificou em relação ao que era 

praticado desde sua criação no Império, pois permaneceu apático e incapaz de lidar com as 

mudanças que surgiam em uma sociedade cada vez mais diferenciada, estrutural e 

funcionalmente. Percebe-se que, sobretudo até meados da década de 1910, a principal discussão 

ainda girava em torno do ensino livre (liberdade de ensino, liberdade de frequência e liberdade 

de criação de novos estabelecimentos de ensino), instituído pela Reforma Leoncio de Carvalho 

em 1879. Mesmo assim, novos temas foram, aos poucos, surgindo e ganhando espaço na agenda 

pedagógica dos cursos de Direito, como a criação de Faculdades livres, o estímulo à 

desoficialização do ensino e a adoção da livre-docência. Com o advento da Revolução Liberal 

de 1930, expediu-se uma nova reforma educacional em 1931, conhecida como Reforma 

Francisco Campos. O objetivo do presente trabalho é explorar os pontos de continuidade e 

ruptura da reforma em relação ao ensino jurídico e, assim, verificar se é válida a interpretação 

corrente na historiografia jurídica acerca de seu caráter modernizador. Desta forma, dentro da 

linha de pesquisa “história do pensamento e da cultura jurídica moderna”, pretende-se analisar 

as ideias por trás do ensino jurídico por meio da exposição da evolução legislativa, da 

reconstituição do debate parlamentar e do resgate do pensamento sobre o ensino do Direito 

presente em autores e juristas da Primeira República. Após o exame destas fontes históricas, 

chegou-se à conclusão de que a reforma foi conservadora, pois poucas foram as inovações em 

relação aos períodos anteriores e os pontos de ruptura não transformaram os cursos de Direito 

de modo essencial. Desta forma, constata-se que os diagnósticos sobre o caráter modernizador 

da Reforma Francisco Campos estão equivocados. 

 

Palavras-chave: Ensino Jurídico. Primeira República. Ensino Livre. Reforma Francisco 

Campos. História do Direito. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
PESSO, Ariel Engel. The Legal Teaching in Brazil: from the free faculties to the Francisco 

Campos Reform. 2018. 361 p. Dissertation (Master) - Law School, University of São Paulo, 

São Paulo, 2018. 

 

Legal education remained unchanged since its creation in the Empire until the First Brazilian 

Republic (1889-1930) as it remained apathetic and incapable of dealing with the changes that 

arose in an increasingly diverse society – in terms of structure and function. Until the mid-

1910s, the main discussion still revolved around academic freedom (freedom of education, 

freedom of attendance and freedom to create new educational establishments), instituted by the 

Leoncio de Carvalho Reform in 1879. Nevertheless, new themes were gradually emerging and 

gaining space in the pedagogical agenda of Law courses, such as the creation of Free Faculties, 

the encouragement of the “desoficialização do ensino” and the adoption of “livre-docência”. 

With the advent of the 1930 Liberal Revolution, a new educational reform was issued in 1931, 

known as the Francisco Campos Reform. The objective of the present work is to explore the 

points of continuity and rupture of the reform in relation to legal education and, thus, to verify 

if the current interpretation adopted by the legal historiography about the reform’s modernizing 

character is valid. Therefore, within the line of research “history of thought and modern legal 

culture”, the intention is to analyze the ideas behind legal education by exposing the legislative 

evolution, reconstituting the parliamentary debate and rescuing the thinking about the teaching 

of law in authors and jurists of the First Brazilian Republic. After examining these historical 

sources, the conclusion is the reform was conservative, as there were few innovations compared 

to previous periods and the breakpoints did not fundamentally transform the courses of Law. 

Hence, it can be verified that the diagnoses supporting the modernizing character of the 

Francisco Campos Reform are equivocated. 

 

Keywords: Legal Education. First Brazilian Republic. Education Freedom. Francisco Campos 

Reform. Legal History. 
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INTRODUÇÃO1 

 

O ano de 2016, para muitas pessoas, assemelhou-se ao de 1916. Seja no aspecto 

político, seja no econômico, algumas vozes tentaram aproximar o governo do presidente 

Michel Temer ao período da Primeira República (1889-1930), conhecido pelo predomínio 

de certas oligarquias no Poder. No que tange à educação, essa aproximação não poderia estar 

mais correta. 

Duas grandes discussões sobre o tema estiveram em voga ao longo daquele ano, 

principalmente após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff: reforma do ensino e 

limitação de gastos com a educação. Guardadas as devidas proporções, a similitude com o 

que foi feito pelo novo governo e o que foi praticado pelos governos da Primeira República 

chega a assombrar.  

A reforma do ensino, apesar de já vir sendo discutida há algum tempo, foi 

implementada por meio de uma Medida Provisória (MP nº 746/2016), posta “de cima para 

baixo” pelo Governo Federal. O mesmo ocorreu ao longo de todo o período de 1889-1930: 

todas as reformas do ensino superior e secundário2, que entraram para a história com o nome 

do Ministro3 que a levou a cabo – Benjamin Constant (1891), Epitacio Pessôa (1900), 

Rivadavia Corrêa (1911), Carlos Maximiliano (1925) e Rocha Vaz4 (1925) – deram-se por 

meio de decreto do Governo, mediante autorização orçamentária do Legislativo, autorização 

esta sempre tratada como pauta política e nunca educacional.  

Isto nos leva ao segundo ponto de contato. Tão logo empossado, o presidente 

esforçou-se por aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limitava os 

gastos dos Poderes da União e dos órgãos federais com autonomia administrativa e 

financeira integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social pelos próximos vinte 

                                                 
1 O título da presente dissertação de Mestrado, “O Ensino do Direito no Brasil: das faculdades livres à Reforma 

Francisco Campos”, foi modificado na Qualificação. Posteriormente, com o trabalho já finalizado, entendemos 

que melhor seria se o título fosse: “O Ensino do Direito na Primeira República: do ensino livre à Reforma 

Francisco Campos”, em função da maior precisão. Por exemplo, “faculdades livres” é espécie da qual 

“ensino livre” é gênero. Contudo, ainda que finalizada em outubro de 2017, já havia transcorrido o prazo para 

requerer a mudança de título à Comissão de Pós-Graduação da FDUSP (90 dias até o depósito). Assim, 

submetemos à deliberação da Banca a mudança do título da dissertação. 
2 Até a reforma Francisco Campos (1931), os ensinos primário, secundário e superior eram tratados (e 

reformados) de maneira conjunta. 
3 Na Primeira República, a Instrução Pública esteve sob responsabilidade do Ministério da Instrução Pública, 

Correios e Telégrafos (1890-1891) e do Ministério de Estado e Justiça e Negócios Interiores (1891-1930).  
4 Esta foi a única reforma que carrega não o nome do Ministro da Justiça, João Luiz Alves, mas de seu principal 

redator, Juvenil da Rocha Vaz, catedrático da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
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exercícios fiscais. A “PEC do fim do mundo”5, como ficou conhecida, pretendia, sob o 

pretexto de equilibrar as contas do governo, limitar os gastos públicos – o que afetaria, 

necessariamente, a educação. Fica claro a tônica com que o Governo Federal tratou o tema: 

educação era despesa, era gasto. Não era investimento. E mais: a discussão por trás da 

questão educacional é, no limite, orçamentária, com os diversos partidos e grupos 

econômicos disputando seu quinhão dentro do “bolo”. Isto, por sua vez, transforma-a em 

uma pauta eminentemente política. 

Esta mentalidade, contudo, não é nova em nossa história. 

Ao longo de toda a Primeira República, a educação, à época chamada de instrução 

pública, foi tratada como um tema lateral, na “cauda do orçamento”, como ficou conhecida 

a expressão então corrente. Verifica-se isto ao atentarmos para o fato de que a maioria das 

reformas efetuadas no período foram feitas pelo Executivo e tiveram por base uma 

autorização legislativa e, no mais das vezes, ficavam condicionadas à aprovação posterior 

do Congresso Nacional (aprovação esta que nunca chegava a ocorrer). Além disso, o tema 

somente era tratado e debatido no final da legislatura anual, por volta de novembro e 

dezembro, em função da aprovação do orçamento para o ano seguinte. Ainda assim, nas 

ocasiões em que o debatiam, as questões levantadas eram sempre políticas e nunca de mérito, 

com os partidos da oposição discursando contra a última reforma do governo e os da 

situação, a favor. Assim como para as pessoas de 2016, para as do início do século XX 

educação é, antes de mais nada, despesa. Daí por que as discussões, muitas vezes, 

transferiam-se da Comissão de Instrução Pública para a Comissão de Finanças. 

 Outros aspectos que enfrentamos atualmente também encontram suas raízes na 

Primeira República. Levando-se em consideração as diferenças, principalmente após a 

abertura neoliberal da década de 1990, a quantidade de bacharéis que anualmente saem das 

Faculdades de Direito e inundam o mercado de trabalho remontam às primeiras Faculdades 

livres de Direito criadas na década de 1890 e que em 1927 já somavam dez6. Com a expansão 

de ensino verificada até 1915 e as facilidades dos estudantes prestarem os exames, o “galgar 

de ano”, como se dizia no jargão acadêmico, fazia afluir cada vez mais bacharéis à sociedade. 

Este é um dos motivos pelos quais o período também ficou conhecido como “República dos 

                                                 
5 PEC nº 241 na Câmara dos Deputados e nº 55 no Senado Federal. 
6 Em mensagem apresentada ao Congresso Nacional, o Presidente Washington Luis lembrava que, além das 

Faculdades de Direito oficiais (São Paulo e Recife), também existiam “as Escolas de Direito de Manaus, do 

Pará, do Maranhão, do Ceará, da Bahia, de Niterói, do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Paraná, de Porto 

Alegre” (SOUSA, 1927, p. 8). 
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Bacharéis” e o bacharelismo foi amplamente representado, combatido e satirizado, por 

exemplo, por Machado de Assis, Lima Barreto e Oswald de Andrade. 

Esta aproximação entre os dois períodos, contudo, deve ser feita com cautela, pois as 

discussões “de fundo” em matéria educacional centravam-se em assuntos que não mais nos 

dizem respeito, assim como os assuntos tratados atualmente sequer representavam 

preocupações no início do século XX7.O debate em torno do qual se centravam as discussões 

em matéria educacional no raiar do século, principalmente as concernentes ao ensino 

superior do Direito, objeto de nossa investigação, dizia respeito principalmente ao ensino 

livre, que para muitos assinalou o início da crise (ou decadência) do ensino jurídico. 

As Faculdades de Direito no Brasil foram criadas em 11 de agosto de 1827 pelo 

Imperador D. Pedro I, sendo instaladas em São Paulo e em Olinda (transferida para Recife 

posteriormente, em 1854). Ao longo de todo o período imperial (1822-1889), inúmeras 

foram as críticas ao modelo de ensino adotado pelas instituições de ensino superior que se 

destinavam a formar os futuros bacharéis em Direito8. Para tentar melhorá-lo, algumas 

reformas foram expedidas pelo Governo Central em 1854, 1879 e 1885. Contudo, com a 

proclamação da República em 1889, o descontentamento com o ensino jurídico manteve-se 

e, mesmo com as várias tentativas de reforma por parte do Governo Federal da Primeira 

República, o estado de apatia dos cursos de Direito era algo que visivelmente incomodava 

tanto os agentes públicos, membros do Poder Executivo e Legislativo, quanto os próprios 

membros das instituições de ensino, como professores e alunos.  

Ainda que desde o início o ensino do Direito tenha despertado toda a sorte de 

críticas, reconhece-se que a crise do ensino jurídico despontou com o decreto nº 7.247, de 

19 de abril de 1879, a “Reforma do ensino livre”, como ficou mais conhecida, ou a “Reforma 

Leoncio de Carvalho”, nome do então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 

Império9. Este decreto instituiu, em caráter oficial, o ensino livre:  

 

                                                 
7 Basta lembrarmos que o exame vestibular, alvo de preocupação de muitos estudantes dos dias de hoje e um 

dos tópicos da reforma do ensino médio de 2016, foi criado apenas em 1911. 
8 O ensino jurídico tinha problemas que não se resumiam apenas ao modelo de ensino. Antonio Ferreira de 

ALMEIDA JUNIOR (1956, pp. 18-58) lembra-nos dos problemas referidos até 1879: instalações péssimas, 

mau provimento de cátedras, professores sem assiduidade, ensino deficiente, má cultura básica e pouca 

aplicação dos estudantes, reações hostis entre mestres e discípulos, deturpações na regulamentação dos exames, 

fraude nestes, indulgência excessiva dos professores (em especial com o quinto ano), intimidação e represálias, 

conivência do Poder Público e, por fim, os problemas que advinham dos pais, da imprensa e da sociedade. 
9 Leoncio de Carvalho já havia manifestado seu pensamento liberal em matéria educacional na Memória 

Histórica da Faculdade de Direito de São Paulo de 1873 e no relatório ministerial de 1877. Em certo sentido, 

todas as ideias da reforma de 1879 já estavam contidas naqueles documentos (CARVALHO, 1875 e 1878). 
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Art. 1º. É completamente livre o ensino primário e secundário no 

município da Corte e o superior em todo o Império, salvo a inspeção 

necessária para garantir as condições de moralidade e higiene. 

 

Não é de estranhar-se que a reforma foi taxada de ser excessivamente liberal. Isto, 

em realidade, não era visto como um problema naquele momento, pois o liberalismo era a 

doutrina que estava na ordem do dia para a elite da época. Roque Spencer Maciel de 

BARROS (1986) estudou exaustivamente seu contexto, localizando-a no que chamou do 

período da “Ilustração Brasileira”, que vai de 1870 ao início da Primeira Guerra Mundial. 

Nesta esteira, as ideias liberais estavam em consonância com o espírito da época, como 

afirmava Sylvio ROMERO em seus Ensaios de Sociologia e Literatura10 e o ratifica 

Raymundo FAORO (2012, p. 567): “ser culto, moderno, significa, para o brasileiro do século 

XIX e começo do XX, estar em dia com as ideias liberais, acentuando o domínio da ordem 

natural, perturbada sempre que o Estado intervém na atividade particular”. Em realidade, 

esta reforma marca o início da decadência do ensino jurídico em função das consequências 

que ela trouxe para o seio das Faculdades de Direito. 

Antes de mais nada, deve-se ter em mente que a expressão “ensino livre” não era 

unívoca. O art. 1º contemplava três de seus aspectos distintos, mas complementares: 

liberdade de ensino, liberdade de frequência e liberdade de criação de novos 

estabelecimentos de ensino. 

Por liberdade de ensino, uma expressão “elástica”, entendia-se a possibilidade do 

docente professar qualquer doutrina em sala de aula – liberdade de ensinar (Lehrfreiheit) – 

e, como contrapartida, o direito garantido de o aluno escolher o professor com quem gostaria 

de ter aula – liberdade de aprender (Lernfreiheit) –, podendo até mesmo escolher não ter aula 

com nenhum, fazendo os estudos de forma autodidata (opção esta muito adotada à época). 

Por liberdade de frequência, entendia-se que o aluno não era mais obrigado a 

assistir às aulas expositivas nas Faculdades, conforme dispunha o art. 20, § 6º: “Não serão 

marcadas faltas aos alunos nem serão eles chamados a lições e sabatinas”. A possibilidade 

de o aluno não assistir a aula era complementada por outra medida liberalizante, a faculdade 

de ele prestar os exames das matérias a qualquer tempo e em qualquer ordem, sem ter que 

                                                 
10 Em sua obra, Sylvio ROMERO (1900, pp. 125-216) tece algumas considerações sobre o ensino público logo 

após a reforma Benjamin Constant (1890), criticando a “mania liberalizante” do Brasil. 
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seguir à risca uma trajetória predefinida nem ficar preso por anos aos estudos superiores (art. 

20, § 1º)11. 

Por liberdade de criação de novos estabelecimentos de ensino, entendia-se que 

não apenas o Estado (Poder Público), mas também os particulares poderiam criar instituições 

de ensino superior: “art. 21. É permitida a associação de particulares para a fundação de 

cursos onde se ensinem as matérias que constituem o programa de qualquer curso oficial de 

ensino superior”. Estas instituições “livres” seriam equiparadas às instituições “oficiais”, 

gozando dos mesmos “privilégios e regalias” 12, dentre os quais o direito de conferir a seus 

alunos os mesmos graus acadêmicos que concediam as oficiais (art. 21, § 2º). Foram as 

chamadas “Faculdades livres”, cuja discussão sobre sua criação confundiu-se por vezes com 

a “desoficialização do ensino”, um tema muito em voga no período, principalmente após a 

Reforma Rivadavia Corrêa de 1911.  

Estas três acepções de ensino livre causaram muita confusão, principalmente no 

âmbito das discussões no Congresso Nacional. Uma das causas dessa confusão deu-se 

sobretudo porque, quando a República veio a lume, novas reformas foram sendo decretadas, 

mas o costume de não frequentar as aulas continuou a todo vapor, pelo menos até a metade 

da década de 1910. Assim, para alguns, a expressão abarcava apenas uma das três acepções, 

enquanto para outros continuava a contemplar todas as três previstas na reforma de Leoncio 

de Carvalho de 187913. 

Neste sentido, deve-se reconhecer que o ensino livre é o marco inicial da história do 

pensamento sobre o ensino jurídico na Primeira República. Isto se dá porque seus reflexos 

nas Faculdades de Direito arrastaram-se pelo menos até meados do segundo decênio do 

século XX, e a preocupação em solucionar a crise deflagrada com a reforma de 1879 foi uma 

constante na virada do século. O momento exato em que o tema deixou de figurar na agenda 

                                                 
11 “Art. 20: Nos estabelecimentos de instrução superior dependentes do Ministério do Império observar-se-ão 

as seguintes disposições: 

§ 1º Mediante prévia inscrição, que se abrirá na Secretaria de cada Escola ou Faculdade nas épocas que forem 

marcadas em regulamento, serão admitidos a prestar exame, de qualquer número de matérias do respectivo 

curso; todos aqueles que o requererem, satisfazendo as seguintes condições: 

1ª Apresentar certidões de exame das matérias exigidas como preparatórios para a matrícula na mesma 

Faculdade ou Escola, ou das que antecedem às dos exames requeridos na ordem do programa oficial; 

2ª Provar a identidade de pessoa; 

3ª Pagar a importância da matricula na proporção dos exames requeridos”. 
12 Atualmente, privilégios e regalias possuem uma conotação negativa. Contudo, no século XIX eles eram 

sinônimos de direitos e prerrogativas, cf. PINTO, 1832, e AULETE, 1881. 
13 Vale destacar um dos raros momentos em que se tentou definir o conteúdo da expressão, no qual o deputado 

Martins Junior, em 1895, fez uso das ideias do ex-deputado Affonso Celso Junior e afirmou o caráter tríplice 

da expressão: liberdade do ensino propriamente dita, liberdade do ensino e liberdade perante o ensino 

(DPIP, 1919e, p. 116). 
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pedagógica não é claro: enquanto Antonio Ferreira de ALMEIDA JUNIOR (1956, pp. 120-

123) afirma que a “condenação e morte” do ensino livre aconteceu com a lei nº 314 de 1895, 

Alberto VENANCIO FILHO (2011, p. 222) entende que ele permanece como “questão 

palpitante” até a Reforma Carlos Maximiliano de 1915. Contudo, ao longo de nossa pesquisa 

foi possível constatar alguns ecos do tema ainda na década de 1920, o que demonstra sua 

importância e persistência.  

 Independentemente de seu termo final, deve-se ressaltar que a origem da crise do 

ensino jurídico pode ser localizada, grosso modo, na referida reforma de 1879, que esvaziou 

as Academias de Direito e, para alguns, mergulhou a cultura jurídica também em uma crise 

sem precedentes. Nesta ordem de ideias, os juristas da época começaram a perguntar-se: 

como combater a crise? A resposta, entretanto, nunca foi plenamente encontrada. Desde a 

reforma imediatamente posterior à do ensino livre, em 1885, até a última da Primeira 

República, em 1925, inúmeras foram as tentativas de regulamentação do ensino jurídico, 

passando todas mais ou menos pelos mesmos temas: matrícula, seriação (a atual grade 

curricular), disciplina acadêmica e regime dos exames de ingresso e os títulos para os 

bacharéis e os doutores. Interessante notar que, em todas elas, a ânsia por se inovar era muito 

grande, e parecia mesmo que o consenso estava longe de ser atingido, principalmente em 

relação à seriação dos cursos – quanto a estes, a expressão machadiana de que “cada cabeça, 

cada sentença” não poderia ser mais precisa. Percebe-se também que todas as reformas do 

período preocupavam-se antes em combater aspectos pontuais da instrução pública, sem uma 

visão ampla ou um projeto nacional de educação. É o que Euclydes da CUNHA denunciava 

em 1906 ao dizer que, no Brasil, reformava-se pelas cimalhas (2009, p. 176). 

Ainda do ponto de vista pedagógico, o período da Primeira República também não 

se encerrou em 1930, quando da chamada “Revolução Liberal”. Na década de 1920, as 

disputas no campo educacional acirraram-se entre liberais e autoritários, sendo o ensino 

jurídico reformado por estes últimos em 1931. A Reforma Francisco Campos, como ficou 

conhecida, refere-se ao conjunto de seis decretos14 expedidos pelo Governo Federal entre 

1931 e 1932, enquanto Campos esteve à frente da pasta da Educação, no bojo das reformas 

empreendidas por Getulio Vargas, no início da década de 1930. No âmbito da história do 

                                                 
14 Os decretos foram: decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação; 

decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a organização do ensino superior, instituindo o 

Estatuto das Universidades Brasileiras; decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre a 

organização da Universidade do Rio de Janeiro; decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, que estruturou o 

ensino secundário; decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931, que organizou o ensino comercial; e decreto nº 

21.241, de 4 de abril de 1932, que consolidou as disposições sobre a estruturação do ensino secundário. 
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direito, esta reforma ficou conhecida por ter tentado combater de modo mais contundente os 

malefícios da crise iniciada em 1879, valendo-se para isso dos decretos nº 19.850, nº 19.851 

e nº 19.852, que, respectivamente, criou o Conselho Nacional de Educação, organizou o 

ensino superior segundo o modelo universitário e reestruturou o ensino do Direito. 

Um dos aspectos desta reforma é, justamente, a regulação e o estímulo à criação de 

Universidades. Tal tema, contudo, não é uma inovação da década de 1930: assim como o 

ensino livre, a organização do ensino pelo sistema universitário era um tema que remontava 

aos tempos imperiais. Não por acaso, na Fala do Trono que abriu a última reunião da 

Assembleia Legislativa do Império, em 1889, Dom Pedro II já sugeria a necessidade de 

criarem-se duas universidades no Brasil, uma ao norte e outra ao sul, “para centros de 

organismo científico e proveitosa emulação, donde partirá o impulso vigoroso e harmônico 

de que tanto carece o ensino” (AGCD, 1889, p. 870). Com a mudança de regime político, a 

discussão sobre a criação de Universidades no Brasil continuou e foi especialmente 

produtiva no Congresso Nacional. Assim, o ensino jurídico também começou a ser discutido 

no contexto universitário, principalmente a partir dos anos 1920. Após a Revolução de 1930, 

ele incorporou-se de vez às Universidades.  

A “Revolução Liberal”, como ficou conhecida, é um marco na historiografia 

brasileira e muitos consideram que ela representa o nascimento do Estado brasileiro 

moderno, pois ao fim da Era Vargas (1930-1945) as bases econômicas, políticas e sociais 

sobre as quais ainda hoje o Brasil está fundado haviam sido forjadas. Nesta visão 

“desenvolvimentista”, tem-se que as reformas empreendidas no período tinham o escopo de 

“modernizar” o país. Contudo, esta visão reducionista tende a agrupar todas essas reformas 

sob uma mesma racionalidade modernizante, o que pode ser um equívoco. No tocante ao 

ensino do Direito, assume-se que a Reforma Francisco Campos foi uma tentativa de 

modernizá-lo frente à nova realidade que despontava no cenário nacional. Entretanto, tanto 

o contexto em que ela foi expedida quanto as ideias nela contidas parecem apontar para uma 

outra interpretação, a ser apresentada neste trabalho. Nesta esteira, a presente pesquisa 

pretendeu investigar se procede o diagnóstico da historiografia jurídica sobre o caráter 

modernizador da Reforma Francisco Campos. Para tanto, foram explorados os pontos de 

continuidade e ruptura da política educacional e das questões didáticas da Primeira 

República. 
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É certo que a reflexão crítica sobre o ensino jurídico já foi desenvolvida por vários 

autores ao longo destes quase duzentos anos desde 182715. Assim, nossa proposta não foi 

fazer um estudo panorâmico ou ensaístico sobre o tema, mas sim investigar um objeto 

específico, qual seja, a Reforma Francisco Campos. Por isso, algumas explicações fazem-se 

necessárias quanto à pertinência do presente estudo. Sua relevância está no fato de que tanto 

a Primeira República quanto o início da Era Vargas (em especial 1930-1934) são períodos 

pouco estudados pela historiografia, em especial a historiografia jurídica. De fato, estudos 

sobre a época imperial abundam nos campos da história social e da história econômica, ao 

passo que o Estado Novo (1937-1945) também já foi e continua sendo alvo de muitas 

pesquisas. 

Além disso, ainda que a pesquisa tenha um caráter eminentemente bibliográfico, pois 

inserida na linha de pesquisa “história do pensamento e da cultura jurídica moderna”, sua 

contribuição reside no fato de ter-se levantado e sintetizado as principais fontes do período 

referentes ao ensino do Direito, com destaque para os debates parlamentares. Com efeito, na 

Primeira República, poucos foram os trabalhos dedicados ao tema da educação16, em 

especial ao ensino jurídico: Jorge NAGLE (1990, p. 287) aponta que as principais fontes do 

período são obras doutrinárias (brasileiras e do exterior, traduzidas), anais do Congresso 

Nacional e Relatórios dos Ministérios e Secretarias do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores. 

 Um outro fato que não deve ser perdido de vista são as consequências da Reforma 

Francisco Campos no âmbito do ensino superior e da cultura jurídica brasileira. Além de ter 

sido uma das reformas educacionais mais longevas, superada apenas após o golpe de 1964, 

foi sob sua égide profissionalizante que muitos juristas formaram-se, inclusive aqueles que 

                                                 
15 Em caráter ilustrativo, podemos citar trabalhos de cunho histórico e memorialístico, como os de José Luiz 

de ALMEIDA NOGUEIRA (A academia de São Paulo: tradições e reminiscências, estudantes, estudantões, 

estudantadas, 1907-1912, 9 volumes), Spencer VAMPRÉ (Memórias para a história da Academia de São 

Paulo, 1924, 2 volumes) e Clovis BEVILAQUA (História da Faculdade de Direito do Recife, 1927, 2 

volumes), e trabalhos de cunho interpretativo, como os de Alberto VENANCIO FILHO (Das arcadas ao 

bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil, 1977), Aurélio Wander BASTOS (O ensino jurídico no 

Brasil, 1978-1979), Sérgio ADORNO (Os aprendizes do poder, 1988) e Edmundo Campos COELHO (As 

profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro (1822-1930), 1999). 
16 Jorge NAGLE (1990, pp. 287-290) afirma que até 1920 as principais obras foram A Educação no Regime 

Republicano, de Teixeira Brandão, A Educação Nacional, de José Veríssimo, e O Brasil e a Educação Popular 

e Problemas de Educação, de Carneiro Leão. Na década de 1920, desenvolveram-se quatro tipos de trabalhos: 

(i) de pregação nacionalista, (ii) de natureza pedagógica geral, (iii) de apresentação de quadros histórico-

descritivos da educação brasileira e (iv) do movimento escolanovista. Além disto, são dignas de menção duas 

coleções de livros, Biblioteca de Educação, organizada por Lourenço Filho em 1927, e Coleção Pedagógica, 

dirigida por Paulo Maranhão a partir de 1929. Deste levantamento, percebe-se a carência de obras destinadas 

exclusivamente à reflexão sobre o ensino jurídico, o que ficava a cargo dos próprios juristas (e não dos 

educadores). Para uma visão sobre a literatura educacional na Primeira República, cf. NAGLE, 1990, pp. 287-

290. 
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deram suporte ao regime militar. Sem contar o próprio Francisco Campos, o “Chico 

Ciência”, que participou da elaboração dos dois primeiros Atos Institucionais e colaborou 

na realização da Constituição de 1967, podemos citar, como exemplos de juristas formados 

na constância da reforma de 1931, Luiz Antonio da Gama e Silva (1913-1979), formado em 

1934 na Faculdade de Direito de São Paulo e mentor do Ato Institucional nº 5 de 1968, e 

Victor Nunes Leal (1914-1985), formado em 1936 na Faculdade Nacional de Direito (Rio 

de Janeiro) e aposentado compulsoriamente do Supremo Tribunal Federal em 1969.  

Além destas consequências de curto e médio prazo, a referida visão tecnicista e 

dogmática da reforma teve efeitos que se prolongam até os nossos dias. Neste sentido, é 

possível reconhecer-se alguns indícios de continuidade da crise do ensino jurídico que se 

estende desde o final do século XIX, atravessa o XX e adentra nos primeiros anos deste novo 

século: a afirmação de que se vive uma “crise no ensino jurídico” virou quase que um lugar-

comum nas Faculdades de Direito. Em outras palavras, remontar-se às origens e às 

tentativas de combate à referida crise justifica-se em função de sua permanência nos 

dias atuais. Para tanto, basta lembrarmos que as discussões que vieram à tona em 2016 

demonstram como a mentalidade no campo educacional é ainda muito conservadora. 

 Isto posto, o objetivo do estudo foi reconstituir o “estado da arte” do ensino 

jurídico na Primeira República e, por meio da análise dos pontos de continuidade e ruptura 

com o período imediatamente anterior, verificar se procede a interpretação da 

historiografia jurídica sobre o caráter modernizador da Reforma de 1931. Nessa esteira, 

também se objetivou apresentar os principais aspectos que regiam o sistema jurídico 

responsável por organizar o ensino do direito, com destaque para o tripé legislação, debates 

parlamentares e doutrina, em uma chave de análise que remonta, dentre outros, a Teixeira 

de Freitas17. 

 Convém ressaltar também que nosso objetivo não foi apresentar como o ensino do 

direito deu-se efetivamente, mas, antes, em como ele foi pensado para ser colocado em 

prática. É por este motivo que o leitor ou a leitora não deve estranhar o fato de que o tempo 

verbal que predomina no trabalho é o futuro do pretérito: na maioria dos casos, não nos 

                                                 
17 Em seus Additamentos á consolidação das leis civis, Teixeira de FREITAS (1877, p. VI) entendeu por bem 

atualizar sua Consolidação utilizando-se da “tríplice distinção” entre Legislação, Doutrina e Jurisprudência. 

Ainda que o objetivo deste trabalho científico seja outro, o método sugerido pelo grande civilista foi por nós 

aproveitado: para analisar o ensino jurídico na Primeira República, o percurso seguido foi Legislação, Debates 

Parlamentares e Doutrina. A troca de um dos fatores e sua mudança de ordem justifica-se porque, primeiro, 

pouca Jurisprudência havia sobre o ensino à época e, segundo, tal linha narrativa permitiu-nos investigar a 

Reforma Francisco Campos, o verdadeiro objeto de estudo deste trabalho. 
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interessa o que foi, mas o que seria colocado em prática. Daí porque nossa atenção recaiu 

sobre os inúmeros projetos de lei e emendas a esses projetos, apresentados à exaustão nas 

mais de quatro décadas que separam a proclamação da República (1889) e a Reforma 

Francisco Campos (1931). Portanto, mais do que expor e explicar as reformas, para 

entendermos o pensamento das pessoas de então o importante é expor e descrever o que eles 

pensavam que deveria ter sido. A história do ensino jurídico também é a história do que ele 

poderia ter sido.  

Em termos metodológicos, o presente trabalho possui âmbito temporal, espacial e 

temático bem definidos. 

No aspecto temporal, a investigação científica seguiu uma linha cronológica que se 

inicia em 1827, com a criação dos cursos jurídicos no Brasil, até 1931 – mais 

especificamente, o dia 11 de abril de 1931, com a Reforma Francisco Campos. Portanto, a 

temporalidade não seguiu, necessariamente, a história política do Brasil, apesar de focar-se 

no período conhecido como Primeira República (1889-1930)18 ou República dos 

“bacharéis”, uma vez que todos os homens que estiveram à frente do governo no período 

eram, em sua maior parte, bacharéis oriundos das Faculdades de Direito. Com efeito, sob o 

ponto de vista educacional, as discussões começam bem antes de 1889 e terminam após 

1930, também não correspondendo à história política19. 

O âmbito espacial foi o Brasil, cuja delimitação territorial das fronteiras na América 

do Sul foi consolidada em 1903 (Tratado de Petrópolis) e ainda hoje continua a mesma. No 

período imperial (1822-1889), a investigação centrou-se nas cidades de São Paulo e Recife, 

uma vez que sediavam as duas únicas Faculdades de Direito do país, então ditas “oficiais”. 

Após este período, e com a criação de novas instituições de ensino superior, as Faculdades 

Livres de Direito, nenhuma cidade ou região foi focalizada, optando-se por desenhar um 

mapa amplo da situação do ensino jurídico no país, em especial no período imediatamente 

anterior à Reforma de 1931.  

Com efeito, ainda que nosso estudo foque no ensino jurídico brasileiro, não se deve 

esquecer que muitas das questões aqui levantadas faziam parte de um debate maior que 

ocorria mundialmente e, não raras vezes, a experiência de outros países era uma importante 

fonte. Por exemplo, a questão sobre o ensino livre foi muito difundida e discutida na França, 

                                                 
18 Também chamada de República Velha, República oligárquica, República dos “coronéis” ou República do 

“café com leite” (FAUSTO, 2015). 
19 Nas palavras de Jorge NAGLE (1990, p. 261), “do ponto de vista da história da educação nem a República 

se implanta a partir de 1889 nem a Primeira República termina em 1930. Simples marcos cronológicos, essas 

duas datas de forma alguma significam mudanças profundas no sistema escolar brasileiro”. 



11 

 

 

 

sendo ela o país-modelo para o ensino adotado a partir de 1879. É curioso notar que tanto os 

doutrinadores quanto os parlamentares tinham um amplo conhecimento de como se 

processava o ensino jurídico não só na França, mas também na Alemanha, na Itália, nos 

Estados Unidos e na Inglaterra, muito em função de revistas francesas que entravam no 

Brasil desde o século XIX. É interessante observar, como lembra Antonio Ferreira de 

ALMEIDA JUNIOR, que a concepção de ensino livre variava muito nestes países: “na 

França era a ausência de intervenção do Estado; na Inglaterra, a não intervenção da Igreja; 

na Alemanha, a liberdade quanto à Igreja, a autonomia quanto ao Estado; nos Estados 

Unidos, a autonomia em relação aos empregadores” (1956, p. 69)20. Mesmo com esta 

proliferação de sentidos do ensino livre nos outros países, deve-se ressaltar que o ensino do 

Direito na Primeira República sofreu muitas influências externas, o que será percebido no 

decorrer deste trabalho. 

 No que concerne ao âmbito temático, o objeto sobre o qual recaiu a pesquisa foi o 

ensino jurídico. Em realidade, conforme já foi dito acima, a ênfase do estudo se deu em torno 

de seu sistema, em detrimento de sua efetiva realização. Traçando-se um paralelo com a 

teorização elaborada pelo linguista Ferdinand de SAUSSURE (1931), a referida ênfase se 

dá em torno da langue (língua) e não da parole (fala), isto é, do sistema e não do evento. Em 

outras palavras, deixou-se de analisar a prática efetiva do ensino jurídico, o dia a dia das 

Faculdades de Direito, para analisar-se o sistema dos cursos de Direito de modo global. A 

opção pela análise sistemática deu-se porque, em primeiro lugar, acreditamos que a análise 

do sistema permite superar as experiências individuais e locais e fornecer uma visão do 

ensino do Direito tal qual pensado à época. Em segundo lugar, ao contrário do período 

imperial, em que existiram apenas duas Faculdades de Direito (São Paulo e Recife), na 

Primeira República fundaram-se e foram equiparadas diversas Faculdades livres de Direito 

pelo território nacional (do Rio Grande do Sul ao Amazonas), de modo que analisar a prática 

do ensino em todas elas é algo de difícil execução. 

Outra nota de caráter metodológico refere-se à grafia das fontes históricas. Optamos 

por adotar a grafia modernizada para todas as fontes, independentemente da origem 

(legislação, debate parlamentar, citação direta, etc.), com exceção dos nomes próprios. 

Portanto, não estranhe o leitor ou a leitora com a denominação Ruy Barbosa em vez de Rui 

Barbosa, ou Leoncio de Carvalho em vez de Leôncio de Carvalho. 

                                                 
20 Sobre o ensino livre e a liberdade de ensinar e de aprender nos outros países, cf. ALMEIDA JUNIOR, 1956, 

pp. 64-73. 
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No mais, fizemos uso de uma abordagem diacrônica, tendo por limites os anos de 

1879 e 1931. Com base neste marco temporal, a investigação científica preocupou-se com 

questões de três ordens: o quê, o como e o porquê do ensino do Direito no período, sempre 

no nível sistemático (langue). 

O Capítulo 1 retrata a evolução legislativa do ensino jurídico (o quê), tendo por base 

a legislação em vigor no período. Quanto ao Império, descrevemos as principais reformas: 

lei de 11 de agosto de 1827, decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854, decreto nº 7.247, de 

19 de abril 1879 (Reforma Leoncio de Carvalho), e, por fim, decreto nº 9.360, de 17 de 

janeiro de 188521. A inclusão deste período histórico é importante para o entendimento da 

evolução do ensino, cujas consequências ainda repercutiam nas primeiras décadas 

republicanas. No que concerne à Primeira República, a descrição dos diversos decretos e leis 

deu-se de forma minuciosa, sendo analisados o decreto nº 1.232 H, de 2 de janeiro de 1891 

(Reforma Benjamin Constant), a lei nº 314, de 30 de outubro de 1895 (Reforma Fernando 

Lobo), o decreto nº 3.903, de 12 de janeiro de 1901 (Reforma Epitacio Pessôa), o decreto nº 

8.662, de 5 de abril de 1911 (Reforma Rivadavia Corrêa), o decreto nº 11.530, de 18 de 

março de 1915 (Reforma Carlos Maximiliano), e o decreto nº 16.782-A, de 13 de janeiro de 

1925 (Reforma Rocha Vaz). Ao lado da legislação, a situação do ensino jurídico foi ilustrada 

também com: (i) a opinião de alguns juristas da época, com destaque para Spencer VAMPRÉ 

(Memórias para a história da Academia de São Paulo, 1924) e Clovis BEVILAQUA 

(História da Faculdade de Direito do Recife, 1927); (ii) as mensagens presidenciais, que 

fornecem a visão que o chefe do Poder Executivo tinha sobre a instrução pública; e (iii) 

análises interpretativas de autores da época, como Odilon NESTOR (Faculdade de Direito 

do Recife: traços de sua história, 1930) e outros, e autores contemporâneos, como foi o caso 

de Primitivo MOACYR (1941a, 1941b e 1942), Alberto VENANCIO FILHO (Das arcadas 

ao bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil, 1977), Aurélio Wander BASTOS 

(O ensino jurídico no Brasil, 1978-1979) e Luiz Antônio CUNHA (A Universidade 

Temporã: o ensino superior, da Colônia à Era Vargas, 1980). 

O Capítulo 2 reconstitui o debate parlamentar sobre o ensino jurídico (o como), 

feito com base na coleção Documentos Parlamentares – Instrução Pública (DPIP), editada 

pelo próprio Congresso Nacional e que reúne as atas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal referentes às discussões relativas ao ensino. Tratando-se de treze volumes, 

selecionamos oito deles e sintetizamos a discussão ocorrida no período, a saber: Plano 

                                                 
21 Esta reforma teve uma duração muito curta, mas mesmo assim foi incluída no trabalho. 
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integral – Projeto Tavares de Lyra (1907-1908) (volume 2), Lei Orgânica do Ensino 

Superior e do Fundamental, na República – Reforma Rivadavia Corrêa (1911-1914) 

(volume 3), Reforma Carlos Maximiliano – Decreto 11.530 de 18 de março de 1915 (1914-

1918) (volume 4), Reforma Carlos Maximiliano – Decreto n. 11.530 de 18 de março de 1915 

(1914-1918) (volume 5), Desoficialização do ensino superior e secundário (1891-1918) – 

Regime universitário (1892-1918) – Criação do Ministério da Instrução Publica (1894) 

(volume 6), Códigos de Ensino (1891-1901) (volume 7), Cursos Jurídicos (1894-1906) 

(volume 8) e Ensino secundário e superior (1917-1928) (volume 11). Outra obra utilizada 

foi O ensino público no Congresso Nacional, publicada em 1916 por Primitivo MOACYR. 

A preocupação principal não foi reconstruir ou resumir os debates, mas sintetizá-los, 

extraindo os principais argumentos e ideias trazidos pelos parlamentares no que concerne ao 

ensino jurídico. Este foi um tema muito debatido na primeira metade da década de 1890 e 

que permaneceu como pano de fundo ao longo de todo o período, ao lado, principalmente, 

da Medicina e da Engenharia, e questões como a seriação e, sobretudo, o ensino livre 

estiveram sempre presentes. Mais que entender a ratio legis ou a ratio legislatoris, nosso 

esforço girou em torno de compreender a mens legislatoris. Em função da variedade de 

temas debatidos, nosso recorte focou em três específicos: reformas do ensino, ensino livre e 

regime universitário.  

O Capítulo 3 resgata o pensamento sobre o ensino do direito no período (o 

porquê), com base nas ideias disponíveis. Para entendermos plenamente por que o ensino 

foi idealizado e discutido como o foi, é preciso lançarmos olhos aos autores da época, 

principalmente aos juristas, que produziram pareceres e obras reflexivas sobre o assunto. 

Para tanto, o corpus escolhido foram obras consideradas paradigmáticas publicadas no 

período22, desde o Império até a dita reforma. Começaremos o percurso com a obra basilar 

de Ruy BARBOSA, Reforma do ensino secundario e superior: parecer e projecto (relativo 

ao decreto n. 7247 de 19 de abril de 1879) apresentado em sessão de 13 de abril de 1882, 

que exerceu enorme influência sobre o pensamento do ensino jurídico de então e reverberou 

por todo o período, sendo evocado e citado pelos autores que o sucederam. Os outros autores 

estudados, e que muito influenciaram tanto a expedição dos decretos quanto as discussões 

                                                 
22 Por óbvio, algumas obras não puderam entrar no corpus da investigação científica – seja por constituírem 

trabalhos de menor relevância, seja por pertencerem ao período imperial –, sob pena de tornar este trabalho 

muito extenso. Trata-se, em última instância, de uma escolha de ordem metodológica. Como exemplos, 

podemos citar as obras de Tavares Belfort, Apreciação do projeto da criação de uma universidade (1873), 

Antonio de Almeida Oliveira, O ensino publico (1874), e Affonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, Reforma 

das Faculdades de Direito (1887). 
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no Congresso Nacional, foram Aurelino LEAL (A Reforma do Ensino do Direito no Brasil, 

1907), Thomaz Pompêo de Sousa BRASIL (O Ensino superior no Brasil, 1913) e João 

Mendes de ALMEIDA JUNIOR (Ensino do direito, 1914). Além destes, os resultados de 

dois importantes Congressos organizados na Capital Federal e que se propuseram a discutir 

o ensino jurídico também foram analisados: o Primeiro Congresso Juridico Brazileiro (1908) 

e o Congresso de Ensino Superior (1927). 

O Capítulo 4 analisa a Reforma Francisco Campos, desde as disputas da década de 

1920, que precederam a reforma, até o êxito da Revolução de 1930 e a criação do Ministério 

da Educação. Com efeito, também utilizamos a mesma metodologia do Capítulo 1 na 

descrição dos três decretos que impactaram o ensino jurídico: a criação do Conselho 

Nacional de Educação (decreto nº 19.850), a organização do ensino superior segundo o 

modelo universitário (decreto nº 19.851) e a reestruturação do ensino do Direito (decreto nº 

19.852). 

Ao final de cada Capítulo, há uma seção que trata de sintetizar as principais ideias 

neles contidos. 

A Conclusão trata de cotejar os resultados dos capítulos antecedentes e os decretos 

da Reforma Francisco Campos de 1931, permitindo-nos confirmar ou refutar nossa hipótese 

original, a saber, de que (i) a Reforma Francisco Campos teve um caráter conservador, 

isto é, representou uma continuidade em relação ao Império e à Primeira República e, 

subsidiariamente, (ii) os problemas contemporâneos no ensino jurídico são, em parte, 

repercussões da Reforma Francisco Campos. 

 Elaboramos também ao final um Apêndice que contém tabelas com as diversas 

grades curriculares do período, tanto as que foram postas em prática quanto as que foram 

propostas. Em seguida, apresentamos um índice cronológico da legislação federal referente 

ao ensino do direito, do Império até 1931 (Era Vargas), por entender necessário ao pleno 

entendimento das mudanças no ensino ao longo de todo o período histórico aqui estudado. 

Para elaboração deste índice, utilizamos os elaborados pelos professores Antonio Ferreira 

de ALMEIDA JUNIOR (1949), Clovis BEVILAQUA (1927, v. 2, pp. 261-265) e pela 

Reitoria da Universidade de São Paulo (USP, 1953). Por fim, incluímos também um Índice 

Onomástico. 
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METODOLOGIA 

 

“Com efeito, não diferem o historiador e o poeta por escreverem verso ou 

prosa (pois que bem poderiam ser postos em versos as obras de Heródoto, 

e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram 

em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e outro 

as que poderiam suceder”. 

- Aristóteles, Poética 

  

A presente pesquisa utilizou-se do método histórico, de cunho descritivo e 

exploratório, em todo o desenvolvimento da investigação científica. Assim, o trabalho foi 

desenvolvido no campo da história do direito, inserindo-se na linha de pesquisa “história 

do pensamento e da cultura jurídica moderna”. Justifica-se a vinculação a esta área do 

direito tanto por seu caráter hermenêutico (tal qual a própria ciência jurídica), quanto por 

seu caráter dessacralizador do direito positivo, em especial a problematização das disciplinas 

dogmáticas, cujos pressupostos implícitos e acríticos encontram-se amplamente difundidos 

pelo Brasil e pelo mundo. Assim, é a função crítica da história do direito que aqui se pretende 

ressaltar (HESPANHA, 2015, p. 13). 

 Contudo, existem diferentes modos de se fazer a história do direito. Para tanto, é 

necessário antes definir o que se entende pelo direito enquanto objeto de estudo e, mais, 

como se dá a constituição do campo jurídico, para dialogar com Pierre BOURDIEU (1986). 

 O paradigma atual da ciência do direito, cunhado pelos positivistas a partir do séc. 

XIX, afirma que este se confunde com as normas23. Direito é uma ciência normativa. 

Enquanto tal, deve-se ter em mente que normas não existem fora da linguagem. Esta, 

contudo, não é autônoma: precisa de agentes e de um contexto para existir, daí a importância 

das relações sociais entre os seres humanos. O direito não poderia ficar de fora, pois ele não 

existe senão por meio de um discurso, discurso este que constitui a realidade na qual o direito 

irá atuar (LOPES, 2004, p. 29). Portanto, pode-se concluir que a linguagem é constitutiva da 

realidade institucional (SEARLE, 1995 e 2000) e o direito, por fazer uso da linguagem, 

pertence à categoria dos fatos institucionais e faz uso de regras constitutivas, ou seja, regras 

                                                 
23 Sobre a criação deste paradigma, cf. BOBBIO, 1979, pp. 5-147. 
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que ao mesmo tempo o criam (o objeto direito) e o regulam, tal qual o que ocorre em um 

jogo de xadrez24. 

Uma vez que o direito é um saber institucional, é possível estudá-lo sob a ótica do 

discurso, pois seu conceito é “passível de ser submetido a uma investigação da história de 

sua linguagem, pois sob um mesmo termo podem ocultar sentidos distintos e diferentes 

práticas” (LOPES, 2004, p. 37). 

 Além de seu caráter institucional, deve-se ter em mente que o direito também é uma 

disciplina prática. Com isto, quer-se dizer que ele não existe apenas para ser contemplado, 

mas sim para ser utilizado como ferramenta de ação (MACINTYRE, 2008). O princípio é o 

mesmo da célebre frase atribuída a Kant: “não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar”; não 

se ensino direito, ensina-se a praticá-lo25. Tal qual a medicina ou a engenharia, para se dizer 

que alguém domina o saber de um determinado campo, é necessário que se conheça as regras 

que o constituem e saiba-se resolver e justificar, de forma articulada, os problemas. Por isso 

que a aproximação entre direito e linguagem26 é novamente bem-vinda: ensinar direito é 

como ensinar uma nova língua. Sabemos que o aluno dominou-a a partir do momento em 

que consegue, autonomamente, entender e articular seus conceitos não de forma mecânica, 

                                                 
24 A percepção do direito enquanto prática constituída por meio da linguagem é tributária da teoria da ação, 

que se contrapõem à teoria da norma dos positivistas do começo do séc. XX a que fizemos referência. A 

teoria da ação pretende responder à questão “o que é seguir uma regra?”. Deslocando-se da teorização sobre a 

norma jurídica, o foco diz respeito ao processo deliberativo, tomando-se por base que decisão é uma forma de 

ação, pois decidir é agir. Este deslocamento deu-se, em grande parte, à própria mudança na filosofia, cujo foco 

de reflexão passou da tensão sujeito-objeto para a linguagem: não mais o conhecer a regra, mas entender o que 

nos leva a segui-la passou a figurar na ordem do dia. Esta virada linguística, no entendimento de LOPES 

(2009), deu-se em função de três correntes filosóficas distintas: a de Karl-Otto Apel (ética do discurso), a 

hermenêutica (Paul Ricoeur) e a analítica anglófona, em especial a inspirada no segundo WITTGENSTEIN. O 

parágrafo 23 de suas Investigações Filosóficas (WITTGENSTEIN, 1999, p. 35) fornece a ideia exemplar desta 

virada. 
25 Segundo MACINTYRE (2008, p. 187), prática é “any coherent and complex form of socially established 

cooperative human activity through which goods internal to that form of activity are realized in the course of 

trying to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and partially definitive of, that form 

of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human conceptions of the ends and 

goods involved, are systematically extended”. É por isso que, para o autor, jogar uma bola com habilidade não 

é uma prática neste sentido, mas o jogo de futebol o é, assim como o xadrez. Empilhar tijolos não é uma prática, 

mas a arquitetura o é.  
26 Quanto à analogia entre direito e língua, valiosa é a lição de RICOEUR (1991), que faz a distinção entre 

língua e discurso e que muito pode ser aproveitada em tratando-se do direito. A língua é atemporal: é impossível 

precisar-se quando foi realizada; o discurso, por sua vez, realiza-se uma única vez. A língua não tem sujeito: é 

inútil questionar-se quem fala tal ou qual língua; já o discurso é sempre realizado por alguém. Os signos e sua 

relação recíproca também exercem aqui uma função importante: na língua, os signos referem-se um ao outro, 

seu significado decorre da oposição e da arbitrariedade entre eles, ao passo que no discurso os signos sempre 

denotam um referente externo, fazem referência ao mundo empírico – descrevem, representam ou exprimem 

algo. Por fim, a última característica distintiva é a mensagem: a língua não transmite nenhum conteúdo, não 

tem mensagem; já o discurso, porque visa a comunicação, implica mensagem e sua troca recíproca. A 

contraposição entre língua (sistema normativo e abstrato, homogêneo) e discurso (ato individual e concreto, 

heterogêneo) é conhecida na clássica distinção de Ferdinand de SAUSSURE (1931) entre langue e parole. 
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mas guiado pelos princípios e pelas regras que a regem (LOPES, 2006). No direto é a mesma 

coisa. 

 Sendo uma prática social, o direito só pode ser compreendido pelas pessoas que dele 

participam. Os participantes terão a exata medida do por que fazem determinada ação ou 

tomam alguma decisão, é dizer, são os únicos capazes de atribuir sentido àquela prática. 

Uma ação com sentido é uma ação simbólica27 (WINCH, 1995, p. 50) e o sentido de uma 

prática pode – e deve – ser compartilhado entre os praticantes. É neste sentido que HART, 

em seu The Concept of Law (2012), atribui uma grande importância ao ponto de vista 

interno28. 

 Com base nas ideias até aqui desenvolvidas, é dizer, o direito enquanto construção 

institucional e prática social, pode-se concluir que “os juristas lidam com aquela parte da 

realidade que é a realidade social, cuja construção se dá pela ação humana e que integra, 

portanto, o uso da linguagem e do pensamento” (LOPES, 2004, p. 44) e, por localizar-se em 

uma realidade objetiva, real e material é que se pode dizer que “o direito é constituído e 

criado pela linguagem que determina as ações” (LOPES, 2004, p. 44). 

Justamente pelo papel central que a linguagem exerce no âmbito do direito é que 

podemos reconstruir sua prática, e principalmente seus sentidos, por meio de diferentes 

metodologias históricas no campo da história social, em especial na história do 

                                                 
27 “Action with a sense is symbolic: it goes together with certain other actions in the sense that it commits the 

agent to behaving in one way rather than another in the future. (…) It follows that I can only be committed in 

the future by what I do now if my present act is the application of a rule” (WINCH, 1995, p. 50, grifos no 

original). 
28 “The use of unstated rules of recognition, by courts and others, in identifying particular rules of the system 

is characteristic of the internal point of view. Those who use them in this way thereby manifest their own 

acceptance of them as guiding rules and with this attitude there goes a characteristic vocabulary different from 

the natural expressions of the external point of view. Perhaps the simplest of these is the expression, “It is the 

law that...”, which we may find on the lips not only of judges, but of ordinary men living under a legal system, 

when they identify a given rule of the system. This, like the expression “Out” or “Goal,” is the language of one 

assessing a situation by reference to rules which he in common with others acknowledges as appropriate for 

this purpose. This attitude of shared acceptance of rules is to be contrasted with that of an observer who records 

ab extra the fact that a social group accepts such rules but does not himself accept them. The natural expression 

of this external point of view is not “It is the law that ...” but “In England they recognize as law ... whatever 

the Queen in Parliament enacts....” The first of these forms of expression we shall call an internal statement 

because it manifests the internal point of view and is naturally used by one who, accepting the rule of 

recognition and without stating the fact that it is accepted, applies the rule in recognizing some particular rule 

of the system as valid. The second form of expression we shall call an external statement because it is the 

natural language of an external observer of the system who, without himself accepting its rule of recognition, 

states the fact that others accept it” (HART, 2012, pp. 102-103, grifos no original). 
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pensamento29, denominada por POCOCK (2003, p. 73) como história do discurso, situada 

entre ato de fala (parole) e contexto linguístico (langue). 

Como o próprio nome já nos diz, este método está preocupado em entender e 

reconstituir o pensamento das pessoas do passado – é a história como re-presentação do 

passado, ou seja, a compreensão histórica – no nosso caso, do passado do direito – envolve 

a re-presentação do pensamento reflexivo e passado no próprio espírito do historiador, que 

o faz de maneira crítica, pois todo pensamento é crítico (COLLINGWOOD, 1967). O 

pensamento, portanto, é o conceito fundamental da investigação histórica (GARDINER, 

1967, p. 250). 

 Nesta linha de raciocínio, a função (ofício) do historiador é superar o distanciamento 

temporal e tentar reconstruir os sentidos que os homens davam a seus discursos políticos e 

jurídicos. Assim é que SKINNER (2009) aponta que o objeto autossuficiente de pesquisa e 

entendimento do historiador é o próprio texto, cujo objetivo fundamental do estudo advém 

do fato de ele conter “elementos atemporais” e “ideias universais”, de “aplicação 

universal”30. Somente esta reconstrução do pensamento é que torna possível falar-se em 

investigação histórica das ideias, em que pese certa objetividade incompleta e subjetividade 

do historiador, como nos lembra RICOEUR31 (1955). 

                                                 
29 Três importantes ensaios sobre histórias das ideias publicados no decorrer da década de 1960 e que obtiveram 

reputação duradoura foram The History of Political Thought: A Methodological Enquiry, de John POCOCK, 

The Identity of the History of Ideas, de John DUNN, e Meaning and Understanding in the History of Ideas, de 

Quentin SKINNER (TUCK, 1992, p. 273). 
30 TUCK (1992, p. 275) afirma que “tanto Skinner quanto Dunn enfatizaram que a maneira adequada de se ler 

um texto histórico é como um produto histórico, em que as verdadeiras intenções do autor (à medida que elas 

podem ser razoavelmente reconstruídas) devem ser nosso principal guia como o porquê de o texto ter assumido 

a forma particular que assumiu (embora é claro que nenhum deles supusesse que a intenção fosse um guia 

suficiente – o fracasso também necessita de reconhecimento e explicação)”. 
31 Para RICOEUR (1955, pp. 25-40), a história precisa de uma objetividade conveniente a seus fins e exige 

certa subjetividade do historiador. A objetividade histórica é incompleta porque o historiador emite 

julgamentos de importância, recortando e selecionando o que irá pesquisar; a história é tributária de uma 

concepção vulgar da causalidade, pois ela é obrigada a utilizar, concomitantemente, diversos esquemas de 

explicação, sem necessariamente ter refletido sobre eles; a distância histórica entre o pesquisador e o objeto 

pesquisado torna a linguagem histórica necessariamente equívoca, pois o historiador faz uso de certa 

“imaginação temporal” para reconstruir os eventos; e, como nosso passado é o passado humano, em última 

análise a história pretende explicar e compreender os seres humanos – a translação, portanto, não é 

simplesmente para outro tempo, mas também para uma outra subjetividade, tomada como centro de referência. 

Assim, além do aspecto objetivo da história, que, segundo RICOEUR, atinge um racionalismo que “é 

da mesma raça que o da moderna física” e, portanto, “a história não tem motivo para nutrir em face dela 

qualquer complexo de inferioridade” (1955, p. 31), há também o aspecto da subjetividade do historiador. Para 

o autor, a constituição da objetividade histórica pelo ofício do historiador é correlata da subjetividade histórica, 

mas nem por isso ela é uma subjetividade “à deriva”. Como toda subjetividade científica, a do historiador 

representa a “vitória de uma boa subjetividade sobre uma má subjetividade” (1955, p. 38), ou seja, se a história 

reflete a subjetividade do historiador, o ofício (mister) deste “educa” sua subjetividade. Portanto, “a história 

faz o historiador tanto quanto o historiador faz a história”, ou, em outras palavras, “o ofício do historiador faz 

a história e o historiador” (1955, p. 39, grifo no original). 
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Nesta mesma linha de raciocínio, POCOCK (2003) vai mais além, propondo não uma 

história do pensamento, mas uma história do discurso, é dizer, um campo constituído por 

atos de discurso (orais, manuscritos ou impressos) e pelas condições e pelos contextos 

linguísticos em que estes atos foram emitidos. Aqui, novamente o conceito de linguagem 

assume uma posição central, pois para cada ato deve haver uma linguagem em que ele possa 

ser expresso, linguagem esta que determina o que nela pode ser dito e que pode ser 

modificada pelo que nela é dito (POCOCK, 2003, p. 64). É imperativo, como já dissemos, 

reconhecer a interação entre o ato de fala (parole) e a linguagem (langue) – a história do 

discurso situa-se entre ambos32. Assim, a história feita deste modo é fortemente 

événementielle – interessada nos atos efetuados e nos contextos linguísticos em que foram 

efetuados – e textual, composta de enunciações e respostas escritas e impressas, preocupada 

mais com as sublinguagens (idiomas, retóricas, maneiras de falar e jogos de linguagem) que 

com o conteúdo semântico em si (POCOCK, 2003, pp. 66-67). 

Outra metodologia histórica que faz uso da linguagem e sua modificação ao longo 

do tempo é a chamada histórica dos conceitos (Begriffsgeschichte), iniciada com Otto 

BRUNNER e cujo principal expoente foi Reinhart KOSELLECK. A premissa principal é a 

de que entender os conceitos de uma sociedade é entender a própria sociedade, pois não há 

sociedade que não tenha conceitos. Esta proposta estuda o emprego dos conceitos de forma 

diacrônica, pois, apesar do significante ter permanecido praticamente intacto – conceitos 

como “democracia”, “liberdade”, “justiça” são empregados desde a Antiguidade, por 

exemplo – seu significado foi modificando-se de acordo com o contexto temporal e 

linguístico em que eram empregados33. 

 Uma outra decorrência do aspecto central que a linguagem apresenta no direito como 

prática social é seu caráter institucional, pois a prática jurídica vai produzir instituições e, 

mais que isso, vai viver dentro delas. 

                                                 
32 Em uma perspectiva mais “pragmática”, pode-se dizer que “a interpretação de um texto político (...) deve 

situá-los (o texto e a obra) dentro de um conjunto mais amplo de ‘convenções’ ou ‘questões paradigmáticas’ 

ou modo de enfrentar essas questões, comuns a vários autores mais ou menos contemporâneos – uma 

comunidade de ‘falantes’ de uma linguagem política, que a atualiza através de suas intervenções particulares. 

Como essa atualização é pensada como atos de fala, o sentido de langue e do uso que o sujeito faz dela devem 

encontrar seu ponto de fuga no mundo de acontecimentos que as paroles pretendem modificar. As interações 

entre um e outro, por sua vez, acabam por modificar a própria langue” (POCOCK, 2003, p. 11, grifos no 

original). 
33 Para mais informações, cf. KOSELLECK, 1992 e 2002, pp. 18-37. 
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Em que pese a dificuldade em se definir o que seja uma instituição34, Neil 

MACCORMICK (2007) aponta a existência de três formas: (a) arranjo (arrangement): 

conjunto de normas articulado por um certo sentido, isto é, um complexo de normas que 

permitem realizar determinadas ações, como, por exemplo, os “institutos” (casamento, 

contrato, propriedade, etc.); (b) coisa (thing): existe independentemente de um sujeito, como 

um cartão de crédito, um relógio, a moeda, patentes, direitos; (c) agência (agencie): é a 

organização de e para a ação coletiva ou comum, ou seja, realizam fins comuns e não 

poderiam realizar-se a não ser pela cooperação, podendo-se citar como exemplos hospitais, 

empresas, órgãos da Administração direta e universidades. 

Nesta esteira, autores há que insistem em fazer história do direito alijado de seu 

contexto social, entendendo que a análise de uma norma jurídica inscrita em um documento 

permite, per se, compreender-se a realidade histórica. Contudo, desde pelo menos a metade 

do século XIX, com o advento de teorias críticas e do marxismo, houve o desenvolvimento 

de uma corrente de pensamento que entende que a combinação e a inter-relação do direito 

com outros conjuntos de interesses e significados (religião, moral, etiqueta) deve ser o 

aspecto central da historiografia jurídica, superando-se a velha dicotomia história 

interna/externa e história das fontes/da dogmática. A esta teoria chamou-se história das 

                                                 
34 Os autores usam várias definições de instituição em função, no mais das vezes, do viés que pretendem dar a 

sua pesquisa. Um conceito, cuja ideia é a de um “sistema de normas jurídicas incarnado na realidade social, de 

uma estrutura social organizada pelo direito de modo tão íntimo e indissociável que o ‘momento normativo’ 

não pode ser isolado na realidade sociológica que enforma sem que, por isso, resulte incompreensível”, é o 

cunhado por Maurice HARIOU (Théorie de l’instituition. Essai de vitalisme social): “Uma instituição (...) é 

uma ideia de empreendimento que se realiza e dura juridicamente num meio social; para a realização desta 

ideia, organiza-se um poder que lhe procura órgãos próprios; por outro lado, entre os membros do grupo social 

interessado na realização da ideia produzem-se manifestações de comunhão dirigidas pelos órgãos do poder e 

reguladas por regras de processo” (HESPANHA, 1982, p. 14). 
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instituições35. Em certo sentido, a história institucional do direito combina as três definições 

de instituição de MACCORMICK (2007): no caso de uma patente, por exemplo, temos o 

instituto per se (instituição-arranjo), sua outorga (instituição-coisa) e suas formas de 

negociação (instituição-agente). 

 Um outro conceito é o cunhado por Alasdair MACINTYRE36 (2008, pp. 190-194), 

para quem instituições voltam-se para a obtenção de bens “externos” à prática, sem os quais 

ela não pode manter-se no tempo – assim, o caráter institucional confunde-se com a 

permanência temporal. Portanto, o xadrez, a medicina e a física são práticas, clubes de 

xadrez, hospitais e laboratórios universitários são instituições. Por esse lado, as práticas 

proveem bens “internos” a elas mesmas, pois não é possível jogar xadrez sem haver 

entendido o bem interno ao xadrez, ou seja, o sentido do jogo de xadrez, da mesma forma 

que não é possível ser médico ou físico sem dominar e compreender o sentido destas outras 

atividades. Assim, é preciso estudar o pensamento jurídico porque instituições realizam a 

prática, assim como reconstruir instituições é reconstruir o pensamento jurídico, pois elas 

encarnam, deixam vestígios materiais, do sentido aos quais elas serviram. 

 Deste modo, ao estudar-se o ensino jurídico na Primeira República e as eventuais 

continuidades e rupturas presentes na Reforma Francisco Campos, fez-se uso dos conceitos 

trazidos acima, de forma que se conseguisse reconstruir o pensamento jurídico por trás das 

ideias que permeavam o ensino do Direito. Para tanto, foi necessário, como já dito na 

Introdução, investigar o quê, o como e o porquê do ensino jurídico no período, sempre no 

nível sistemático (langue). 

 

                                                 
35 Escrevendo na década de 1980, António Manuel HESPANHA (1982, pp. 18-28), em seu livro História das 

instituições: épocas medieval e moderna, destaca quatro grandes linhas desta história social ou institucional do 

direito: (i) o direito não se reduz às leis – a história deve olhar para a prática jurídica do dia a dia, aquela das 

sentenças, dos acórdãos, da atividade dos advogados, dos notários e dos tabeliões, da celebração dos contratos, 

da assinatura de procurações, do debate no parlamento e assim por diante, necessitando diminuir a distância 

entre o direito legislado e o direito praticado e tentando entender as instituições jurídicas tal qual a vida real as 

reconhece; (ii) deve-se atentar menos para o brilho e a originalidade dos autores mais consagrados e mais para 

a recepção de sua obra pela comunidade jurídica de sua época, principalmente seu impacto – aqui, o que 

importa são os aspectos massivos e impessoais, como o catálogo das bibliotecas jurídicas, as citações nas 

decisões judiciais; deve-se tentar responder a perguntas como “quem escrevia?”, “para quem?”, “contra 

quem?”. Entre nós, a proliferação de manuais e compêndios desde o século XIX é exemplar, pois muitos se 

popularizaram entre os estudantes e os operadores do direito e não possuíam grandes pretensões intelectuais; 

(iii) o combate ao “jurisdicismo” – o entendimento de que as normas sociais não são abstrações estanques, mas 

surgem dos e para os conflitos sociais; e, por fim, (iv) manter a relativa autonomia da história das instituições 

jurídicas em relação à história social geral – a estrutura social global é composta por inúmeras “histórias 

regionais” que, no caso do direito, é a atividade ou prática jurídica, cujo objetivo é “manter a coesão social 

através da imposição de um conjunto de regras destinado a resolver os conflitos gerados entre os indivíduos” 

(HESPANHA, 1982, p. 28, grifo no original). 
36 As referências ao trabalho de MACINTYRE foram baseadas em LOPES, 2016 e 2014. 
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CONCLUSÃO: O CARÁTER CONSERVADOR DA REFORMA 

FRANCISCO CAMPOS 

 

 Criado no início do Império, o curso de Direito (ciências jurídicas e sociais) permaneceu 

praticamente inalterado até o advento da República, pois o centralismo do Governo Imperial 

fazia com que toda e qualquer decisão fosse alvo da chancela oficial. Ainda que nesse período 

o ensino superior tenha ganhado mais densidade (CUNHA, 2015, p. 155), foi apenas com a 

República e sua estruturação em torno de um federalismo descentralizador que novas 

instituições de ensino superior puderam ser criadas. Mesmo assim, como lembra Nelson 

SALDANHA (2001, p. 238), o liberalismo da República não mudou em relação ao que era 

praticado no Império, pois bebiam da mesma fonte. Em relação à questão da instrução pública, 

Getulio Vargas estava certo ao afirmar, em 1933, que “o Império encerrou a sua atividade, 

deixando insolúveis os dois maiores problemas nacionais: o da organização do trabalho livre e 

o da educação” (VARGAS, 1933, p. 11). 

Com a República, vislumbrou-se, de início, uma fase de expansão (1891-1911), 

ocasionada pela facilitação do acesso ao ensino superior (mudanças nas condições de admissão 

combinada com a multiplicação das Faculdades livres), na qual foram criadas vinte e sete 

escolas superiores, sendo oito de Direito (CUNHA, 2015, p. 158). A reforma Rivadavia Corrêa, 

de 1911, veio de encontro a esta política expansionista, promovendo a contenção do 

crescimento do ensino superior em prol do combate, entre outros, ao bacharelismo. Contudo, 

ainda que medidas como a instituição de exames de admissão (1911), exame vestibular (1915) 

e limitação do número de ingressantes (1925) tenham tentado combater o afluxo cada vez maior 

de jovens em busca do diploma nas Faculdades, é neste contexto que foi decretado o Estatuto 

das Universidades Brasileiras, um desdobramento, no campo educacional, da centralização 

político-administrativa iniciada com a criação do Ministério da Educação em 1930 (CUNHA, 

2015, pp. 156-165). 

 O referido Estatuto foi expedido no bojo da Reforma Francisco Campos, um importante 

marco na história educacional brasileira. Decretada em 1931, seu contexto não era favorável a 

mudanças muito drásticas, pois era necessário garantir que a base de apoio do Governo 

Provisório, inaugurado no ano anterior, não a rejeitasse – muitos e por vezes antagônicos eram 
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os interesses dos grupos que tinham participado da Revolução406; para falar com Edgard 

CARONE, “a unidade era superficial, a realidade violentamente contraditória” (1989, p. 73). 

No contexto de ebulição ideológica da década de 1920, já na campanha presidencial de 1930, 

Getulio Vargas incluiu a questão educacional na plataforma da Aliança Liberal407, afirmando 

que a reforma do ensino secundário e superior não comportava adiamento (VARGAS, 1938, p. 

25). Daí porque, quando de sua posse no Governo Provisório, em novembro de 1930, ele previu 

a criação de um Ministério de Instrução e Saúde Pública, efetivado alguns dias depois sob o 

nome de “Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública”. 

 Coube a Francisco Campos, mais tarde conhecido como “Chico Ciência”, o posto de 

Ministro da Educação, posição conquistada em função de seu apoio ao movimento 

revolucionário. E eis que em abril de 1931, seis meses após a vitória da Revolução de 1930, a 

prometida reforma foi decretada e o ensino, em todos os seus níveis, foi reorganizado. 

 No que concerne ao ensino superior e, mais especificamente, ao ensino do Direito, três 

são os decretos que nos interessam: o nº 19.850, o nº 19.851 e o nº 19.852, que dispunham, 

respectivamente, sobre o Conselho Nacional de Educação, a organização do ensino superior 

segundo o modelo universitário e a reestruturação do ensino do Direito. 

 Conforme já anunciado, nossa hipótese é a de que a Reforma Francisco Campos teve 

um caráter conservador. Para averiguarmos se tal hipótese pode ser confirmada, faremos uso 

de todo o material levantado até aqui, cotejando com as questões debatidas na Primeira 

República os principais pontos em que a Reforma pode ter sido, à primeira vista, inovadora e 

modernizante. 

 De início, é interessante notar que, no plano formal, a Reforma Francisco Campos 

seguiu a tendência das reformas que a antecederam: com exceção da lei nº 314/1895, todas as 

                                                 
406 “Interesses da classe média e das oligarquias, presente e passado, entravam em choque em condições novas, 

abertas pela conjuntura de um país em grave crise econômica e política” (CARONE, 1989, p. 73). Boris FAUSTO 

entende que “o Governo Provisório teve de tatear em muitas medidas, teve de enfrentar o descontentamento de 

velhos amigos pertencentes às oligarquias regionais, teve de enfrentar revoltas dos quadros inferiores, pressões 

tenentistas no âmbito das Forças Armadas e, sobretudo, a ‘guerra paulista’, desfechada em 1932” (1997, p. 22). 

Simon SCHWARTZMAN (1982), ao analisar a tese de FAUSTO (1997) sobre a impossibilidade das 

interpretações classistas (burguesia e classe média) do movimento de 1930, atribui que o “estado de compromisso” 

por ela inaugurado dizia respeito às oligarquias regionais e a um grupo de jovens oficiais e intelectuais 

modernizantes (SCHWARTZMAN, 1982, pp. 106-109). 
407 Para Edgard CARONE (1989, p. 67), a plataforma da Aliança Liberal era, ideologicamente, “anódina e 

imprecisa, solução superficial que tudo abrange e a todos procura contentar”. Isso se dava porque, em seu 

entendimento, “a Aliança Liberal representou uma cristalização paradoxal das oposições. Diferentemente de outros 

movimentos anteriores, ela significou um amálgama de tendências mais complexas e geograficamente amplas, 

tornando-a uma realidade mais atuante. Sua concretização foi possível principalmente devido à cisão da oligarquia 

dominante, em virtude do crescimento e expansão de Estados politicamente relegados a segundo plano pela união 

do ‘café-com-leite’” (CARONE, 1989, p. 66). Sobre a ideologia da Aliança Liberal, cf. FAUSTO, 1997, pp. 62-

65. 
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outras seis reformas educacionais da Primeira República foram efetuadas mediante decreto do 

Poder Executivo, ainda que, em sua maioria, elas tenham sido autorizadas pela lei orçamentária 

aprovada pelo Congresso Nacional. Com efeito, mesmo que Vargas tenha dissolvido o 

Congresso quando assumiu o Poder, o fato de a reforma ter sido toda gestada e 

confeccionada pelo Executivo não é uma coincidência. A utilização de uma Exposição de 

Motivos para justificar a reforma e algumas de suas modificações também foi um expediente 

muito utilizado no período anterior. 

 É justamente na referida Exposição de Motivos que outro elemento a favor de nossa 

hipótese pode ser encontrado. Segundo palavras do próprio Francisco Campos, o projeto de 

reforma do ensino superior 

 

representa um estado do equilíbrio entre tendências opostas, de todas 

consubstanciando os elementos de possível assimilação pelo meio nacional, 

de maneira a não determinar uma brusca ruptura com o presente, o que 

o tornaria de adaptação difícil ou improvável, diminuindo, assim, os 

benefícios que dele poderão resultar de modo imediato (CAMPOS, 1931, p. 

393, grifo nosso). 

 

 Percebe-se a preocupação em não romper de forma brusca com o status quo. De fato, 

conforme já afirmamos anteriormente, tendo sido a reforma decretada logo no início do novo 

governo, o Ministro da Educação não queria desagradar nenhum grupo que dava suporte a 

Vargas. Por isso, em mais de uma ocasião ele afirmou que a nova reforma era o resultado da 

confluência de várias tendências e correntes de pensamento, algumas até opostas entre si. Trata-

se, em última análise, de não agitar o frágil estado de compromisso (WEFFORT, 1968) 

instaurado após a Revolução. 

 Por vezes, afirma-se que a reforma educacional foi uma medida necessária e até mesmo 

uma consequência do novo modelo de Estado criado por Getulio Vargas, em consonância com 

seu “desenvolvimentismo”. Efetivamente, como nos lembra Simon SCHWARTZMAN (1982, 

p. 105), “o ano de 1930 é geralmente considerado como marco inicial do Brasil moderno e, na 

realidade, os anos 30 evidenciaram um aumento significativo de vários índices de 

modernização”. Na prática, o período em que Vargas esteve à frente da presidência, de 1930-

1945, representou um momento de significativas e profundas mudanças nas estruturas política, 

econômica e social do país. Para tanto, basta citarmos, exemplificativamente, a política de 

substituição de importações, a industrialização e a criação do Código Eleitoral em 1932. 

Entretanto, tal visão contém um reducionismo que deve ser combatido. Se é um fato que o 

Estado brasileiro modernizou-se sobremaneira na Era Vargas, tal mudança não ocorreu de 
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forma repentina. Ainda, se localizarmos a reforma Francisco Campos em 1931, menos de um 

ano após o êxito da Revolução, pouca ou nenhuma mudança, na prática, já havia ocorrido nos 

seis meses entre a reforma e a institucionalização do Governo Provisório. Nas palavras de 

Thomas SKIDMORE, “a estrutura social e as forças políticas do Brasil não sofreram mudança 

da noite para o dia. O país permanecia esmagadoramente agrícola (mais de 70 por cento dos 

trabalhadores estavam na agricultura, em 1920)” (1982, pp. 25-26). Ademais, na linha invocada 

anteriormente, sobre a Revolução de 1930 ter sido uma “Revolução Passiva” (GRAMSCI, 

2002), temos que, em termos estruturais, pouca ou nenhuma mudança já havia ocorrido. 

 Resumindo os argumentos até aqui empregados para demonstrar o caráter conservador 

da Reforma Francisco Campos, temos que (i) a reforma foi produzida e decretada pelo Poder 

Executivo, (ii) o próprio Ministro da Educação, na Exposição de Motivos, afirma que não era 

seu objetivo efetuar uma brusca ruptura com a realidade e (iii) por ter sido decretada logo no 

início do Governo Provisório, não é possível associá-la ao projeto desenvolvimentista e 

modernizante efetuado ao longo da Era Vargas. Toda esta argumentação, em certo sentido, diz 

respeito a uma visão estrutural e externa sobre a Reforma. Resta, agora, lançar olhos para 

alguns de seus aspectos específicos e internos, a fim de localizarmos eventuais continuidades 

ou rupturas. 

Em relação ao Conselho Nacional de Educação, temos que sua criação não foi uma 

inovação. Com efeito, há muito se sentia a necessidade de um Conselho que congregasse as 

diversas esferas do ensino e discutisse soluções conjuntas408, mas foi apenas em 1911 que tal 

iniciativa foi efetivamente tomada409, com a criação do Conselho Superior do Ensino (CSE). 

Este Conselho, de caráter deliberativo e consultivo, ficaria responsável por fiscalizar os 

institutos de ensino criados pela União e dependentes do Ministério da Justiça e Negócios 

interiores (art. 11, decreto nº 8.659/1911). Reorganizado em 1915, passaria a ser um “órgão 

consultivo do Governo e o seu auxiliar imediato para a fiscalização dos institutos oficiais e dos 

equiparados a estes” (art. 28, decreto nº 11.530/1915). Com a reforma de 1925, ele foi 

suprimido e, em seu lugar, criou-se o Conselho Nacional do Ensino, ao qual competiria 

“discutir, propor e emitir opinião sobre as questões que forem submetidas à sua consideração 

                                                 
408 A necessidade de criação de um “Conselho de Instrução Pública” era sentida desde a década de 1840: em 1845, 

Salles Torres Homem apresentou um projeto à Câmara dos Deputados que propunha a criação de um Conselho 

Geral de Instrução (DPIP, 1918c, p. 187) e em 1848 o Ministro do Império, Visconde de Monte Alegre, falava em 

um Conselho diretor da Instrução Pública (MONTE ALEGRE, 1850, p. 14). Também não se deve esquecer do 

projeto de Paulino José Soares de Souza, de 1870, que previa a criação de um conselho universitário (CAMPOS, 

1940, pp. 244-246). 
409 A reforma Benjamin Constant de 1891 havia criado um Conselho de Instrução Superior (decreto nº 1.232-G, 

de 2 de janeiro de 1891), mas ele foi extinto por falta de verba. 
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sobre ensino público, pelo Governo, pelo Presidente do Conselho ou por qualquer dos seus 

membros” (art. 12, decreto nº 16.782-A/1925). Este novo Conselho seria composto por três 

seções, a saber: Conselho do Ensino Secundário e Superior, Conselho do Ensino Artístico e 

Conselho do Ensino Primário e Profissional. A reforma de 1931, ao instituir o Conselho 

Nacional de Educação, previa que ele seria um “órgão consultivo do ministro da Educação e 

Saúde Pública nos assuntos relativos ao ensino” (art. 1º, decreto nº 19.850/1931). Em que pese 

a modificação em sua composição410 e competência411 ao longo dos anos, o Conselho, como 

instituição, permaneceu atrelado à esfera do poder oficial e sua função de gerir os assuntos 

relativos ao ensino permaneceu a mesma, o que configura uma continuidade412. Assim, 

pode-se dizer que o CNE de 1931 é o sucessor imediato do Conselho Nacional de Ensino de 

1925, pois assumiu parte de suas atribuições413. 

No que concerne à organização do ensino superior por meio do sistema universitário, 

acreditamos que esta medida configura sim uma ruptura em relação ao período anterior. A 

partir do Oitocentos, cada vez mais projetos foram formulados e apresentados com o intuito de 

formar-se um corpo universitário no país, o que também é corroborado pelos Relatórios 

Ministeriais do período414 e a última Fala do Trono, em 1889 (AGCD, 1889, p. 870). Com o 

advento da República, a matéria passou a ser cada vez mais discutida, principalmente no âmbito 

do Poder Legislativo415, com a apresentação dos projetos Gastão da Cunha e Azevedo Sodré 

em 1903, Rodrigues Lima em 1904, Tavares de Lyra em 1907 e Erico Coelho em 1908. Além 

disso, as primeiras Universidades chegaram a ser efetivamente fundadas já na Primeira 

República416, no Amazonas (Universidade de Manaus, 1909), em São Paulo (Universidade de 

São Paulo, 1911), no Paraná (Universidade do Paraná, 1912), no Rio de Janeiro (Universidade 

                                                 
410 A composição variou conforme o art. 12 do decreto nº 8.659/1911, art. 29 do decreto nº 11.530/1915, art. 14 

do decreto nº 16.782-A/1925 e art. 3º, §§ 1º e 2º do decreto nº 19.850/1931. 
411 A competência variou conforme o art. 13 do decreto nº 8.659/1911, art. 30 do decreto nº 11.530/1915, art. 22 

do decreto nº 16.782-A/1925 e art. 5º do decreto nº 19.850/1931. 
412 Uma outra possibilidade de averiguar-se esta continuidade seria a análise das atas do CSE desde 1915. Como 

elas não tratam especificamente do ensino jurídico e abrangem um grande número de temas, optou-se por não as 

estudar, uma vez que extrapolam o objeto desta pesquisa. 
413 Este também é o entendimento do Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN), pois na pesquisa do 

Diário Oficial da União, o Conselho Nacional de Ensino aparece como “extinto” nas referências encontradas a 

partir de 1931, o que também confirma sua supressão (informações retiradas diretamente do site da instituição, em 

28 jul. 2017). 
414 A sugestão de criar-se uma Universidade na Corte aparece pela primeira vez no relatório do Ministro José 

Ignacio Borges em 1836 (BORGES, 1836, p. 10) e desde então foi reiterada nos relatórios seguintes como, por 

exemplo, os de Bernardo Pereira de Vasconcellos em 1837 (VASCONCELLOS, 1838, pp. 9-11) e do Visconde 

de Monte Alegre em 1848 (MONTE ALEGRE, 1850, p. 13). 
415 Ver Capítulo 2. 
416 Ernesto de Souza CAMPOS (1940) afirma que, até a criação da Universidade do Rio de Janeiro em 1920, houve 

trinta tentativas de criar-se uma Universidade no Brasil, das quais a primeira remonta a 1553. 
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do Rio de Janeiro, 1920) e em Minas Gerais (Universidade de Minas Gerais, em 1927)417. A 

Universidade do Rio de Janeiro, a mais conhecida, foi fundada sob os auspícios da Reforma 

Carlos Maximiliano de 1915, que regulamentou pela primeira vez a criação de cursos 

universitários (art. 6º). A última reforma educacional do período, Rocha Vaz, em 1925, foi além 

e previa um capítulo que tratava exclusivamente das Universidades. Além disso, não se deve 

esquecer que a criação de Universidades nos Estados já havia sido regulada e regulamentada 

em 1928 e 1929, respectivamente418. 

Entretanto, o tratamento dado às instituições universitárias era, em certo sentido, frágil, 

pois elas corresponderiam à união das três Faculdades tradicionais – Direito, Medicina e 

Engenharia – e faltava-lhes uma estruturação orgânica419, o que despertou uma série de críticas 

por parte de seus opositores420. A Reforma Francisco Campos de 1931 veio de encontro a esta 

política educacional pois, ao estabelecer o Estatuto da Universidade Brasileira, propunha-

se dar às instituições de ensino superior plena autonomia didática e administrativa, fosse 

o ensino profissional e utilitário, fosse o científico e sem aplicação imediata, tendo em vista 

o duplo objetivo de, por um lado, instrumentalizar as elites políticas e, por outro, fomentar 

o desenvolvimento científico (CAMPOS, 1931, pp. 393-394). 

Além disso, a Reforma de 1931 foi a primeira a organizar o ensino brasileiro de forma 

plena, baseando-se em um sistema nacional, prevendo-se a organização sistemática do ensino 

secundário, superior e comercial (ROMANELLI, 2010, pp. 132-133). De fato, até então o 

ensino secundário era visto como mero apêndice do ensino superior, servindo como uma 

espécie de curso preparatório aos estudos superiores – tanto é assim, que durante todo o Império 

a instrução era dividida em “aulas menores”, correspondendo ao secundário, e a “aulas 

maiores”, correspondente à Faculdade, de modo que se concebia o ensino de maneira unitária 

                                                 
417 Cf. CUNHA, 2007, pp. 177-193. 
418 Tratam-se dos decretos nº 5.616, de 28 de dezembro de 1928, e nº 18.682, de 19 de abril de 1929. 
419 Como afirmava em 1921 Ramiz Galvão, o reitor da Universidade: “não errarei afirmando (...) que a 

Universidade do Rio de Janeiro está, apenas, criada in nomine, e, por esta circunstância, se acha, ainda, longe de 

satisfazer o desideratum do seu Regimento: ‘estimular a cultura das ciências: estreitar, entre os professores, os 

laços de solidariedade intelectual e moral, e aperfeiçoar os métodos de ensino’” (CHAVES, 1922, pp. 110, grifos 

no original). E ele continuava: “constituída pela agregação das três Faculdades preexistentes, de Engenharia, de 

Medicina e de Direito, nem, ao menos, têm elas a sua localização comum ou próxima; vivem apartados e como 

alheios uns dos outros, os três institutos que a compõem, sem laço de ligação, além do Conselho Universitário, 

cujos membros procedem das três Faculdades” (CHAVES, 1922, p. 110). 
420 Cf. CUNHA, 2007, pp. 194-204. 
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e não sistemática421. Ao reorganizar o ensino secundário422, Francisco Campos combateu 

justamente este seu aspecto “preparatório”, assim como a falta de integração nacional, 

ocasionada pela organização estadual do ensino primário e secundário em oposição à 

organização federal do ensino superior (conforme previa a Constituição de 1891). 

 Assim, em relação aos aspectos internos da Reforma de 1931, observamos que, em 

termos globais, podem-se observar tanto uma continuidade, com a criação do Conselho 

Nacional de Educação, quanto uma ruptura, com a organização sistemática do ensino superior 

sob a forma universitária, bem como a racionalização do ensino secundário, que deixou de ser 

um ensino meramente preparatório àqueles que desejassem ingressar no curso superior. 

Por fim, resta-nos analisar como o ensino jurídico foi concebido e qual sua relação com 

o período anterior, de modo a entendermos seu “estado da arte” quando da Reforma Francisco 

Campos 

 Primeiramente, por meio da análise de sua evolução legislativa, percebe-se que os 

cursos de Direito mantiveram seu caráter de formação profissional, com a prevalência de 

disciplinas técnicas e pouco ou nenhum estímulo ao ensino prático. As poucas inovações 

tentadas, como desoficialização do ensino por meio da equiparação, a adoção da livre-docência 

ou mesmo a criação de Universidades, continuaram a focar em um ensino que visava formar 

profissionais liberais incapazes de reflexão crítica.  

                                                 
421 Jorge NAGLE afirma que, na Primeira República, “verifica-se um esforço legal que traduz uma constante 

aspiração no sentido de retirar da escola secundária o seu caráter de um curso de preparatórios, e assim transformá-

la numa escola verdadeiramente formativa. Apesar disso, continua a ser uma instituição cujo destino se 

compromete totalmente com as exigências das faculdades. Não importava, assim, que fosse realizada 

parceladamente. Seguir um curso com currículo ordenado de ano a ano e com exigências que significassem a 

oportunidade para o contínuo amadurecimento do aluno era uma ideia avessa às expectativas do tempo. Não era 

uma escola para a ‘formação do adolescente’; desempenhava uma função imediatista, consistente na preparação 

fragmentária e exclusiva à escola superior, isto é, não possuía objetivos próprios. Não se deve esquecer que 

existiam escolas superiores federais de natureza exclusivamente profissional: as de Direito, Medicina e Minas, a 

Escola Politécnica e a de Farmácia e Odontologia. Não existia instituição destinada à especialização intelectual – 

filosófica, científica ou literária – apesar dos esforços para a criação de Faculdades de Filosofia. Evidentemente, 

tal situação criava, de um lado, impedimentos à transformação da escola secundária em instituição essencialmente 

formativa, dada a ausência de escolas superiores voltadas para a cultura desinteressada, de base; de outro lado, 

dificultava a própria organização da escola superior em outros moldes, como o do regime universitário, tão 

reclamado desde os fins do Império” (NAGLE, 1990, p. 278). Assim, apesar de iniciativas levadas a cabo, por 

exemplo, nas reformas Benjamin Constant, Rivadavia Corrêa e Rocha Vaz, “a escola secundária não consegue se 

desligar, de fato, da sua situação de curso subalterno. As medidas tomadas para fortalecer seu objetivo intrínseco 

frustram-se completamente, devido às prorrogações da situação que pretendiam mudar” (NAGLE, 1990, p. 278). 
422 Tal reorganização deu-se pelo decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, consolidado posteriormente no decreto 

nº 21.241, de 4 de abril de 1932. Contudo, a reforma do ensino secundário também contribuiu para que ele se 

tornasse ultrapassado, pois, segundo Otaíza de Oliveira ROMANELLI, “1) não conseguiu eliminar a velha 

concepção liberal-aristocrática relativa à educação voltada para as carreiras liberais; 2) não se preocupou com a 

implantação efetiva de um ensino técnico e científico; 3) implantou uma estrutura de ensino altamente seletiva 

(...)” (2010, p. 144). 
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Em segundo lugar, a reprodução do debate parlamentar da Primeira República 

demonstra a preocupação, principalmente, com a reforma curricular e com o ensino livre. Este, 

instituído em 1879, foi discutido até pelo menos meados da década de 1910, e os parlamentares 

debatiam três aspectos diferentes: liberdade de ensino, liberdade de frequência e liberdade de 

criação de novos estabelecimentos de ensino. A questão da liberdade de frequência foi perdendo 

espaço conforme as reformas foram se sucedendo e introduzindo novamente sua 

obrigatoriedade, principalmente a partir de 1915. Esse é o motivo pelo qual o tema já não era 

debatido na década de 1920, o que também ocorreu com outros assuntos concernentes 

especificamente ao ensino jurídico: conforme a sociedade brasileira ia se diversificando e os 

debates acerca da instrução pública iam tomando corpo, a preocupação com os ensinos 

primário, secundário e profissional passaram a figurar no centro das discussões, deixando-se de 

lado o ensino superior423. Este movimento não foi verificado apenas no Congresso Nacional, 

mas também entre os “profissionais da educação”, isto é, homens e mulheres que passaram a 

discutir os problemas educacionais brasileiros de maneira cada vez mais intensa, 

principalmente em função do escolanovismo. Vale ressaltar que o ensino superior não foi 

excluído totalmente do debate educacional, mas passou a integrar as discussões maiores sobre 

a constituição de Universidades no Brasil, um tema que, se desde o século XIX era invocado, 

em 1920 havia se tornado uma realidade com a Universidade do Rio de Janeiro. Assim, deixou-

se de pensar nos tradicionais cursos de Engenharia, Medicina e Direito de forma isolada e 

passou-se a concebê-los de forma integrada no corpo universitário. Ainda que a Universidade 

do Rio de Janeiro não tenha conseguido organizar os cursos superiores de forma sistemática, 

sua criação fomentou as discussões sobre o tema ao longo dos anos 1920. 

O terceiro aspecto a ser considerado é a reflexão doutrinária sobre o ensino jurídico na 

Primeira República, o que nos permite analisar a história do pensamento sobre o tema. Neste 

aspecto, percebe-se que quase todos os temas debatidos por Aurelino LEAL (1907), João 

Mendes de ALMEIDA JUNIOR (1912) e Thomaz Pompêo de Sousa BRASIL (1913) e nos 

congressos organizados, como o Primeiro Congresso Juridico Brazileiro (1908) e o Congresso 

de Ensino Superior (1927), já estavam presentes no parecer sobre o ensino secundario e 

superior de Ruy Barbosa (1882): despesas com o ensino superior, ensino livre (liberdade de 

ensino, liberdade científica e liberdade de presença), matrícula nas Faculdades de Direito 

(disciplinas e taxas exigidas), provimento do professorado, seriação do curso (criação, 

                                                 
423 Mesmo no âmbito do ensino superior, o curso de Direito foi perdendo espaço, como se percebe na última 

mensagem presidencial apresentada ao Congresso Nacional na Primeira República: Washington Luis refere-se 

apenas à Escola Politécnica e à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (SOUSA, 1930, pp. 78-85). 



265 
 

 

 

supressão e permuta de cadeiras), metodologia de ensino, métodos de avaliação, regime escolar 

e habilitação do bacharel. Em certo sentido, isso demonstra que o pensamento e a reflexão por 

detrás da concepção de ensino do direito mantiveram-se presos às ideias do Império, tendo sido 

poucas as tentativas de inovação. Novamente, percebe-se, pela análise das obras que se 

propunham a refletir sobre os cursos, que o ensino jurídico permaneceu apático e incapaz de 

lidar com as mudanças que surgiam em uma sociedade cada vez mais diferenciada, 

estrutural e funcionalmente.  

 Feita esta breve síntese com base no material colhido, podemos agora verificar como a 

Reforma Francisco Campos lidou com os temas que foram centrais ao ensino jurídico ao longo 

da Primeira República. 

 Em primeiro lugar, deve-se ter em mente a finalidade do ensino do Direito, isto é, qual 

o objetivo por trás da formação do bacharel. Tal questão esteve, no período anterior, vinculada 

necessariamente à questão do método empregado, pois ele que definiria e moldaria o futuro 

“operador do Direito”. Pondo um termo ao debate entre ensino teórico e ensino prático, 

Francisco Campos foi categórico ao vincular cada um a um curso – o bacharelado seria prático 

e o doutorado, teórico. Assim, sem desagradar a nenhum lado, chegava-se a uma solução de 

consenso: o bacharel formado na Faculdade deveria ser um “prático do direito”, daí porque se 

mantinham apenas as matérias “fundamentais a uma boa e sólida formação profissional” 

(CAMPOS, 1931, p. 401); o curso de doutorado, autônomo em relação ao bacharelado, 

destinava-se à formação dos futuros professores de direito, daí porque a inclusão de disciplinas 

que promovessem os “estudos de alta cultura”, divididos em três grandes áreas: Direito Privado, 

Direito Público Constitucional e Direito Penal e Ciências Criminológicas (CAMPOS, 1931, p. 

401). 

 Em relação ao bacharelado, percebe-se que não houve uma modificação ampla em sua 

estrutura, correspondendo mais a uma reforma curricular424. O curso, com duração de cinco 

anos, continuaria a ter as disciplinas do “núcleo duro” que estiveram presentes nas diversas 

legislações e discussões parlamentares anteriores: Direito Civil, Direito Comercial, Direito 

Penal, Direito Público Constitucional, Economia Política e Ciência das Finanças, Direito 

Público Internacional, Direito Administrativo e Direito Judiciário Civil e Penal. A “novidade” 

estava em torno da cadeira de Introdução à Ciência do Direito; contudo, se se levar em conta 

que tal cadeira tinha uma relação intrínseca com a de Enciclopédia Jurídica, percebe-se que ela 

já fora instituída anteriormente, na reforma Rivadavia Corrêa de 1911. Ainda que de curta 

                                                 
424 Esta opinião também é compartilhada por Aurélio Wander BASTOS (2000). 
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duração – quatro anos – tal iniciativa demonstra que a inclusão desta cadeira em nada inovava 

em relação ao período anterior. Além disso, vários autores e parlamentares eram favoráveis a 

sua inclusão no curso: dentre os primeiros, destacam-se Leoncio de Carvalho e Pedro Lessa em 

1908 e, dentre os segundos, pode-se citar Juvenal Lamartine em 1906, Esmeraldino Bandeira 

em 1910 e Passos de Miranda em 1915. 

 Para além da seara curricular, todos os outros pontos relativos ao bacharelado 

indicam uma continuidade em relação ao período anterior: metodologicamente, as aulas 

seriam teóricas e práticas (art. 37); o ano escolar seria dividido em dois períodos; a matrícula 

continuaria a exigir alguns requisitos, parecidos com os que já eram exigidos desde 1925425; os 

exames, feitos por provas escritas e orais; e a frequência, obrigatória, em consonância com as 

últimas reformas da Primeira República (1915 e 1925). Em relação a este último tópico, ainda 

que os estudantes dos cursos superiores tenham ingressado com ações e o Governo tenha 

expedido um decreto que mantinha a liberdade de frequência àqueles matriculados em 1925, 

por ocasião da reforma Rocha Vaz, tal episódio diz respeito mais ao debate sobre direitos 

adquiridos do que a questão do ensino propriamente dito. Tanto é assim, que no Congresso de 

Ensino Superior de 1927, o ensino livre sequer foi debatido. Em relação ao regime dos docentes, 

ainda que novas categorias tenham sido criadas (como os auxiliares de ensino e os professores 

contratados), seu provimento continuaria a dar-se mediante concurso público e seu regime de 

trabalho foi apenas levemente alterado em relação à reforma de 1925. 

 O curso de doutorado, por sua vez, representa a grande tentativa de inovação da reforma 

de 1931. Isso porque, até aquele momento, o título de doutor era obtido por meio de 

procedimentos próprios (defesa de teses, arguição, etc.), mas não se previa que o doutorando 

devesse cursar disciplinas, com algumas raras exceções426. Ao imprimir um caráter teórico e 

formativo ao doutorado, Francisco Campos pretendia que os futuros professores de Direito não 

                                                 
425 Em 1925, exigia-se para a matrícula nas Faculdades de Direito: (i) idade mínima de 16 anos; (ii) bom 

comportamento moral; (iii) aprovação no exame vestibular; (iv) classificação, neste exame, dentro do número 

próximo de matrículas anualmente fixado, ou prova de que algum dos classificados nesse número não se 

matricularia, de modo a haver vaga; (v) prova de pagamento da respectiva taxa (art. 206, decreto nº 16.782-A). 

Em 1931, a exigência passou a ser (i) certificado do curso secundário fundamental de cinco anos e de um curso 

ginasial superior, com a adaptação didática aos cursos jurídicos; (ii) idade mínima de 17 anos; (iii) prova de 

identidade; (iv) prova de sanidade; (v) prova de idoneidade moral; e (vi) pagamento das taxas exigidas. Enquanto 

fosse exigido o exame vestibular, este versaria sobre Latim, Geografia, Literatura, Psicologia e Lógica e Noções 

de Higiene (art. 81 do decreto nº 19.851). 
426 É o caso de Medeiros e Albuquerque, que em 1894 sugeriu a divisão do curso de Direito em dois, totalizando 

seis anos: bacharelado (quatro anos, de frequência obrigatória) e doutoramento (dois anos, de frequência livre) 

(DPIP, 1919e, pp. 49-63; 98), e dos participantes do Congresso de Ensino Superior de 1927, o qual concluiu que 

deveriam ser criados cursos de doutorado em Ciências Jurídicas que abrangeria as disciplinas de Direito Romano 

aprofundado; Direito Civil, Comparado; História do Direito; Filosofia do Direito; e Direito Eclesiástico (Livro do 

centenário dos cursos jurídicos (1827-1927), 1929, p. 597). Para mais informações, cf. Capítulos 2 e 3. 
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só defendessem uma tese, como era a praxe até então, mas que cursassem dois anos de 

disciplinas de uma das três áreas referidas (Direito Privado, Direito Público Constitucional, e 

Direito Penal e Ciências Criminológicas). Tal medida servia em parte para “desafogar” o curso 

de bacharelado das disciplinas propedêuticas e que não serviam para a formação meramente 

técnico-profissional, deslocando-se, por exemplo, o Direito Romano e a Filosofia do Direito 

para o doutorado. Em relação à metodologia empregada, previa-se um “seminário de 

investigação e preparo de teses” (art. 36), que seriam regidos por professor catedrático. 

 Desta maneira, pode-se perceber que a Reforma Francisco Campos, em relação ao 

ensino jurídico, não constitui apenas uma continuidade ou uma ruptura. Há, nela, 

elementos que apontam a ocorrência de ambos os fenômenos: a integração das Faculdades 

de Direito dentro de um esquema universitário organizado sistematicamente e a remodelação 

do curso de doutorado demonstram que houve sim inovações em relação às práticas que vinham 

desde o Império e permaneceram na Primeira República. Contudo, acreditamos que as 

continuidades que se fizeram presentes quantitativa e qualitativamente demonstram de 

fato seu caráter conservador, pois o curso de bacharelado permaneceu praticamente 

inalterado. Por exemplo, a reforma curricular varguista é o resultado de um debate que se 

iniciou ainda no Oitocentos e estendeu-se pelas primeiras três décadas do século XX, o ensino 

livre. Ainda que o tema tenha perdido fôlego na década de 1920, suas consequências 

influenciaram diretamente as reformas da Primeira República e a primeira da Era Vargas. 

Assim, como conclusão, tem-se que os diagnósticos da historiografia jurídica sobre 

o caráter modernizador da Reforma Francisco Campos estão equivocados. A interpretação 

corrente afirma que, em relação ao ensino jurídico, as mudanças introduzidas por Campos 

vinham conjuntamente com as medidas modernizantes adotadas por Vargas logo no início de 

seu Governo. Entretanto, conforme ficou demonstrado no presente trabalho, a Reforma 

Francisco Campos não passou de uma reforma curricular e, por ter sido expedida logo em 

1931, não deve ser vista como uma reforma modernizante, como assim o entende parte da 

historiografia jurídica427, mas sim como uma reforma conservadora. Isto se deu porque, em 

função de seu caráter profissionalizante, isto é, de “equipar tecnicamente as elites profissionais” 

(CAMPOS, 1931, p. 394), percebe-se que a reforma continuou a formar pessoas capazes a 

compor o quadro burocrático do Estado, como vinha fazendo desde a criação dos cursos em 

1827. Justamente por promover a manutenção de elementos que vinham desde o início dos 

                                                 
427 Em especial Aurélio Wander BASTOS (2000), Alberto VENANCIO FILHO (2011) e SEELANDER e 

CASTRO (2010). BASTOS (2000), a despeito de afirmar que ela foi apenas uma reforma curricular (como acima 

apontado), também afirma seu caráter modernizante. 
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cursos, a Reforma não foi capaz de romper com a mentalidade que vigorava na Primeira 

República e, com isso, promoveu-se uma continuidade de alguns problemas, problemas estes 

que repercutem até nossos dias, como falta de interesse de alunos e professores, uma visão 

tecnicista do Direito, etc. Esse é um ponto central, pois demonstra que os problemas 

contemporâneos no ensino jurídico são, em parte, repercussões da Reforma Francisco Campos. 

 Esta conclusão não está livre de objeções. A primeira que se poderia levantar e, 

provavelmente a mais pertinente, diz respeito à metodologia por nós empregada: apenas a 

análise da legislação de 1931 pode não ser o método mais indicado para analisar eventuais 

continuidades ou rupturas em relação ao período da Primeira República. O ideal seria utilizar o 

mesmo método que foi empregado na análise deste período, isto é, evolução legislativa, debate 

parlamentar e obras doutrinárias. Contudo, por ter sido expedida logo após a Revolução de 

1930, as fontes primárias não nos permitiriam reproduzir o debate ocorrido, até porque, com o 

Congresso Nacional fechado e o decreto tendo sido expedido pelo Poder Executivo, sequer 

houve um debate. 

 Um outro ponto que poderia ser questionado é a escolha pela langue em detrimento da 

parole. Tal questão foi desenvolvida na Introdução do trabalho e diz respeito à prevalência do 

sistema sobre o evento, isto é, o ensino jurídico foi estudado sob a ótica do modo pelo qual ele 

deveria ter sido (futuro do pretérito) e não pelo qual ele efetivamente foi (pretérito 

perfeito). Tal fato envolveu uma escolha de caráter metodológico: ao explorar o sistema, foi 

possível utilizar não somente a legislação, mas também outras fontes em que se discutiam as 

ideias por trás do pensamento sobre o ensino jurídico. Então, em vez de explorar, por exemplo, 

as experiências de São Paulo e de Recife até 1930, optou-se por focalizar o modo como o ensino 

foi planejado para ocorrer em todo o território nacional. Tal escolha levou em consideração, 

também, o fato de que na Primeira República começaram a ser fundadas novas Faculdades de 

Direito (as Faculdades livres) e o estudo pormenorizado de cada uma delas seria algo de difícil 

execução. 

 Além disso, outra objeção diz respeito às mudanças posteriores à Reforma de 1931. 

Deve-se ter em mente que a reforma idealizada em 1931, até o final da Era Vargas em 1945, 

passou por algumas pequenas reformas que serviram para desnaturar levemente sua essência, 

pois: (i) já em 1935 facultava-se, a juízo das congregações das Faculdades de Direito, a 

existência do curso de doutorado428; (ii) em 1936 inseriu-se no curso de bacharelado a cadeira 

                                                 
428 Cf. Lei nº 114, de 11 de novembro de 1935. 
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de Direito Industrial e Legislação do Trabalho no 5º ano429; e (iii) em 1940 desdobrou-se a 

cadeira de Direito Público Constitucional em Teoria Geral do Estado, na primeira série, e 

Direito Constitucional, na segunda série430. Perceba-se que não se está falando aqui de grandes 

reformas, tal qual ocorreu na Primeira República, em que uma nova reforma educacional saía 

aproximadamente a cada dez anos. Em relação ao ensino do Direito, a Reforma Francisco 

Campos vigorou, com estas e outras pequenas modificações, até 1968, quando foi promulgada 

a lei nº. 5.540, conhecida como “Lei da Reforma Universitária”. A longevidade da reforma em 

relação ao ensino jurídico demonstra, pois, sua força. 

 Superadas estas objeções, deve-se reconhecer que a Reforma Francisco Campos, no 

âmbito do ensino jurídico, teve uma natureza dupla: se o curso de bacharelado permaneceu 

praticamente com a mesma função e finalidade em relação ao que era praticado desde o período 

imperial, o doutorado constituiu uma verdadeira ruptura, ao se tentar fomentar uma cultura 

acadêmica e formativa, de modo que os futuros doutores pudessem exercer a docência de forma 

crítica. Entretanto, esta última iniciativa não foi capaz de imprimir um caráter inovador ao 

ensino jurídico, pois foi concebida apenas para poucas pessoas, isto é, aqueles que quisessem 

seguir a carreira acadêmica. Em comparação à quantidade de bacharéis formados todos os anos 

nas Faculdades oficiais e livres, o impacto do curso de doutorado sobre a cultura jurídica 

brasileira seria praticamente nulo. 

Levando-se em conta todos os elementos apresentados, bem como as continuidades e as 

rupturas exploradas no decorrer do trabalho, a conclusão necessária é a de que as 

interpretações que colocam a Reforma Francisco Campos como modernizante e como um 

marco de ruptura no ensino jurídico estão equivocadas, pois tratou-se de uma reforma 

conservadora, com poucas inovações em relação ao Império e à Primeira República. 

 

  

                                                 
429 Cf. Lei nº 176, de 8 de janeiro de 1936. 
430 Cf. Decreto-Lei nº 2.639, de 27 de setembro de 1940. 
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Tabela 1 – Quadro comparativo da evolução do ensino jurídico no Império (1827-1885) 

Disciplinas 

Lei de 11 de 

agosto de 1827 
Decreto nº 1.386/1854 Decreto nº 7.247/1879 Decreto nº 9.360/1885 

Ciências Jurídicas 

e Sociais 
Ciências Jurídicas 

Ciências 

Jurídicas 

Ciências 

Sociais 

Ciências 

Jurídicas 

Ciências 

Sociais 

Direito Natural X X X X X - 

Direito Público (Universal) X X - X - X 

Análise de Constituição do 

Império / Direito 

Constitucional 

X X X X X X 

Direito das Gentes / 

Diplomacia e História dos 

Tratados 

X X - X - X 

Direito (Público) Eclesiástico X X X X X X 

Direito Civil (Pátrio) / com a 

análise e comparação do 

Direito Romano 

X X X - X - 

Direito Criminal / incluído o 

Direito Militar / com a Teoria 

do Processo Criminal 

X X X - X - 

Direito Comercial / Direito 

Mercantil / Direito Marítimo 
X X X - X - 

Economia Política X X - - - X 
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9

9
 

Teoria (e Prática) do Processo 

Civil, Criminal (incluído o 

Militar) e Comercial / Teoria e 

Prática do Processo adotado 

pelas Leis do Império / Prática 

Forense 

X X X - X - 

(Institutos de) Direito Romano - X X - X - 

Hermenêutica Jurídica - X - - X - 

Direito Administrativo - X - X - X 

Medicina Legal - - X - X  

Ciência da Administração - - - X - X 

Higiene Pública - - - X - X 

História do Direito Nacional - - - - X - 

Ciência das Finanças e 

Contabilidade do Estado 
- - - - - X 

Legislação comparada sobre o 

Direito Privado (noções) 
- - - - - X 

Fonte: legislação citada. 
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Tabela 2 – Quadro comparativo da evolução do ensino jurídico na década de 1890 

Disciplinas 
Decreto nº 1.232 H/1891 Lei nº 314/1895 

Ciências Jurídicas Ciências Sociais Notariado Ciências Jurídicas e Sociais 

Filosofia do Direito / História do Direito X X - X 

História do Direito / História do Direito Nacional X - - X 

Direito Romano X - - X 

Direito Criminal / especialmente Direito Militar e 

Regime Penitenciário 
X - - X 

Direito Civil X - - X 

Direito Comercial / especialmente Direito Marítimo, 

Falência e Liquidação Judiciária 
X - - X 

Medicina Legal / Higiene Pública / Medicina Pública X X - X 

Direito Público / Direito Constitucional X X - X 

(Noções de) Economia Política / (Noções de) Direito 

Administrativo / Ciência da Administração 
X X - X 

(Teoria do) Processo Civil, Criminal e Comercial X - - X 

Prática Forense X - X X 

Direito das Gentes / Diplomacia e História dos 

Tratados / Direito Internacional Público 
- X - X 

Ciência das Finanças e Contabilidade do Estado - X - X 
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(Noções de) Legislação Comparada sobre o Direito 

Privado 
- X - X 

Explicação sucinta do Direito Pátrio Criminal, Civil e 

Comercial 
- - X - 

Explicação sucinta do Direito Pátrio Constitucional e 

Administrativo 
- - X - 

Explicação sucinta do Direito Pátrio Processual - - X - 

Fonte: legislação citada. 
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Tabela 3 – Quadro comparativo da evolução do ensino jurídico entre 1900 e 1931 

Disciplinas 

Decreto nº 

3.903/1901 

Decreto nº 

8.662/1911 

Decreto nº 

11.530/1915 

Decreto nº 

16.782 A/1925 
Decreto nº 19.852/1931 

Ciências Jurídicas 

e Sociais 

Ciências Sociais e 

Jurídicas 
Direito 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Bacharelado em 

Direito 

Doutorado em 

Direito 

Filosofia do Direito X - X X - X 

Direito Romano X X X X - X 

Direito Público / Direito 

Constitucional 
X X X X X X 

Direito Internacional Público / 

Direito Internacional Privado / 

Diplomacia 

X X X X X X 

Direito Civil X X X X X X 

Direito Criminal / Direito Penal 

/ especialmente Direito Militar 

e Regime Penitenciário 

X X X X X X 

Direito Comercial / 

especialmente Direito 

Marítimo, Falência e 

Liquidação Judicial 

X X X X X X 

Economia Política / Ciência das 

Finanças / Contabilidade do 

Estado / Legislação Social 

X X X X X X 
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Teoria e Prática do Processo 

Civil, Comercial e Criminal / 

Direito Judiciário 

X X X X X - 

Direito Administrativo / 

Ciência da Administração 
X X X X X - 

Medicina Pública / Medicina 

Legal / Psicopatologia Forense 
X X X X X X 

Legislação Comparada do 

Direito Privado 
X X X X - X 

Introdução Geral do Estudo do 

Direito / Enciclopédia Jurídica 
- X - - X - 

Fonte: legislação citada. 
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Tabela 4 – Quadro comparativo dos projetos de reforma do currículo apresentados em 1894 na Câmara dos Deputados 

Disciplinas 

Projeto da 

Comissão 

Especial 

Projeto de 

Adolpho Gordo 

Projeto de 

Almeida 

Nogueira 

Projeto de Medeiros e Albuquerque 

Ciências Jurídicas 

e Sociais 

Ciências Jurídicas 

e Sociais 

Ciências Jurídicas 

e Sociais 
Bacharelado Doutoramento 

Filosofia do Direito X X X - X 

Direito Romano X X X X X 

Direito Público / Direito Constitucional / 

comparado com o das nações americanas / dos 

Estados 

X X X X X 

Direito Civil / comparado com o romano e com os 

códigos estrangeiros 
X X X X X 

Direito Criminal / Direito Penal / especialmente 

Direito Militar e Regime Penitenciário 
X X X X - 

Direito Internacional Público / Direito 

Internacional Privado / Direito Internacional 

Marítimo / Diplomacia / Direito das Gentes 

X X X X X 

Direito Comercial / especialmente Direito 

Marítimo, Seguros, Falência e Liquidação Judicial 
X X X X X 

Economia Política / Ciência das Finanças / 

Contabilidade do Estado 
X X X X X 
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Teoria e Prática do Processo Civil, Comercial e 

Criminal / Prática Forense / Organização 

judiciária e leis processuais estaduais / Princípios 

de Hermenêutica Jurídica 

X X X X - 

Direito Administrativo / Ciência da 

Administração 
X X X X X 

Medicina Pública / Medicina Legal / Higiene 

Pública / Antropologia Jurídica (Criminal) 
X X X X X 

Legislação Comparada do Direito Privado / sobre 

Direito Penal / estudo do Código Penal 

comparado com a legislação estrangeira 

X - X - X 

Introdução ao Estudo das Ciências Jurídicas / 

Noções de Sociologia / Enciclopédia Jurídica 
- - - - - 

História do Direito / especialmente do Direito 

Nacional 
X X X - X 

Propedêutica Jurídica - - - - - 

Fonte: DPIP (1919e). 
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Tabela 5 – Quadro comparativo dos projetos de reforma do currículo apresentados em 1895 na Câmara dos Deputados 

Disciplinas 

Projeto da 

Comissão 

Especial 

Projeto de 

Aureliano 

Barbosa 

Projeto de Eduardo Ramos e Arthur Orlando 

 
Ciências Jurídicas 

e Sociais 

Ciências Jurídicas 

e Sociais 
Ciências Políticas Ciências Jurídicas Notariado 

Filosofia do Direito X - X X X 

Direito Romano X X X X X 

Direito Público / Direito Constitucional / 

comparado com o das nações americanas / dos 

Estados 

X X X X X 

Direito Civil / comparado com o romano e com os 

códigos estrangeiros 
X X X X X 

Direito Criminal / Direito Penal / especialmente 

Direito Militar e Regime Penitenciário 
X X X X X 

Direito Internacional Público / Direito 

Internacional Privado / Direito Internacional 

Marítimo / Diplomacia 

X X X X X 

Direito Comercial / especialmente Direito 

Marítimo, Seguros, Falência e Liquidação Judicial 
X X X X X 

Economia Política / Ciência das Finanças / 

Contabilidade do Estado 
X X X X X 
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Teoria e Prática do Processo Civil, Comercial e 

Criminal / Prática Forense / Organização 

judiciária e leis processuais estaduais / Princípios 

de Hermenêutica Jurídica 

X X X X X 

Direito Administrativo / Ciência da 

Administração 
X X X X X 

Medicina Pública / Medicina Legal / Higiene 

Pública / Antropologia Jurídica (Criminal) 
X - X X X 

Legislação Comparada do Direito Privado / sobre 

Direito Penal / estudo do Código Penal 

comparado com a legislação estrangeira 

X - X X X 

Introdução ao Estudo das Ciências Jurídicas / 

Noções de Sociologia / Enciclopédia Jurídica 
- - - - - 

História do Direito / especialmente do Direito 

Nacional 
X - X X X 

Propedêutica Jurídica - - X X X 

Fonte: DPIP (1919e). 
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Tabela 6 – Quadro comparativo dos projetos de reforma do currículo apresentados em 1895 no Senado 

Disciplinas 
Projeto de Vicente Machado Projeto de Coelho Rodrigues Projeto de João Barbalho 

Ciências Jurídicas e Sociais Ciências Jurídicas e Sociais Ciências Jurídicas e Sociais 

Filosofia do Direito X X - 

Direito Romano X X - 

Direito Público / Direito 

Constitucional / comparado com o 

das nações americanas / dos Estados 

X X X 

Direito Civil / comparado com o 

romano e com os códigos 

estrangeiros 

X X X 

Direito Criminal / Direito Penal / 

especialmente Direito Militar e 

Regime Penitenciário 

X X X 

Direito Internacional Público / 

Direito Internacional Privado / 

Direito Internacional Marítimo / 

Diplomacia 

X X X 

Direito Comercial / especialmente 

Direito Marítimo, Seguros, Falência 

e Liquidação Judicial 

X X X 

Economia Política / Ciência das 

Finanças / Contabilidade do Estado 
X X X 
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Teoria e Prática do Processo Civil, 

Comercial e Criminal / Prática 

Forense / Organização judiciária e 

leis processuais estaduais / 

Princípios de Hermenêutica Jurídica 

X X X 

Direito Administrativo / Ciência da 

Administração 
X X X 

Medicina Pública / Medicina Legal / 

Higiene Pública / Antropologia 

Jurídica (Criminal) 

X X X 

Legislação Comparada do Direito 

Privado / sobre Direito Penal / 

estudo do Código Penal comparado 

com a legislação estrangeira 

X X X 

Introdução ao Estudo das Ciências 

Jurídicas / Noções de Sociologia / 

Enciclopédia Jurídica 

- - X 

História do Direito / especialmente 

do Direito Nacional 
- X X 

Propedêutica Jurídica - - - 

Fonte: DPIP (1919e). 
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Tabela 7 – Projetos de grades curriculares apresentados no Congresso Juridico Brazileiro (1908) (Parte I) 

Disciplinas 

Projeto de 

Joaquim 

Gomes de 

Campos Junior 

Projeto de 

Manoel 

Soriano de 

Albuquerque 

Projeto de Leoncio de Carvalho 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Ciências Sociais 

e Jurídicas 

Diplomacia e 

Administração 

Notariado e 

Procuradoria 

Filosofia do Direito / História da Filosofia do Direito X X X X - 

Direito Público (Universal) / Direito Constitucional X X X X - 

Direito Administrativo / Ciência de Administração X X X X - 

Direito Romano / modificado na península ibérica X X X - - 

Direito Público Internacional / Direito Privado Internacional 

/ Diplomacia / História dos Tratados 
X X X X - 

Direito Civil X - X - - 

Direito Comercial / Direito Marítimo X X X - - 

Direito Criminal / Direito Penal / Direito Penal Militar X X X - - 

História do Direito / principalmente da península ibérica / 

História do Direito Nacional 
X X X - - 

Legislação comparada / Direito Comparado X X X X - 

Direito Constitucional dos Estados / Processo Estadual e 

Federal / Legislação Estadual e Municipal 
X - X X - 
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Economia Política / Economia X - X X - 

Ciência das Finanças / Contabilidade do Estado X X X X - 

Sociologia / Introdução ao Estudo do Direito X X - - - 

Teoria e Prática do Processo Civil, Comercial e Criminal / 

Direito Processual / Prática Forense 
- X X - X 

Medicina Legal / Medicina Pública / Higiene Pública - X X X - 

Direito Industrial (e agrário) - X - - - 

Direito de Crédito - X - - - 

Direito de Propriedade - X - - - 

Direito de Parentesco - X - - - 

Direito Facticial - X - - - 

Direito Eclesiástico - X - - - 

Direito Moral - X - - - 

Enciclopédia Jurídica / Enciclopédia do Direito - - X X - 

Estatística - - X X - 

Explicação sucinta do Direito Pátrio Constitucional e 

Administrativo 
- - - - X 

Explicação sucinta do Direito pátrio Criminal, Civil e 

Comercial 
- - - - X 

Fonte: Relatorio geral dos trabalhos do primeiro congresso juridico brazileiro (1908) (1909).  
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Tabela 8 – Projetos de grades curriculares apresentados no Congresso Juridico Brazileiro (1908) (Parte II) 

Disciplinas 

Projeto de 

Pedro Lessa 

Projeto de 

Abelardo Lobo 

Projeto de 

Rodrigo 

Octavio 

Projeto de 

Octacilio 

Camará 

Projeto de 

Mario 

Carneiro 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Filosofia do Direito / História da Filosofia do Direito X - - X X 

Direito Público (Universal) / Direito Constitucional X X X X X 

Direito Administrativo / Ciência de Administração X X X X X 

Direito Romano / modificado na península ibérica X X X X X 

Direito Público Internacional / Direito Privado Internacional 

/ Diplomacia / História dos Tratados 
X X X X X 

Direito Civil X X X X X 

Direito Comercial / Direito Marítimo X X X X X 

Direito Criminal / Direito Penal / Direito Penal Militar X X X X X 

História do Direito / principalmente da península ibérica / 

História do Direito Nacional 
- X X - - 

Legislação comparada / Direito Comparado - X - X - 

Direito Constitucional dos Estados / Processo Estadual e 

Federal / Legislação Estadual e Municipal 
- - - - - 

Economia Política / Economia X X X - X 
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Ciência das Finanças / Legislação Financeira / Contabilidade 

do Estado 
X X X - X 

Sociologia / Introdução ao Estudo do Direito -  X X - 

Teoria e Prática do Processo Civil, Comercial e Criminal / 

Direito Processual / Prática Forense 
X X X X X 

Medicina Legal / Medicina Pública / Higiene Pública X - X X X 

Direito Industrial (e agrário) - X - X - 

Direito de Crédito - - - - - 

Direito de Propriedade - - - - - 

Direito de Parentesco - - - - - 

Direito Facticial - - - - - 

Direito Eclesiástico - - - - - 

Direito Moral - - - - - 

Enciclopédia Jurídica / Enciclopédia do Direito X - - - - 

Estatística - - - - - 

Explicação sucinta do Direito Pátrio Constitucional e 

Administrativo 
- - - - - 

Explicação sucinta do Direito pátrio Criminal, Civil e 

Comercial 
- - - - - 

Fonte: Relatorio geral dos trabalhos do primeiro congresso juridico brazileiro (1908) (1909). 
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Tabela 9 – Projetos de grades curriculares apresentados no Congresso de Ensino Superior (1927) (Parte I) 

Disciplinas 

Projeto de 

Francisco de 

Avellar Figueira de 

Mello 

Projeto de Levi Carneiro 
Projeto de Edgardo 

de Castro Rebello 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 
Doutorado 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 

Introdução ao Estudo das Ciências Jurídicas e Sociais / 

Teoria Geral do Direito 
X X - X 

Economia Política X X - X 

Direito Romano X X X X 

Direito Público (Geral) X X - X 

Direito Constitucional X X - X 

Direito Civil X X - X 

Direito Criminal (Penal) / Direito Penal Militar / Regime 

Penitenciário 
X X - X 

Direito Comercial X X - X 

História do Direito / especialmente nacional X - X - 

Direito Internacional Público / História dos Tratados X X X X 

Direito Internacional Privado X X - X 

Ciência das Finanças / Legislação Financeira / Direito 

Financeiro 
X X - X 
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Teoria e Prática do Processo Civil, Comercial e Criminal / 

Direito Judiciário Civil / Direito Processual, Penitenciário e 

Estatística Criminal 

X X - X 

Direito Industrial / Legislação Operária / Direito Operário X X - X 

Medicina Pública / Medicina Legal / Higiene Pública X X - X 

Filosofia do Direito X - X - 

Direito Administrativo / Ciência da Administração X X - X 

Política e Legislação Social - - X - 

Direito Comparado / Legislação Comparada - - X - 

Língua vernácula e retórica, especialmente da oratória 

forense / Latim / História Geral, especialmente do Brasil / 

Psicologia objetiva e subjetiva / Lógica indutiva e dedutiva 

- - - - 

Sociologia - - - - 

História da América, História da Diplomacia 

(principalmente no Brasil), Diplomacia e Direito 

Eclesiástico 

- - - - 

Ciências limítrofes do direito, Anatomia e Fisiologia e 

Antropologia e Arqueologia 
- - - - 

Fonte: Livro do centenário dos cursos jurídicos (1827-1927) (1929). 
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Tabela 10 – Projetos de grades curriculares apresentados no Congresso de Ensino Superior (1927) (Parte II) 

Disciplinas 

Projeto de Candido 

Oliveira Filho 

Projeto de 

Edmundo Accacio 

Moreira 

Projeto de Joaquim 

Ignacio de Almeida 

Amazonas 

Projeto de João 

Chrysostomo da 

Rocha Cabral431 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 

Introdução ao Estudo das Ciências Jurídicas e Sociais / 

Teoria Geral do Direito 
- - - X 

Economia Política X X X X 

Direito Romano / História Interna do Direito Romano X - X X 

Direito Público (Geral) - - X - 

Direito Constitucional X X X X 

Direito Civil X X X X 

Direito Criminal (Penal) / Direito Penal Militar / Regime 

Penitenciário 
X X X X 

Direito Comercial / Direito de Falências X X X X 

História do Direito / especialmente do Direito Nacional - - - X 

Direito Internacional Público / História dos Tratados / 

Diplomacia 
X X X X 

Direito Internacional Privado X X X X 

                                                 
431 João Chrysostomo da Rocha Cabral apresentou dois projetos semelhantes. O que consta na tabela refere-se ao apresentado na quinta sessão do Congresso. 
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Ciência das Finanças / Legislação Financeira / Direito 

Financeiro 
X X X X 

Teoria e Prática do Processo Civil, Comercial e Criminal / 

Direito Judiciário Civil / Direito Processual (Penitenciário) e 

Estatística Criminal 

X X X X 

Direito Industrial (e das Marcas) / Direito Operário / 

Legislação Industrial e Operária 
X X X X 

Medicina Pública / Medicina Legal (Forense) / Higiene 

Pública 
X X X X 

Filosofia do Direito X - X X 

Direito Administrativo / Ciência da Administração X X X X 

Política e Legislação Social - - - - 

Direito Comparado / Legislação Comparada - - - - 

Língua vernácula e retórica, especialmente da oratória 

forense / Latim / História Geral, especialmente do Brasil / 

Psicologia objetiva e subjetiva / Lógica indutiva e dedutiva 

- - - X 

Sociologia - X - X 

História da América, História da Diplomacia 

(principalmente no Brasil), Diplomacia e Direito 

Eclesiástico 

- X - - 

Ciências limítrofes do direito, Anatomia e Fisiologia e 

Antropologia e Arqueologia 
- X - - 

Fonte: Livro do centenário dos cursos jurídicos (1827-1927) (1929). 
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Tabela 11 – Quadro comparativo dos projetos de reforma do currículo apresentados por juristas 

Disciplinas 

Projeto de Ruy Barbosa (1882) 
Projeto de Aurelino 

Leal (1907) 

Projeto de João 

Mendes de Almeida 

Junior (1912) 

Curso de Ciências 

Jurídicas 

Curso de Ciências 

Sociais 

Ciências Jurídicas e 

Sociais 
Ciências Jurídicas 

(Noções de) Sociologia X X X - 

Direito Constitucional (brasileiro e constituições 

comparadas) / Direito Público Universal 
X X X X 

História do Direito / especialmente do Direito Nacional X X X - 

Economia Política / Finanças X X X X 

Direito Administrativo e Ciência da Administração X X X X 

Higiene Pública X X - - 

Direito Civil X - X X 

Direito Criminal (Penal) X - X X 

Direito Comercial / Direito Marítimo X - X X 

Teoria e Prática do Processo Criminal, Civil e Comercial / 

Prática Forense 
X - X X 

(Institutos de) Direito Romano X - X X 

Medicina Legal / Medicina Pública X - X - 

Direito Público Internacional / Direito das Gentes - X X X 
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Diplomacia e História dos Tratados - X - X 

Ciência das finanças e contabilidade do Estado - X - - 

Crédito, moeda e bancos - X - - 

Enciclopédia Jurídica - - X - 

Legislação Comparada / sobre o Direito Privado - - X - 

Direito Internacional Privado - - X - 

Filosofia do Direito - - X - 

Direito Natural - - - X 

Direito Eclesiástico - - - X 

Hermenêutica Jurídica - - - X 

Fonte: BARBOSA (1882), LEAL (1907), e ALEMIDA JUNIOR (1912). 
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ÍNDICE CRONOLÓGICO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 

REFERENTE AO ENSINO JURÍDICO (IMPÉRIO E REPÚBLICA, 

ATÉ A REFORMA FRANCISCO CAMPOS, EM 1931) 

 

 O presente índice tem por objetivo guiar o leitor ou leitora através da legislação 

federal referente ao ensino jurídico, desde antes de sua criação até a reforma Francisco 

Campos. Para tanto, baseamo-nos nos levantamentos feitos por Clovis BEVILAQUA 

(1927), Antonio Ferreira de ALMEIDA JUNIOR (1949) e pela Reitoria da Universidade de 

São Paulo (USP, 1953).  

Neste índice, encontram-se três espécies de diplomas legais previstos nas 

Constituições de 1824 e de 1891: leis, decretos legislativos e decretos. As leis originam-se 

de projeto em alguma Casa Legislativa (Câmara dos Deputados e Senado) que, após tramitar 

e ser aprovado em ambas, é sancionado pelo Imperador ou pelo Presidente. Os decretos 

legislativos referem-se a matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional e são 

aprovados pelo Poder Legislativo, dispensando-se a sanção do Imperador ou do Presidente. 

Por fim, os decretos são atos do Poder Executivo, com o escopo de promover a boa e fiel 

execução às leis. Em função do elevado número e da diversidade de temas, os avisos e as 

decisões do governo não foram aqui incluídos. 

 Três são os temas abordados: (i) Organização do ensino superior, (ii) Matrículas e 

Preparatórios e (iii) Faculdades de Direito e Universidade. 

 

1 - Decreto de 9 de janeiro de 1825 – Cria provisoriamente um Curso Jurídico nesta Corte.  

Não teve execução. 

2 - Decreto de 2 de março de 1825 – Estatutos do Curso Jurídico – Projeto do Visconde 

da Cachoeira.  

Não chegou a ser oficializado como decreto. Foi adotado provisoriamente nos Cursos 

Jurídicos de São Paulo e de Olinda, criados em 1827. 

3 - Lei de 11 de agosto de 1827 – Cria dois Cursos de ciências jurídicas e sociais, um na 

cidade de S. Paulo e outro na de Olinda. 

4 - Decreto (legislativo) de 27 de setembro de 1828 – Autoriza o Governo a conceder 

gratificações aos empregados e Lentes de Preparatórios que forem necessários nos 

Cursos Jurídicos, e bem assim a Professores de geometria nas províncias onde os não 

houver. 
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5 - Decreto de 30 de setembro de 1828 – Cria interinamente alguns empregos para o 

serviço do Curso Jurídico da cidade de S. Paulo. 

6 - Decreto de 5 de novembro de 1828 – Cria interinamente alguns empregos para o 

serviço do Curso Jurídico da cidade de Olinda. 

7 - Decreto de 8 de novembro de 1828 – Ordena que os Lentes das cadeiras do 1º ano e 

os da 1ª do 2º dos Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais leiam alternadamente nas 

mesmas cadeiras. Apesar de este decreto falar em lentes das cadeiras do 1º ano, a esse 

tempo só havia naquele ano uma cadeira, em virtude do disposto na lei de 7 de agosto 

de 1827, art. 1º. 

8 - Lei de 26 de agosto de 1830 – Concede favores aos Estudantes brasileiros que 

regressarem da Universidade de Coimbra e escolas de França até a data da sua 

publicação. 

9 - Decreto (legislativo) de 21 de abril de 1831 – Transfere a cadeira de retórica do 

Seminário de Olinda para o Curso Jurídico da mesma cidade. 

10 - Decreto de 29 de agosto de 1831 – Manda pôr a concurso a 1ª cadeira do 2º ano do 

Curso Jurídico da cidade de S. Paulo, observando-se as instruções que com este baixam. 

11 - Decreto (legislativo) de 7 de novembro de 1831 – Aprova provisoriamente os novos 

estatutos para os Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do Império.  

Suspendeu os Estatutos do Visconde da Cachoeira. 

12 - Decreto (legislativo) de 7 de agosto de 1832 – Autoriza as Congregações de Lentes 

dos Cursos das ciências jurídicas e sociais, a fazer os regulamentos necessários para a 

polícia do estabelecimento. 

13 - Decreto (legislativo) de 7 de agosto de 1832 – Determina que o Seminário de Olinda 

fique sendo o colégio preparatório das artes do Curso Jurídico, cria as cadeiras que 

faltam, e marca os ordenados dos Professores. 

14 - Decreto (legislativo) nº 25, de 12 de agosto de 1833 – Determina sobre a forma dos 

exames para o grau de Doutor e provimento das cadeiras de Lentes, nos Cursos Jurídicos 

de Olinda, e S. Paulo. 

15 - Decreto (legislativo) nº 34, de 16 de setembro de 1834 – Autoriza as Escolas de 

Medicina e os Cursos Jurídicos do Império a conferir o grau de Doutor aos Lentes e 

Substitutos que ainda o não tem. 

16 - Decreto (legislativo) nº 14, de 24 de agosto de 1835 – Altera os estatutos dos Cursos 

Jurídicos na parte relativa ao exame em concurso às cadeiras dos mesmos cursos, 

quando se der a hipótese de haver um só opositor. 
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17 - Decreto (legislativo) nº 26, de 13 de setembro de 1836 – Mandando admitir a fazer 

ato das matérias dos respectivos anos os Estudantes dos Cursos Jurídicos, que, por falta 

dos exames, não foram matriculados. 

18 - Decreto (legislativo) nº 60, de 20 de outubro de 1836 – Autorizando os Diretores dos 

Cursos Jurídicos a admitir a fazer ato os Estudantes que se acharem habilitados pela 

Congregação. 

19 - Decreto (legislativo) nº 42, de 19 de agosto de 1837 – Declarando as penas em que 

incorrem os Estudantes que, dentro ou fora de qualquer das Academias do Brasil, 

usarem de injúrias, ameaças, ou violências de qualquer natureza contra o Diretor ou 

algum dos Lentes. 

20 - Decreto (legislativo) nº 43, de 19 de agosto de 1837 – Mandando admitir à matrícula 

os Estudantes que não tiverem comparecido em tempo a fazer ato e outras disposições. 

21 - Decreto (legislativo) nº 14, de 27 de junho de 1838 – Marca as Gratificações que 

devem vencer os Lentes, Diretor, e Substitutos dos Cursos Jurídicos de S. Paulo, e 

Olinda, e os das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro, e Bahia, além dos seus 

respectivos Ordenados; e dá outras providências a respeito. 

22 - Decreto nº 88, de 18 de julho de 1841 – Concede o Tratamento de Senhoria, se por 

outro título não o tiverem maior, aos Diretores dos Cursos Jurídicos de S. Paulo, e 

Olinda, aos das Escolas de Medicina desta Corte, e da Cidade da Bahia, ao Comandante 

da Escola Militar, e ao da Academia da Marinha. 

23 - Decreto (legislativo) nº 494, de 15 de junho de 1848 – Aprova o Compêndio de 

Economia Política do Doutor Pedro Autran da Mata e Albuquerque, para servir no Curso 

Jurídico de Olinda. 

24 - Lei nº 602, de 19 de setembro de 1850 – Dá nova organização à Guarda Nacional do 

Império.  

O art. 14, § 3º, dispensa de todo o serviço da Guarda Nacional, não obstante estarem 

alistados, os Professores e os Estudantes matriculados nos Cursos Jurídicos, nas 

Escolas de Medicina e em outras Academias, contanto que efetivamente as 

frequentem. 

25 - Decreto (legislativo) nº 608, de 16 de agosto de 1851 – Autoriza o Governo para dar 

novos Estatutos aos Cursos Jurídicos e às Escolas de Medicina; assim como a criar mais 

duas Cadeiras, uma de Direito Administrativo, e outra de Direito Romano. 

26 - Decreto nº 1.134, de 30 de março de 1853 – Dá novos Estatutos aos Cursos Jurídicos 

do Império. 
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Não teve execução. 

27 - Decreto (legislativo) nº 714, de 19 de setembro de 1853 – Autoriza o Governo a 

realizar o aumento da despesa que for necessária para a execução provisória dos novos 

Estatutos das Faculdades de Direito e de Medicina, publicados com os Decretos nºs 

1.134 e 1.169 de 30 de Março e 7 de Maio deste ano. 

28 - Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854 – Dá novos Estatutos aos Cursos Jurídicos. 

Este decreto administrativo foi autorizado pelo legislativo nº 714 de 19 de setembro 

de 1853.  

Por força deste decreto, os Cursos Jurídicos passaram a denominar-se Faculdades de 

Direito, designando-se cada uma pelo nome da cidade em que tinha ou pudesse ter 

assento. 

29 - Decreto (legislativo) nº 789, de 12 de setembro de 1854 – Aprova as Tabelas de 

ordenados e gratificações dos Lentes, Substitutos, e Empregados das Faculdades de 

Direito, e Medicina do Império, anexas aos Decretos nºs 1.386 e 1.387 de 28 de Abril 

do corrente ano. 

30 - Decreto nº 1.568, de 24 de fevereiro de 1855 – Aprova o Regulamento complementar 

dos Estatutos das Faculdades de Direito do Império, para a execução do § 3º do Art. 21 

do Decreto nº 1.386 de 28 de abril de 1854. 

31 - Decreto (legislativo) nº 871, de 21 de agosto de 1856 – Autoriza o Governo para 

mandar matricular nas Escolas maiores do Império os alunos que, por motivos 

justificados, não tiverem comparecido no prazo fixado para as matrículas no presente 

ano letivo; bem como para mandar admitir a atos, naquelas Escolas, no referido ano 

letivo os alunos que não puderam fazê-los em tempo competente, também por motivo 

justificado. 

32 - Decreto nº 1.994, de 14 de outubro de 1857 – Divide em duas a Aula preparatória de 

Francês e Inglês da Faculdade de Direito da Cidade de Recife. 

33 - Decreto (legislativo) nº 1.010, de 1º de junho de 1859 – Declara que os vencimentos 

do emprego de Secretário das Faculdades de Direito pertencerão por inteiro a qualquer 

dos Lentes das mesmas Faculdades que o exercer. 

34 - Decreto nº 2.525, de 26 de janeiro de 1860 – Declara o modo por que se devem contar 

os 25 anos de serviço, exigidos pelos arts 25 e 28 dos Estatutos vigentes das Faculdades 

de Direito, para a Jubilação dos Lentes, ou permissão para continuarem no Magistério. 

35 - Decreto nº 2.609, de 30 de junho de 1860 – Providencia a respeito dos casos em que 

um Lente, a quem compete preencher o lugar de Diretor interino de uma das Faculdades, 
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recuse fazê-lo por qualquer motivo, continuando contudo no exercício de Lente; e em 

que não queira tomar o seu assento de ordem. 

36 - Decreto (legislativo) nº 1.073, de 8 de agosto de 1860 – Autoriza o Governo para, 

mediante certas condições, mandar matricular nas Faculdades do Império os alunos que 

por motivos justificados não tiverem comparecido no prazo fixado para as matrículas. 

37 - Decreto nº 2.879, de 23 de janeiro de 1862 – Estabelece regras sobre a suspeição dos 

Lentes das Faculdades de Direito [e] de Medicina. 

38 - Decreto (legislativo) nº 1.195, de 13 de abril de 1864 – Autoriza as Congregações das 

Faculdades do Império a mandar admitir à matrícula nas respectivas Faculdades os 

Estudantes que se não houverem matriculado no prazo marcado pelos Estatutos. 

39 - Decreto nº 3.287, de 14 de junho de 1864 – Divide em duas a aula preparatória de 

francês e inglês da Faculdade de Direito da Cidade de S. Paulo. 

40 - Decreto (legislativo) nº 1.216, de 4 de julho de 1864 – Estabelece que seja de quatro 

anos o prazo para validade dos exames preparatórios feitos nas Faculdades de Direito e 

de Medicina do Império, e perante o Inspetor Geral da Instrução primária e secundária 

do município da Corte. 

41 - Decreto (legislativo) nº 3.454, de 26 de abril de 1865 – Dá novos Estatutos às 

Faculdades de Direito do Império.  

Este decreto administrativo dissera-se autorizado pelo legislativo nº 714, de 19 de 

setembro de 1853, de cuja autorização, aliás, já se utilizara o Governo. Esta reforma 

não teve execução. 

42 - Decreto (legislativo) nº 1.341, de 24 de agosto de 1866 – Autoriza diversas 

providências em favor dos Lentes e Opositores das Faculdades de Medicina, e dos 

estudantes das Faculdades do Império, e das Escolas Militar, Central e de Marinha que 

foram ou forem servir na guerra contra o Paraguai. 

43 - Decreto nº 4.260, de 10 de outubro de 1868 – Altera as disposições dos estatutos das 

Faculdades de Direito e do Regulamento complementar relativas à colação do grau de 

Bacharel. 

44 - Decreto nº 4.430, de 30 de outubro de 1869 – Manda observar as instruções, pelas 

quais se devem regular os exames de que trata o art. 112 do Regulamento anexo ao 

Decreto nº 1331 A de 17 de Fevereiro de 1854.  

Este decreto dispõe sobre os exames preparatórios para a admissão nos cursos 

superiores do Império. 
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45 - Decreto nº 4.623, de 5 de novembro de 1870 – Modifica algumas das disposições dos 

Decretos nºs 4.430 e 4.431 de 30 de Outubro de 1869.  

O art. 2º deste decreto previa que nas Faculdades de Direito de S. Paulo e do Recife 

e na de Medicina da Bahia serviriam como examinadores o lente da cadeira e seu 

substituto e, na falta de qualquer deles, quem o Diretor designasse. O Presidente da 

mesa seria sempre um dos lentes da Faculdade, nomeado pelo Diretor. 

46 - Decreto nº 4.675, de 14 de janeiro de 1871 – Estabelece o processo que se deve seguir 

nos exames dos estudantes das Faculdades de Direito e de Medicina.  

Institui a prova escrita, por uma hora, para todos os anos. Aboliu o prazo de vinte e 

quatro horas, que desde os Estatutos do Visconde da Cachoeira era concedido aos 

estudantes, entre o sorteio do ponto e a prova oral. Esse decreto deu lugar a graves 

perturbações da ordem nas Faculdades. 

47 - Decreto (legislativo) nº 2.066, de 30 de setembro de 1871 – Declara que os exames de 

preparatórios feitos em qualquer das Faculdades de Direito e de Medicina e das Escolas 

Central, Militar e de Marinha serão válidos em todas essas Faculdades e Escolas. 

48 - Decreto nº 4.806, de 22 de outubro de 1871 – Modifica e altera algumas disposições 

do Decreto nº 4.675 de 14 de janeiro do corrente ano, que estabeleceu o processo a 

seguir nos exames dos estudantes das Faculdades de Direito e de Medicina. 

49 - Decreto (legislativo) nº 2.223, de 5 de abril de 1873 – Eleva os vencimentos dos 

Diretores, Lentes proprietários, substitutos, opositores e empregados das Secretarias das 

Faculdades de Direito e de Medicina do Império, e do pessoal de outros 

estabelecimentos de instrução. 

50 - Decreto nº 5.429, de 2 de outubro de 1873 – Cria Comissões de exames gerais de 

preparatórios nas Províncias onde não há Faculdades. 

51 - Decreto (legislativo) nº 2.764, de 4 de setembro de 1877 – Declara que os exames 

gerais de preparatórios terão vigor em todo tempo. 

52 - Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879 – Reforma o ensino primário e secundário no 

município da Corte e o superior em todo o Império.  

É a Reforma Leoncio de Carvalho, que instituiu o ensino livre no Brasil: não serão 

marcadas faltas aos alunos, nem serão eles chamados a lições e sabatinas. Inscrever-

se-á em exame quem quiser, em qualquer número de cadeiras do curso, desde que 

aprovado em preparatórios e nas cadeiras antecedentes da seriação. Pode o estudante 

prestar exames de quantas séries quiser (daí os chamados “bacharéis elétricos”, que 
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faziam o curso todo em dois ou três anos). Cursos livres. Institui o ensino da 

Medicina Legal no Curso Jurídico e o de Higiene no de Ciências Sociais. 

53 - Decreto nº 7.991, de 5 de fevereiro de 1881 – Altera diversas disposições relativas aos 

exames gerais de preparatórios. 

54 - Decreto nº 8.973, de 14 de julho de 1883 – Altera algumas disposições relativas aos 

exames gerais de preparatórios no município da Corte. 

55 - Decreto (legislativo) nº 3.232, de 3 de setembro de 1884 – Dispensa a condição de 

idade para a matrícula nos estabelecimentos de ensino superior dependentes do 

Ministério do Império. 

56 - Decreto nº 9.360, de 17 de janeiro de 1885 – Dá novos Estatutos às Faculdades de 

Direito.  

Criaram-se as cadeiras de Medicina Legal e História do Direito Nacional, que por 

dependerem de autorização legislativa deixaram de ser instaladas432. 

57 - Decreto nº 9.522, de 28 de novembro de 1885 – Suspende a execução dos Estatutos 

das Faculdades de Direito mandados observar pelo Decreto nº 9.360 de 17 de janeiro do 

corrente ano.  

O Aviso da mesma data ordena à Congregação que organize novos Estatutos, 

mantendo, quanto possível, os preceitos do decreto nº 9.360, de 17 de janeiro. 

58 - Decreto nº 9.647, de 2 de outubro de 1886 – Determina que se executem com diversas 

alterações as disposições em vigor relativas aos exames gerais de preparatórios. 

59 - Decreto nº 30, de 3 de dezembro de 1889 – Substitui os modelos dos diplomas e cartas 

que são conferidos por vários estabelecimentos de ensino a cargo do Ministério dos 

Negócios do Interior.  

As Faculdades de Direito encontravam-se entre estes estabelecimentos. 

60 - Decreto nº 377-A, de 5 de maio de 1890 – Organiza a Secretaria de Estado dos 

Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. 

62 - Decreto nº 668, de 18 de agosto de 1890 – Declara o modo por que deve ser conferido 

o grau de bacharel nas Faculdades de Direito da República. 

                                                 
432 “‘Cada uma das faculdades de direito se designará pelo nome da cidade em que tiver assento’. Ainda cursos 

livres, diurnos ou noturnos. De cinco em cinco anos, indicação de um professor para viagem de estudos ao 

estrangeiro. (...) Criam-se as cadeiras de História do Direito e de Legislação Comparada. Divide-se o curso de 

ciências jurídicas em seis séries, e o de ciências sociais em cinco. Eleva-se a 33 o número de lentes e a onze o 

de substitutos. Permite-se que os doutores e bacharéis em direito abram cursos livres no recinto da Faculdade” 

(ALMEIDA JUNIOR, 1949, p. 167). 
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63 - Decreto nº 1.036-A, de 14 de novembro de 1890 – Suprime a cadeira de direito 

eclesiástico dos cursos jurídicos do Recife e S. Paulo. 

64 - Decreto nº 1.232-G, de 2 de janeiro de 1891 – Cria um Conselho de Instrução Superior 

na Capital Federal.  

Foi extinto por falta de verba. 

65 - Decreto nº 1.232-H, de 2 de janeiro de 1891 – Aprova o regulamento das Instituições 

de Ensino Jurídico, dependentes do Ministério da Instrução Pública.  

É a Reforma Benjamin Constant, que, dando novos Estatutos às Faculdades de 

Direito da República, dividiu a Faculdade em três cursos: o de ciências jurídicas, o 

de ciências sociais e o de notariado. Em vez de “anos”, fala-se em “séries”. Vagando 

cadeira em que não haja substituto, pode o Governo nomear sem concurso. No 

concurso, cinco provas: 1) teses e dissertação; 2) prova escrita; 3) prova oral, ou 

preleção; 4) arguição sobre as provas escrita e oral; 5) prova prática (esta última só 

para Higiene e Medicina Legal). Defesa de teses e preleção taquigrafadas. Continuam 

abolidas as lições; mas, duas vezes por mês, em dias previamente marcados pelo 

lente, devem realizar-se exercícios práticos, ou sabatinas. Impressão, pelo Estado, de 

tratados, compêndios ou memórias escritos pelos professores. Liberdade de cátedra. 

Cursos livres permitidos no recinto das Faculdades. 

66 - Decreto nº 1.340, de 6 de fevereiro de 1891 – Manda suspender provisoriamente as 

disposições dos atuais regulamentos dos Institutos Oficiais de Instrução [Decretos nºs 

1.232-G e 1.232-H, de 2 de janeiro de 1891]. 

Altera o Regulamento baixado com o Decreto nº 1.232-H, de 2 de janeiro de 1891, 

na parte relativa a provimento, exercício, licenças, faltas, prêmios e jubilações. 

67 - Decreto nº 1.341, de 7 de fevereiro de 1891 – Altera disposições do regulamento que 

baixou com o decreto nº 1.232 F de 2 de janeiro de 1891 e as dos Cursos de instrução 

superior e técnica e cursos anexos, relativas a nomeações.  

Dispensou as exigências estabelecidas para as primeiras nomeações e tornou 

facultativa a nomeação dos diretores dentre os lentes. O decreto de 2 de janeiro é 

“H”, e não “F”. 

68 - Decreto nº 54, de 21 de março de 1891 – Providencia sobre os lentes catedráticos e 

substitutos, professores e preparadores nomeados sem concurso, que, dentro do prazo 

de um ano, a contar da posse, forem julgados inábeis para o magistério pelas 

congregações das respectivas escolas ou faculdades. 
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69 - Decreto nº 313, de 16 de maio de 1891 – Revoga o decreto nº 54 de 21 de março de 

1891. 

70 - Decreto nº 599, de 17 de outubro de 1891 – Concede à Faculdade de Direito da Bahia, 

na forma do art. 420 do decreto nº 1232 H de 2 de janeiro deste ano, o título de Faculdade 

Livre com todos os privilégios e garantias de que gozam as Faculdades federais. 

71 - Decreto nº 639, de 31 de outubro de 1891 – Concede à Faculdade Livre de Ciências 

Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e à Faculdade Livre de Direito desta Capital, na 

forma do art. 420 do decreto nº 1232 H de 2 de janeiro deste ano, o título de Faculdades 

Livres, com todos os privilégios e garantias de que gozam as Faculdades federais. 

72 - Decreto nº 668, de 14 de novembro de 1891 – Aprova as instruções provisórias para 

os exames gerais de preparatório nos Estados. 

73 - Lei nº 26, de 30 de dezembro de 1891 – Fixa a despesa geral da República dos Estados 

Unidos do Brasil para o exercício de 1892, e dá outras providências.  

Esta lei, no art. 3º, nº II, § 3º, autoriza o Governo a rever os regulamentos dos 

institutos de ensino dependentes do Ministério da Instrução Pública. 

74 - Decreto nº 1.041, de 11 de setembro de 1892 – Manda proceder nos Estados durante 

os meses de dezembro e janeiro próximos vindouros a exames gerais de preparatórios, 

de acordo com as instruções que com este baixam. 

75 - Decreto nº 1.159, de 3 de dezembro de 1892 – Aprova o código das disposições 

comuns às instituições de ensino superior dependentes do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. 

É o Código Fernando Lobo (também conhecido como Código do Ensino). 

76 - Decreto nº 1.289, de 21 de fevereiro de 1893 – Concede à Faculdade Livre de Direito 

do Estado de Minas Gerais, na forma do art. 311 do Código das disposições comuns às 

instituições de ensino superior, o título de Faculdade Livre, com todos os privilégios e 

garantias de que gozam as faculdades federais. 

77 - Decreto (legislativo) nº 230, de 7 de dezembro de 1894 – Aprova com modificações 

e aditamentos o Código das disposições comuns às instituições de ensino superior, que 

baixou com o decreto nº 1.159 de 3 de dezembro de 1892.  

Dispensou o substituto de prestar concurso para o acesso à vaga de catedrático. 

78 - Decreto nº 2.032, de 26 de junho de 1895 – Autoriza a organização de mesas de exames 

gerais de preparatórios nos Estados, de acordo com as instruções anexas ao decreto nº 

1.041 de 11 de setembro de 1892. 

79 - Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895 – Reorganiza o ensino das Faculdades de Direito. 
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Restabelece a chamada dos alunos às lições, proibida desde a reforma de 1879. 

80 - Decreto nº 2.172, de 21 de novembro de 1895 – Aprova as instruções para os exames 

gerais de preparatórios na Capital Federal. 

81 - Decreto nº 2.173, de 21 de novembro de 1895 – Dá instruções para os exames gerais 

de preparatórios nos Estados. 

82 - Decreto nº 2.226, de 1º de novembro de 1896 – Aprova os estatutos das Faculdades 

de Direito da República.  

Tais estatutos, autorizados pelo art. 11 da lei nº 314, de 30 de outubro de 1895, eram 

modelados segundo as normas da referida lei. 

83 - Lei nº 429, de 10 de dezembro de 1896 – Fixa a despesa geral da República dos Estados 

Unidos do Brasil para o exercício de 1897, e dá outras providências. 

O art. 2º, § 3º, extingue os cursos anexos às Faculdades de Ciências Sociais e 

Jurídicas da União. 

84 - Decreto (legislativo) nº 444, de 3 de setembro de 1897 – Concede aos alunos do curso 

superior das Faculdades de Direito, matriculados antes da lei nº 314 de 30 de outubro 

de 1895, as regalias da legislação anterior.  

Tais regalias diziam respeito, segundo o art. 1º, tanto às épocas para inscrições e 

exames, quanto aos exames em si e à frequência. 

85 - Lei nº 560, de 31 de dezembro de 1898 – Fixa a despesa geral da República dos Estados 

Unidos do Brasil para o exercício de 1899, e dá outras providências. 

O art. 7º regula a situação dos professores e dos lentes de cursos extintos. 

86 - Decreto nº 3.576, de 25 de janeiro de 1900 – Dá instruções para a constituição do 

patrimônio e reconhecimento oficial das Faculdades e Escolas Livres. 

87 - Decreto (legislativo) nº 694, de 1º de outubro de 1900 – Autoriza a prorrogar até 31 

de dezembro de 1904 o prazo para a realização de exames parciais do curso preparatório 

exigido para a matrícula nas escolas de ensino superior. 

88 - Decreto nº 3.863, de 15 de dezembro de 1900 – Aprova as instruções para os exames 

gerais de preparatórios nos Estados. 

89 - Decreto nº 3.864, de 15 de dezembro de 1900 – Aprova as instruções para os exames 

gerais de preparatórios na Capital Federal. 

90 - Lei nº 746, de 29 de dezembro de 1900 – Fixa a despesa geral da República dos Estados 

Unidos do Brasil para o exercício de 1901, e dá outras providências.  
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O art. 3º, nº II, autoriza o Governo a rever o Código de ensino de 1892 e a prorrogar 

por um ano o prazo concedido às faculdades livres de direito para constituírem 

patrimônio. 

91 - Decreto nº 3.890, de 1º de janeiro de 1901 – Aprova o Código dos Institutos Oficiais 

de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores.  

É o Código Epitacio Pessôa, autorizado pela lei orçamentária nº 746, de 29 de 

dezembro de 1900, art. 3º, n. II. 

92 - Decreto nº 3.903, de 12 de janeiro de 1901 – Aprova o regulamento das Faculdades 

de Direito. 

93 - Decreto nº 4.072, de 29 de junho de 1901 – Retifica os arts. 84, § 1º e 312 do Código 

dos Institutos Oficiais de Ensino Superior e Secundário, dependentes do Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores, aprovado pelo decreto nº 3.890, de 1 de janeiro de 1901. 

94 - Decreto nº 4.247, de 23 de novembro de 1901 – Aprova as instruções para os exames 

gerais de preparatórios. 

95 - Decreto nº 4.875, de 6 de julho de 1903 – Concede à Faculdade Livre de Direito de 

Porto Alegre os privilégios e garantias de que gozam as Faculdades federais congêneres. 

96 - Decreto nº 4.904, de 27 de julho de 1903 – Concede à Faculdade Livre de Direito do 

Pará os privilégios e garantias de que gozam as Faculdades federais congêneres. 

97 - Decreto (legislativo) nº 1.065, de 5 de outubro de 1903 – Autoriza o Governo a 

conceder, no corrente ano, uma segunda época de exames aos estudantes de 

preparatórios. 

98 - Decreto nº 4.988, de 5 de outubro de 1903 – Altera os prazos para entrega dos 

requerimentos sobre matrícula e exames nas Faculdades de Medicina e de Direito e na 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

99 - Decreto nº 5.049, de 23 de novembro de 1903 – Concede à Faculdade Livre de Direito 

do Ceará os privilégios e garantias de que gozam as Faculdades Federais congêneres. 

100 - Lei nº 1.145, de 31 de dezembro de 1903 – Fixa a despesa geral da República dos 

Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1904, e dá outras providências.  

O art. 4º revoga os arts. 35, 36, 216, 217, 218, 219 e 220 do Código dos Institutos 

Oficiais de Ensino Superior e Secundário (os artigos revogados autorizam a 

impressão de obras escritas pelos professores, concedem prêmios por essas obras e o 

comissionamento para viagens de estudo ao estrangeiro). 
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101 - Decreto (legislativo) nº 1.248, de 3 de outubro de 1904 – Autoriza a concessão, no 

corrente ano, de uma segunda época de exames aos estudantes de preparatórios. 

102 - Decreto (legislativo) nº 1.479, de 21 de maio de 1906 – Torna extensiva aos 

secretários dos institutos de ensino superior na forma do art. 295 do Código de Ensino, 

aprovado pelo decreto nº 1.159, de 3 de dezembro de 1892, a disposição do art. 34, § 3º, 

do mesmo código. 

103 - Decreto (legislativo) nº 1.692, de 16 de agosto de 1907 – Autoriza o Presidente da 

República a conceder, no corrente ano, uma segunda época de exames aos estudantes 

de preparatórios, abrindo para isso o necessário crédito. 

104 - Decreto (legislativo) nº 2.022, de 12 de dezembro de 1908 – Autoriza o Presidente 

da República a conceder, no corrente ano, uma segunda época de exames aos estudantes 

de preparatórios que tiverem pelo menos cinco aprovações nas matérias exigidas para a 

matrícula nos cursos superiores da República. 

105 - Lei nº 2.356, de 31 de dezembro de 1910 – Fixa a despesa geral da República dos 

Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1911 e dá outras providências.  

O art. 3º autorizava o Poder Executivo a reformar a instrução superior e secundária 

mantida pela União e dava outras providências relativas à organização, à natureza e 

à estrutura dos institutos de ensino superior. 

106 - Decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911 – Aprova a lei Orgânica do Ensino Superior 

e do Fundamental na República.  

É a Reforma Rivadavia, autorizada pela lei orçamentária nº 2.356, de 31 de dezembro 

de 1910, art. 3º, n. II. 

107 - Decreto nº 8.662, de 5 de abril de 1911 – Aprova o regulamento das Faculdades de 

Direito. 

Baixado para a execução da Reforma Rivadavia. 

108 - Lei nº 2.924, de 5 de janeiro de 1915 – Fixa a Despesa Geral da República dos 

Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1915.  

O art. 3º autoriza o Governo a rever o Decreto nº 8.659, de 4 de abril de 1911 (Lei 

Rivadavia). 

109 - Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915 – Reorganiza o ensino secundário e o 

superior na República.  

É a Reforma Maximiliano, autorizada pela lei orçamentária nº 2.924, de 5 de janeiro 

de 1915, art. 3º. 
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110 - Decreto (legislativo) nº 3.603, de 11 de dezembro de 1918 – Declara promovidos 

ao ano ou série imediatamente superior àquele em que estiverem matriculados, todos os 

alunos das escolas superiores ou faculdades oficiais, Colégio Pedro II e militares, e bem 

assim dos estabelecimentos de ensino equiparados ou sujeitos a fiscalização. 

É o decreto de promoção por gripe. 

111 - Decreto (legislativo) nº 3.636, de 31 de dezembro de 1918 – Altera o art. 25, do 

decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915.  

O art. 25 impunha, como um dos requisitos para a equiparação de instituto superior 

o critério de população da localidade. 

112 - Lei nº 4.074, de 20 de janeiro de 1920 – Considera válidos para os estudantes já 

matriculados em estabelecimentos oficiais ou equiparados de ensino superior os exames 

de preparatórios prestados perante comissões examinadoras dos institutos daquela 

natureza que funcionavam nos Estados e, atualmente, equiparados aos oficiais. 

113 - Decreto nº 14.163, de 12 de maio de 1920 – Aprova a fusão da Faculdade Livre de 

Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, ambas do Rio de Janeiro. 

114 - Decreto (legislativo) nº 4.099, de 11 de agosto de 1920 – Suprime as provas de 

junho e agosto, de que trata o decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915, e dá outras 

providências. 

115 - Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920 – Institui a Universidade do Rio de 

Janeiro. 

116 - Decreto nº 14.572, de 23 de dezembro de 1920 – Aprova o Regimento da 

Universidade do Rio de Janeiro. 

117 - Decreto (legislativo) nº 4.228, de 30 de dezembro de 1920 – Estabelece uma 

segunda época de exames de preparatórios, e dá outras providências. 

118 - Decreto nº 15.934, de 22 de janeiro de 1923 – Aprova o Regulamento do Serviço 

Militar.  

O art. 136 assegura a concessão de títulos gratuitos das escolas federais ou 

subvencionadas aos voluntários e aos sorteados. E diz, ainda, em seu parágrafo único: 

“Os voluntários ou sorteados, que forem estudantes matriculados, têm o direito de 

prestar exames na época própria, embora não frequentes às escolas em consequência 

do serviço militar”. 

119 - Decreto nº 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925 – Estabelece o concurso da União 

para a difusão do ensino primário, organiza o Departamento Nacional do Ensino, 

reforma o ensino secundário e superior e dá outras providências.  
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É a Reforma Rocha Vaz, autorizada pela lei orçamentária nº 4.911, de 12 de janeiro 

de 1925, que reiterou autorização constante do art. 3º da lei orçamentária nº 4.793, 

de 7 de janeiro de 1924, a qual por sua vez reiterou a autorização da lei orçamentária 

nº 4.632, de 6 de janeiro de 1923. 

120 - Decreto nº 17.016, de 24 de agosto de 1925 – Resolve manter, para os atuais alunos 

dos institutos de ensino superior, o regime escolar do decreto nº 11.530, de 18 de março 

de 1915. 

121 - Decreto (legislativo) nº 5.113-A, de 23 de dezembro de 1926 – Permite uma 2ª 

época de exames aos alunos das escolas superiores da República, que perderam mais de 

uma cadeira. 

Mais precisamente, reprovados nas dependências, podem repeti-las na 2ª época, com 

as disciplinas da série subsequente. 

122 - Decreto (legislativo) nº 5.121, de 29 de dezembro de 1926 – Antecipa a 1ª época 

de exames para os alunos das Escolas Jurídicas do Brasil que devam terminar o ano em 

1927.  

Comemoração do lº centenário da fundação dos Cursos Jurídicos. 

123 - Decreto (legislativo) nº 5.303-A, de 31 de outubro de 1927 – Permite que prestem 

exames parcelados os estudantes que requererem inscrição na época legal de 1927, de 

acordo com o decreto nº 11.530, de 1915. 

124 - Decreto (legislativo) nº 5.494, de 20 de julho de 1928 – Dispõe sobre a aplicação 

dos arts. 188 e 191 do decreto número 16.782 A, de 13 de janeiro de 1925, e dá outras 

providências. 

125 - Decreto (legislativo) nº 5.578, de 16 de novembro de 1928 – Dispõe sobre a 

prestação dos exames parcelados de preparatórios, de que tratam o art. 297 do decreto 

nº 16.782 A de 13 de janeiro de 1925 e o art. 1º do decreto nº 5.303 A, de 31 de outubro 

de 1927. 

126 - Decreto (legislativo) nº 5.616, de 28 de dezembro de 1928 – Regula a criação de 

universidades nos Estados. 

127 - Decreto nº 18.682, de 19 de abril de 1929 – Aprova o regulamento para a execução 

do decreto nº 5.616, de 28 de dezembro de 1928, que regula a criação de Universidades 

nos Estados. 

128 - Decreto nº 19.149, de 27 de março de 1930 – Modifica a seriação dos cursos das 

Faculdades de Direito e de Medicina, quanto ao ensino de Direito Penal e de Medicina 

Tropical, respectivamente. 



335 

 

 

129 - Decreto nº 19.394, de 6 de novembro de 1930 – Dispõe sobre inscrições de exames 

nos diversos institutos de ensino dependentes do Ministério de Justiça e Negócios 

Interiores. 

130 - Decreto nº 19.402, de 14 de novembro de 1930 – Cria uma Secretaria de Estado 

com a denominação de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. 

131 - Decreto nº 19.404, de 14 de novembro de 1930 – Dispõe sobre a promoção escolar 

nos institutos de ensino subordinados ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

É a repetição das promoções “por decreto” de 1918, agora por motivo da revolução. 

132 - Decreto nº 19.426, de 24 de novembro de 1930 – Dispõe sobre a habilitação dos 

alunos sujeitos ao regime de exames de preparatórios, na presente época.  

Tratam-se dos “Preparatórios por decreto”. 

133 - Decreto nº 19.547, de 30 de dezembro de 1930 – Cassa a autonomia didática à 

Universidade de Minas Gerais. 

134 - Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931 – Cria o Conselho Nacional de Educação. 

135 - Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 – Dispõe que o ensino superior no Brasil 

obedecerá, de preferência, ao sistema universitário, podendo ainda ser ministrado em 

institutos isolados, e que a organização técnica e administrativa das universidades é 

instituída no presente decreto, regendo-se os institutos isolados pelos respectivos 

regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das Universidades 

Brasileiras. 

136 - Decreto nº 19.852, de 11 de abril de 1931 – Dispõe sobre a organização da 

Universidade do Rio de Janeiro. 
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