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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender as formas de legitimação de um jurista 

brasileiro em meados do século XX, em um momento de redefinição do peso simbólico dos 

bacharéis no cenário nacional. Para tanto, tomou-se para análise a trajetória de Antônio 

Ferreira Cesarino Junior (1906-1992). Trata-se de um professor negro e de origem popular 

que se tornou catedrático de uma então recém-criada disciplina jurídica, Legislação Social 

(Direito do Trabalho), na Faculdade de Direito da USP. A principal hipótese deste trabalho é a 

de que os estigmas associados à sua origem social e o racismo marcaram as formas pelas 

quais ele construiu sua autoridade como jurista de uma forma específica. Soma-se a isso as 

resistências por parte de alunos e outros juristas em relação à disciplina na qual se 

especializou, seja pela ausência de tradição, seja porque tinha como base a intervenção na 

relação capital e trabalho. Diferentemente da maioria dos demais juristas da sua época, 

Cesarino Junior intensificou sua atividade como um professor rigoroso e investiu na defesa de 

um ensino ligado à realidade das profissões jurídicas, ou seja, de um ensino mais técnico, 

tornando-se um crítico dos padrões consagrados pelos seus pares.  

 

 

Palavras-chave: História do Direito, intelectuais, Direito do Trabalho, Cesarino Junior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present thesis aims to understand the forms of legitimation of a Brazilian jurist in the 

mid-twentieth century, at a time of redefinition of the legal practitioners’ symbolic importance 

in the national scenario. In order to do so, we focus on the trajectory of Antônio Ferreira 

Cesarino Junior (1906-1992), a black professor of humble origin that became a lecturer in the 

then newly created legal discipline “Legislação Social” (Labor Law) at University of São 

Paulo’s Law School. This work’s main hypothesis is that stigmas associated with his social 

origin and racism marked the ways in which he built his authority as a jurist in a specific 

manner. Added to this is the resistance on the part of students and other jurists to the 

discipline in which he specialized, either because of the absence of tradition, or because it was 

based on intervention in the capital-labour relationship. Unlike most jurists of his time, 

Cesarino Junior intensified his activity as a rigorous professor and defended an education 

linked to the reality of the legal professions, that is, a more technical education, becoming a 

critic of the standards consecrated by his peers. 

 

 

Keywords: legal history, intellectuals, labor law, Cesarino Junior. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A relação entre o direito, o trabalho dos juristas e a constituição dos Estados 

modernos foi abordada por diversos autores que, rejeitando uma concepção essencialmente 

interna da questão, deram uma explicação histórica do fenômeno jurídico, ou seja, não 

dissociada das demais realizações humanas no tempo e no espaço. Nesse sentido, Halpérin 

ressaltou a análise feita por Marx em A ideologia alemã, para quem “as transformações do 

direito são inseparáveis das estruturas econômicas, sociais e políticas [...]”.1   

Para além de A ideologia alemã, a obra de Marx suscitou renovadas análises do 

direito, embora em alguns autores a ênfase na estrutura econômica tenha, de certa forma, 

limitado o horizonte interpretativo. Para o jurista russo Evgeni Pachukanis, por exemplo, o 

direito não é propriamente um produto da mente de juristas ou de escolhas conscientes, mas 

de “relações que os homens realizam” e que ocorrem “sob pressão das relações de 

produção”.2 Por isso, a realidade social não pode ser bem analisada por meio de conceitos 

jurídicos.3 Pachukanis vai ainda mais longe, pois não admite relações jurídicas sem base em 

uma economia mercantil e monetária.4 Os alvos destas críticas são, certamente, as concepções 

de que a norma jurídica seria a base das relações sociais, bem como as premissas de que o 

direito deveria ser estudado tão somente pela sua dimensão normativa, ou seja, alheio a 

condicionantes ideológicas ou interações sociais.  

Segundo Max Weber, o direito não pode ser compreendido apenas como resultado 

condicionado de um modo de produção. Para ele, o fator econômico é uma das bases do 

desenvolvimento do direito, mas não é a única nem a mais importante: “Situações econômicas 

não engendram, automaticamente, novas formas jurídicas, mas compreendem em si apenas a 

possibilidade de que uma invenção técnico-jurídica, uma vez feita, também se divulgará”.5 

Dessa forma, questões políticas, religiosas e, no que interessa de perto a este trabalho, 

interesses e necessidades dos juristas também influenciam a criação e transformação do 

direito.  
                                                 
1 HALPÉRIN, Jean-Louis. Pourquoi parler d’une histoire contextuelle du droit? Revue d’histoire des sciences 
humaines, 30, pp. 31-48, 2017. 
2 PACHUKANIS, Evgeni. Teoria geral do direito e marxismo, São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 32 e 33. 
Obra originalmente publicada em 1924. 
3 Idem, p. 38. 
4 Idem, p. 54. 
5 Weber, Max. Sociologia do Direito. Economia e sociedade, volume 2, São Paulo: Editora UNB e 
 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004, p. 31.  
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No caso dos juristas, não se trata apenas de interesses intelectuais, políticos ou 

elevados ideais de justiça e paz social, mas necessidades mais mundanas, como, por exemplo, 

as de subsistência material, consubstanciadas no recebimento de emolumentos.6 Se, por um 

lado, Weber tornou mais refinada a análise, por outro, com sua descrição do tipo ideal do 

direito moderno, caracterizado por uma racionalidade formal e abstração, forneceu um 

poderoso argumento nas mãos dos defensores de uma visão encantada do fenômeno jurídico. 

Isso é ainda mais problemático quando escreveu: “Seu caráter [tipo puro, ideal, do direito 

moderno ensinado nas universidades] racional-sistemático pode conduzir o pensamento 

jurídico a uma considerável emancipação das necessidades cotidianas dos interessados no 

direito [...]”.7 O modelo de Weber, que em sua obra foi pensado como um instrumento 

metodológico de análise e comparação, foi tomado pelos juristas como a descrição da sua 

própria prática, de algo real e concreto pelo qual pudessem caracterizar o direito existente, em 

suma, como um fato. Com isso, a modernidade, a cientificidade, a neutralidade e a isenção 

dos juristas está na base da crença pela qual procuram distinguir sua atividade.   

De acordo com Pierre Bourdieu, o direito pode ser mais bem compreendido se 

analisado o espaço social (campo) no qual se definem as competências específicas e a 

concorrência entre agentes para interpretar os textos jurídicos e fixar, assim, uma visão 

legítima do mundo. Para este autor, deve-se rejeitar a dicotomia interpretativa que 

compreende o direito ora como um fenômeno lógico, universal e atemporal, ora como um 

fator exclusivamente econômico, para centrar a análise na violência simbólica decorrente da 

“eficácia específica de todas as formas de capital simbólico”. Segundo Bourdieu: 

 

A violência simbólica, nesse caso, consiste em fazer aparecer como 
fundamentadas em uma autoridade transcendente, situada além dos 
interesses, das preocupações, etc., de quem as formula, algumas proposições, 
algumas normas, que dependem em parte da posição ocupada em um campo 
jurídico por quem as enuncia. A análise da violência simbólica permite dar 
conta do efeito próprio do direito: o efeito de autolegitimação por 
universalização, ou melhor, por desistoricização. 8 

 

Seja como for, algumas análises que recusam a compreender o direito como um 

fenômeno autônomo e dotado de lógica e evolução próprias, como a de Bourdieu, deslocam a 

atenção para os agentes sociais mais interessados em sua produção: os juristas. 
                                                 
6 Weber, Max. Sociologia do Direito. Economia e sociedade, volume 2, São Paulo: Editora UNB e Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2004, p. 88. 
7 Ibidem. 
8 BOURDIEU, Pierre. Los juristas, guardianes de la hipocresía colectiva. Jueces para la democracia, Madrid, nº 
47, pp. 3-5, 2003. Tradução livre do autor. 
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No caso do Brasil, há análises conhecidas sobre a relação entre o papel 

desempenhado pelos bacharéis em direito e a constituição do Estado ou a formatação de 

determinados regimes políticos.9 Ressalvadas as diferenças, tais análises destacam que as 

faculdades de direito eram antes locais de socialização e preparação de pessoas destinadas à 

elite burocrática e política do país do que escolas destinadas à formação de juristas. Embora o 

bacharelismo seja assunto bem estudado, análises sobre as condições da produção social de 

um jurista no Brasil no século XX não são tão comuns no campo da História.  

Muitas análises sobre a construção da identidade dos juristas brasileiros e sua 

atividade como intelectuais especializados permanecem circunscritas aos memorialistas do 

próprio espaço jurídico, normalmente produzidas sob uma vertente laudatória. Nessas versões, 

os juristas aparecem como uma confirmação de uma suposta supremacia do direito sobre os 

demais domínios da atividade humana, como agentes especializados na formatação da própria 

sociedade. Com isso, questões importantes permanecem não explicitadas, como a diminuição 

do papel do bacharel como agente legitimado a atuar nas mais diversas áreas no decorrer do 

século XX, as respostas possíveis a essa perda de importância e as formas de compreensão do 

fenômeno jurídico por outros intelectuais. Obviamente há exceções na própria área, como os 

questionamentos feitos por juristas reconhecidos, como Orlando Gomes e Francisco 

Clementino de San Tiago Dantas, sobre o ensino jurídico e o descompasso entre o direito e as 

mudanças sociais, elaborados nos anos 1950.10 Posteriormente, pode-se citar as análises sobre 

o direito, o ensino jurídico e a realidade social elaboradas por José Eduardo Faria, 

principalmente no que se refere às alterações na função social dos juristas.11  

Em outras disciplinas, com a Ciência Política ou a Antropologia, o assunto parece ser 

mais bem estudado, com diversas análises sobre a produção social dos juristas do século XX e 

os usos sociais do direito em determinados locais e períodos.12 

                                                 
9 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 3ª edição, revista e ampliada, Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1956, ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política 
brasileira, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988 e VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo, 2ª 
edição, São Paulo: Perspectiva, 2011. 
10 GOMES, Orlando. A crise do direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, 
vol. 6, pp. 183-198, 1953 e DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. A educação jurídica e a crise 
brasileira, aula inaugural dos cursos da Faculdade Nacional de Direito em 1955. Disponível em: 
https://www.santiagodantas.com.br/wp-content/uploads/A-Educa%C3%A7%C3%A3o-Jur%C 3%ADdica-e-a-
Crise-Brasileira.pdf, último acesso em 19.07.2020. 
11 FARIA, José Eduardo. A realidade política e o ensino jurídico. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 82, pp. 198-212, 1987. 
12 Apenas alguns exemplos: ALMEIDA, Frederico Ribeiro de. A nobreza togada: as elites jurídicas e a política 
da justiça no Brasil. 239 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – FFLCH – USP, São Paulo, 2010; SIGAUD, 
Lygia. As armadilhas da honra e do perdão: usos sociais do direito na mata pernambucana. Mana, Rio de 
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Pensando em um “diálogo entre a história dos intelectuais e a história do pensamento 

jurídico”, a historiadora Mariana de Moraes Silveira afirmou que os juristas, normalmente 

estudados em sua relação com o poder (como artífices ou contestadores), “raramente são 

considerados intelectuais”. Quando o são, disse a autora, a análise se dá na chave de 

“contribuições ao pensamento social brasileiro, teoria política, a historiografia etc” e não em 

função de produções jurídicas.13 

A pesquisa da qual resultou este trabalho partiu da premissa de que interessam aos 

trabalhos historiográficos as disputas intelectuais e sociais travadas por juristas e instituições 

jurídicas sobre o direito. A história intelectual pode instrumentalizar análises importantes 

sobre a legitimação de disciplinas jurídicas, de áreas de atuação, de juristas e demais atores 

sociais envolvidos no processo de produção social do direito. Trata-se de um espaço no qual 

são travadas diversas lutas sobre a “correta” forma de visão e divisão do mundo feitas por 

meio do trabalho intelectual de agentes especializados em interpretar a “vontade nacional”. 

Assim, para além de análises específicas sobre produções jurídicas, a legitimação de atores 

sociais como portadores da correta interpretação da lei constitui um ponto fundamental para 

se compreender o que está em jogo nessas lutas.  

Entende-se por legitimação o processo pelo qual alguém adquire competências 

sociais e técnicas que lhe permitem ser considerado um agente autorizado a interpretar o 

direito em um determinado espaço social. Assim, legitima-se como jurista alguém que está 

autorizado pelos pares (outros juristas ou profissionais do direito) e pelos leigos a expressar a 

correta interpretação de textos jurídicos, ou seja, alguém que possui autoridade de jurista. 

Evidentemente o termo autoridade de jurista utilizado neste trabalho não se refere a um cargo 

ou a poderes burocraticamente definidos (autoridade policial, autoridade consular etc.), mas 

ao reconhecimento das já mencionadas competências sociais e técnicas. Nesse sentido, 

alguém pode ser uma autoridade burocrática e, ao mesmo tempo, não possuir autoridade como 

jurista. 

Partiu-se, nessa caracterização, da definição de competência jurídica formulada por 

Bourdieu, que “consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira 

                                                                                                                                                         
Janeiro, vol. 10, nº 1, pp. 131-163, 2004 e BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo e política no mundo do 
direito, São Carlos: EDUFSCAR/Editora Sumaré, 2002. 
13 SILVEIRA, Mariana de Moares. É o jurista um intelectual? Um olhar para o caso do Brasil nos anos 1930 e 
1940. VI Simpósio Nacional de História Cultural, Universidade Federal do Piauí, Teresina, pp. 1-12, 2012, p. 3. 
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mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, 

justa, do mundo social”.14  

O objetivo deste trabalho é compreender as formas de legitimação de um jurista em 

São Paulo em meados do século XX. Além da grande quantidade de juristas e bacharéis em 

direito atuando no estado e na cidade de São Paulo, a FD é considerada uma das escolas de 

direito mais tradicionais do país, na qual se formaram diversas figuras públicas. Fornece, 

assim, um amplo material para a pesquisa sobre a legitimação de juristas. A metade do século 

XX é um período em que fica cada vez mais patente a perda de importância dos bacharéis e 

dos juristas enquanto figuras polivalentes no cenário nacional. Esse processo se evidencia 

tanto pela criação e consolidação de novos cursos superiores, pelo avanço de especialistas de 

outras áreas em questões ou cargos de importância nacional (antes tratadas ou ocupados por 

bacharéis) e pela constatação, por alguns juristas, de uma crise no ensino do direito. Trata-se, 

portanto, de um período rico em que estavam em jogo os velhos e novos valores da 

corporação e, assim, disputas sobre os usos sociais do diploma de bacharel em direito.  

Para atingir tal objetivo, optou-se pelo estudo da trajetória de um jurista específico. 

Como toda escolha, há vantagens e limitações. A redução da escala analítica a uma trajetória 

corre o risco de não englobar exemplos tão ou mais representativos de formas de legitimação, 

seja em São Paulo, seja em outros lugares. Por outro lado, possibilita a compreensão de 

questões importantes, como disputas obliteradas por sutilezas e discursos de pertencimento 

que aplainam diferenças significativas. Adotar essa forma de análise não significa ignorar as 

relações entre juristas, a política e o poder, mas visualizá-las em um quadro mais amplo, em 

conjunto com outros elementos, como disputas acadêmicas, relações com alunos (no caso de o 

jurista ser também professor de direito) etc.  

Antes de prosseguir, é necessário indicar o significado de algumas expressões que 

serão utilizadas neste trabalho. Bacharel é a denominação tradicional da pessoa que concluiu 

o curso de direito. O bacharel pode desempenhar diversas profissões: professores, juízes, 

desembargadores, promotores de justiça, advogados, procuradores, tabeliães, registradores 

etc. Esses profissionais são normalmente chamados, no jargão jurídico, de operadores do 

direito. Já o jurista é a pessoa que escreve sobre o direito por meio de artigos, livros, pareceres 

técnicos e normalmente é reconhecida como autoridade em determinado assunto. Qualquer 

operador do direito pode ser reconhecido como um jurista e não há hierarquia legal ou social 

entre eles. As obras produzidas por juristas são comumente denominadas de doutrina e 
                                                 
14 BOURDIEU, Pierre. A força do direito. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz, 15ª edição. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, p. 211. 
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constituem uma das fontes de interpretação e aplicação do direito, o que dá a esses autores 

uma importância social para além do campo jurídico.  

A fim de compreender as questões acima levantadas, analisou-se a trajetória de 

Antônio Ferreira Cesarino Junior (1906-1992) e os modos pelos quais se legitimou como 

jurista. Negro de origem popular, desde cedo demonstrou ter uma inteligência privilegiada. 

Com muitos sacrifícios (seus e da sua família) conseguiu estudar. Formou-se em direito na 

Faculdade de Direito de São Paulo, posteriormente Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo (FD) em 1924. Tornou-se professor de História no ginásio estadual em sua cidade 

natal, no qual estudara e do qual seu pai era bedel. Posteriormente, transferiu-se para São 

Paulo e, ainda trabalhando como professor de História em um ginásio estadual, cursou o 

doutorado na FD, recebendo o título de doutor em 1934. Inscreveu-se no concurso para 

catedrático de uma disciplina recém-criada na FD e que era uma novidade nos cursos 

jurídicos do país: Legislação Social (também chamada de Legislação do Trabalho) em 1938. 

Trata-se de uma especialidade jurídica que sofria tentativas de rebaixamento social por parte 

de alguns juristas porque lidava com intervenções na relação capital e trabalho e porque era 

recente e associada ao governo de Vargas, figura com significativa rejeição entre as frações de 

classe dirigente em São Paulo. Além disso, Cesarino Junior foi advogado, professor 

catedrático na Faculdade de Ciências Econômicas da USP, cursou medicina e se tornou 

professor de Medicina do Trabalho na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), ou seja, ascendeu socialmente pela dedicação aos estudos. Ficou conhecido como um 

professor competente e rigoroso com os alunos e como defensor do ensino do direito 

conectado com a realidade das profissões jurídicas. Pouco tempo antes de sua aposentadoria 

por idade, foi afastado de suas funções como professor da graduação da FD por causa de uma 

greve de alunos formalmente motivada por um rigor excessivo.      

O objetivo deste trabalho é duplo, pois para iluminar as questões acima levantadas 

recorreu-se à análise da trajetória não de um jurista típico, mas de um jurista-exceção, alguém 

que, pela sua origem social e história de vida, certamente não seria apontado como um futuro 

jurista. Trata-se de um intelectual reconhecidamente competente e brilhante, mas nem sempre 

respeitado, especialista em uma disciplina jurídica que sobrevive até hoje, mas que foi alvo de 

constantes ataques desde sua consolidação. Não é o caso, obviamente, de tomar a exceção 

como regra e ignorar as inúmeras outras trajetórias de juristas típicos que constituem a maior 

parte desse grupo social. Pelo contrário, é por meio do cotejamento das possibilidades de uma 

exceção acontecer com as particularidades das trajetórias típicas que se pode compreender 
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melhor o funcionamento das engrenagens da legitimação social de um jurista e saber como ele 

se torna um agente autorizado a dizer o “correto” direito, enfim, uma visão aceita do mundo 

social. O caso é ainda mais interessante e potencialmente explicativo por outras duas 

questões. Primeiro, não se trata apenas de um jurista “fora da curva”, mas de um jurista que se 

tornou professor e especialista em uma disciplina então recém-criada, o que necessariamente 

envolve saber quais as formas de consolidação de um domínio do conhecimento jurídico. 

Tem-se, assim, o caso em que as disputas por legitimação se referem tanto ao agente quanto à 

disciplina em vias de se firmar como um ramo “respeitável” do direito. Segundo, é um jurista 

que inicia sua carreira como professor catedrático em 1938 e se estende até 1976, período de 

declínio da participação dos bacharéis políticos no poder, conforme já mencionado, mas no 

qual houve um progressivo aumento da participação dos juristas técnicos especializados nas 

mais diferentes áreas de atuação, notadamente no que Frederico Normanha Ribeiro de 

Almeida nomeou de campo político da justiça, dentro do qual ocorrem disputas sobre a 

administração da justiça estatal.15  

Para levar a cabo os objetivos acima citados foi necessário fazer algumas opções de 

análise e utilização das fontes. Além de artigos de jornal e outras referências biográficas, há 

dois livros sobre Cesarino Junior. O primeiro deles foi publicado em 1997 pela antropóloga 

Irene Barbosa e o segundo foi publicado em 2017 por Marly Cardone, advogada e professora 

de direito que trabalhou com Cesariano Junior por mais de 30 anos.16 Ressalvadas as 

diferenças entre as obras, pode-se aproximá-las em relação a um ponto: mostram como as 

inúmeras adversidades foram superadas pelo biografado por meio de uma inteligência 

privilegiada, uma disposição para o trabalho ímpar e uma verdadeira intransigência em 

relação a princípios éticos e pedagógicos. A biografia não publicada escrita pelo próprio 

Cesarino Junior, cuja via datilografada está em seu arquivo, poderia sugerir, também, um 

percurso de análise, pois ele dividiu os capítulos por áreas de atuação, como o Direito do 

Trabalho, a Medicina do Trabalho, sua colaboração intelectual internacional, além de 

capítulos sobre a sua infância, os estudos, o tempo em que foi estudante de direito, a vitória 

no concurso para professor de História e a conquista da cátedra na FD. Todavia, esse 

documento também reflete uma atenção mais voltada às superações do que às relações sociais 

                                                 
15 ALMEIDA, Frederico Ribeiro de. A nobreza togada: as elites jurídicas e a política da justiça no Brasil. 239 f. 
Tese (Doutorado em Ciência Política) – FFLCH – USP, São Paulo, 2010. 
16 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos, um estudo da escola como estratégia de 
superação de desigualdade, Campinas: Centro de Memória Unicamp, 1997 e CARDONE, Marly Antonieta. 
Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 2017. 
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nas quais surgem os inúmeros obstáculos colocados em meio ao caminho que ele teve de 

construir para se sagrar um jurista.  

Sem perder esses pontos de vista, o presente trabalho adotou uma estratégia 

diferente. Após a leitura inicial desses livros e outros materiais, uma questão foi se tornando 

cada vez mais importante para a pesquisa: compreender a gênese de uma nova autoridade 

jurídica em um momento de reconfiguração das funções sociais dos bacharéis em direito. O 

episódio da greve de alunos e seu consequente afastamento da docência na graduação quando 

já era há muito tempo um jurista reconhecido chamou atenção sobre a questão da manutenção, 

no tempo, de uma legitimação já conquistada. O fato de sempre ser retratado como um 

professor rigoroso não parecia elucidar completamente a questão. Por outro lado, as suas 

iniciativas políticas frustradas pareciam indicar a existência de questões implícitas que a 

análise focada na superação nem sempre teria como prioridades. Com isso, apostou-se na 

análise dos obstáculos encontrados por Cesarino Junior, nas disputas por legitimidade, na sua 

relação com seus pares e alunos e demais agentes sociais envolvidos na produção social de 

um jurista. Não se trata de negar a superação como algo importante na sua trajetória, mas, de 

certa forma, resgatar a dimensão desses obstáculos a fim de compreender melhor os 

mecanismos que legitimam e que deslegitimam agentes sociais em determinadas funções. 

Essa forma de interpretação é importante porque, de um lado, não cede à supremacia do 

indivíduo, centrada nas ações de superação e, por outro, não o esfacela sob o peso de um 

contexto determinante, representado pelas vicissitudes da FD como uma escola de elite e São 

Paulo de meados do século XX. Dessa forma, este trabalho possui três personagens que se 

entrelaçam: Cesarino Junior, a FD e o Direito do Trabalho.  

Assim, sé é indispensável analisar a vitória de um jovem negro e de origem popular 

que se tornou aluno e, depois, professor catedrático de uma escola de elite, também o é 

analisar os pesos que uma trajetória desviante, o racismo e a atuação em uma disciplina objeto 

de tentativas de rebaixamento social pelos seus pares e alunos trouxeram de forma 

permanente para o caminho que ele trilhou. A conquista da cátedra não é, portanto, o apogeu 

da sua carreira, mas o início de um novo período em que Cesarino Junior travou outra luta 

para se legitimar socialmente (e não apenas burocraticamente) como jurista.   

Para se falar em trajetórias desviante e modal, foi preciso analisar a FD como uma 

escola de elite e a cristalização de um carisma grupal que dotava seus alunos e professores, os 

chamados franciscanos, de características comuns. Embora esses elementos possam estar de 

forma incidental em trabalhos jurídicos, eles normalmente aparecem de forma mais incisiva 



 

20 
 

em necrológios, biografias, discursos e notas publicados na revista da faculdade e em artigos 

de jornal e obras sobre a FD e a Faculdade de Direito do Recife, além de dados biográficos de 

políticos egressos dessas faculdades e livros de memórias de ex-alunos e professores. Trata-se 

de uma profusão de fontes, com um recorte amplo e que muitas vezes obrigou a transcrição de 

trechos e a um detalhamento extensivo de informações para poder situar o leitor num universo 

muito específico. O manejo dos dados de outra forma (tabelas ou textos condensados) 

certamente faria o argumento perder um pouco do seu poder de convencimento e das sutilezas 

que carregam determinados registros. 

Embora os livros sobre Cesarino Junior e de memórias de ex-alunos registrem 

expressamente o racismo, entrevistas com ex-alunos e com a professora Eunice Prudente, 

realizadas especificamente para este trabalho, foram imprescindíveis para a compreensão do 

assunto, bem como artigos de jornal mantidos Centro de Memória da UNICAMP, Fundo 

Antônio Cesarino Junior (CMU-UNICAMP-FAFCJ). Além disso, os trabalhos publicados e 

notas não publicadas localizadas no arquivo de Florestan Fernandes contribuíram para 

analisar esse ponto específico.  

 As obras jurídicas de Cesarino Junior e dos demais juristas são importantes para a 

compreensão da configuração de uma disciplina jurídica, mas não são suficientes, pois os 

juristas não são os únicos agentes interessados na produção do direito: os primeiros 

programas de Direito Industrial e Legislação do Trabalho de outras faculdades, resenhas, 

dedicatórias, discursos e dados sobre os movimentos dos trabalhadores, pautas de greves, 

encíclicas papais e dados sobre o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio formaram um 

importante conjunto de materiais para compreender a gênese dessa especialidade jurídica. O 

recorte mais amplo das fontes, nesse particular, resulta das noções descritas acima, sobre a 

impossibilidade de caracterizar o direito como algo autônomo, universal e a-histórico.  

A atuação de Cesarino Junior como professor, jurista, advogado e suas iniciativas 

políticas foram analisadas com base em documentos diversos, especialmente artigos de 

jornais, cartas, material impresso publicado e material datilografado existentes em seu arquivo 

pessoal, conservado no CMU-UNICAMP-FAFCJ. Quando feita a pesquisa, o arquivo estava 

apenas parcialmente tratado, o que de certa forma dificulta a consulta, pois não há um índice 

completo de documentos. Por outro lado, a perspectiva de verificar o conteúdo de todas as 

caixas criou uma primeira impressão de que os doadores não se preocuparam em imprimir 

uma narrativa unívoca por meio do arquivo. São diversas caixas e pastas, contendo cartas, 

minutas, documentos judiciais e pessoais e documentos relativos à FD e demais instituições 
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de ensino, currículos, fotografias, objetos pessoais e uma biografia resumida, datilografada, 

não publicada, escrita pelo próprio Cesarino Junior em 1984. Não há notas de estudo ou 

pesquisa, originais de artigos ou livros, exceto trechos do original de artigos para uma 

publicação no exterior. Há, entretanto, originais de discursos, de entrevistas e uma profusão 

de artigos de jornal, escritos por Cesarino Junior ou sobre ele. Não se trata, propriamente, de 

um arquivo que retrate os meandros da sua produção intelectual, mas sim da biografia de um 

intelectual. 

Alguns documentos foram doados ainda em vida por ele à UNICAMP, por 

intermédio de José Roberto do Amaral Lapa, professor e historiador que criou o Centro de 

Memória naquela instituição. Houve remessa de diversos outros documentos após a morte de 

Cesarino Junior, tanto pela família, como por Marly Cardone. O arquivo mostra relances de 

uma vida multifacetada, sem as divisões que normalmente os analistas e biógrafos posteriores 

– incluindo este trabalho – fazem a fim de compreender melhor as diversas relações sociais 

estabelecidas por aquele que não está mais presente. Há currículos, listas com as obras 

publicadas por Cesarino Junior, suas conquistas, manifestações de respeito e carinho; por 

outro lado, há documentos com textos duros e depreciativos, especialmente relacionados ao 

episódio da greve de alunos na FD contra ele e Marly Cardone em 1973, ou seja, foi pela 

documentação existente no arquivo que se pode atinar melhor para alguns pontos sobre o 

afastamento dele da docência da graduação na FD e o peso simbólico da disciplina que 

lecionava.  

Não há muitos documentos sobre a atuação de Cesarino Junior na Faculdade de 

Economia e Administração da USP nem na Faculdade de Medicina da PUC – SP. 

Obviamente eram atividades importantes, mas nota-se uma maior quantidade de documentos 

relacionados à atividade como docente da FD e de sua figura pública como jurista. Podem ser 

levantadas diversas hipóteses sobre a seleção e doação dos documentos, que vão desde a 

disponibilidade física deles até uma preferência sobre determinados aspectos da vida do autor 

do acervo. Seja como for, a conquista da cátedra na FD e a atividade docente naquela 

instituição parecem constituir o principal eixo narrativo que os documentos arquivados 

sugerem.  

Considerados os objetivos e as fontes acima mencionadas, este trabalho foi 

estruturado em cinco capítulos que não estão em ordem cronológica, mas que abordam 

diferentes questões que a trajetória de Cesarino Junior suscita sobre os juristas e formas de 
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legitimação. Cada capítulo é precedido de uma breve introdução sobre o tema tratado e 

encerrado com uma conclusão com as principais hipóteses. 

O primeiro capítulo traz uma análise sobre a história da FD e de Cesarino Junior até 

o momento em que ele venceu o concurso para a cátedra de Legislação Social, ou seja, tem 

como finalidade situar o leitor sobre dois dos três atores principais da tese: o local e o 

personagem. Ao invés de uma história institucional da FD, será feita uma exposição que leva 

em conta a formação do corpo docente e da maioria dos alunos ao longo do tempo, em termos 

de origem social, bem como a cristalização de um habitus específico dos franciscanos, em 

grande medida tributário dessas origens. Essa forma de análise é necessária para poder 

entender o significado que a admissão de um jovem de origem popular e negro como aluno 

nos anos 1920 e como professor nos anos 1930 em uma escola de elite possui. Em relação à 

trajetória de Cesarino Junior até se tornar catedrático, a explicação será direcionada para os 

principais fatores que possibilitaram a sua ascensão social para além dos mais evidentes: 

inteligência privilegiada, esforço e tenacidade. A dinâmica familiar e as relações estabelecidas 

desde cedo formam o eixo explicativo, a fim de mostrar como foi possível a sua trajetória 

desviante. Conforme se percebe, o capítulo será estruturado pela oposição entre trajetórias 

modais (típicas, esperadas no espaço social da FD) e uma trajetória desviante (exceção pela 

origem social, por ser racialmente catalogado etc).17 

O segundo capítulo marca a relação entre Cesarino Junior já então catedrático e os 

demais atores da FD, ou seja, os outros professores (pares) e alunos, tendo como base o 

carisma grupal e o racismo. Trata-se da relação entre trajetórias modais e trajetória desviante 

vista, agora, por outro ângulo. Compreendida como escola de elite, a FD possui diversas 

práticas que conformam uma espécie de imagem padrão dos seus alunos e professores, um 

carisma grupal que destaca um conjunto de qualidades sociais (reais ou não) sobre o qual o 

grupo baseia seus discursos de autorrepresentação. O racismo é um fator que esgarça essa 

forma de relação social e que torna Cesarino Junior, formalmente um franciscano, 

praticamente em um outsider, em alguém que não pertence ao grupo e inferiorizado porque 

supostamente lhe faltaria as virtudes compartilhadas pelo grupo.18 Para esse tipo de análise 

não se pode perder de vista o racismo como fenômeno estrutural, como nos alerta Silvio de 

                                                 
17 Sobre trajetórias modais e desviantes no espaço escolar, ver: BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. 
Os herdeiros. Os estudantes e a cultura, 2ª edição, Florianópolis: Editora da UFSC, 2018 e BOURDIEU, Pierre. 
The state nobility, Stanford: Stanford University Press, 2010. 
18 Para os conceitos de carisma grupal e outsider, ver: ELIAS, Norbert e SCOTSON, John. Os estabelecidos e os 
outsiders, Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 
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Almeida19, motivo pelo qual se recorrerá a padrões de manifestações mais antigos, 

especialmente os relatados por Florestan Fernandes e Roger Bastide20, a fim de vislumbrar as 

associações e afastamentos da figura pública de Cesarino Junior a estereótipos racistas da 

época em que se tornou professor. Por outro lado, e mesmo considerando que o racismo 

permeia todas as relações sociais no Brasil, as especificidades que assume no espaço 

institucional da FD serão vistas mais de perto, porque constitutivas também da legitimação 

social de um jurista que se baseia em grande parte na sua atividade docente. Noutras palavras, 

o capítulo se estrutura na tensão entre o papel que Cesarino Junior pretende por direito 

assumir e as tentativas de rebaixamento social decorrentes do racismo.  

Pode-se dizer que o Direito do Trabalho (ou Legislação Social, denominação 

utilizada de início na FD) é o terceiro personagem deste trabalho. O terceiro capítulo irá 

mostrar como se criou e se desenvolveu essa disciplina e especialidade jurídica. Disciplina 

porque se tornou efetivamente uma matéria ensinada nas faculdades de direito; especialidade 

jurídica porque formatou um novo espaço de atuação profissional para advogados, 

funcionários públicos etc. Afastando-se das narrativas encantadas sobre o direito, o fenômeno 

jurídico será analisado de forma ampla, inserido em espaços e relações sociais específicos. 

Para além de juristas, será necessário conhecer e compreender o importante papel 

desempenhado por outros atores sociais, como movimentos operários, técnicos do governo e 

até mesmo a produção de doutrinas sobre o trabalho feita pela igreja católica. Isso porque a 

simples criação burocrática de uma disciplina (por lei, decreto etc.) é insuficiente para 

explicar a sua gênese; tampouco os juristas são os únicos interessados e responsáveis pela 

criação e interpretação do direito. Ainda no terceiro capítulo serão exploradas tentativas de 

desqualificação do Direito do Trabalho a fim de categorizá-lo como um ramo “menos 

importante” do direito. O resgate dessa questão é necessário para explicar que há um mercado 

de disciplinas e especialidades jurídicas cujos valores são diferentes dependendo dos espaços 

sociais levados em consideração. Isso mostra que a criação de uma disciplina jurídica, de uma 

cátedra, enfim, da delimitação de um espaço de atuação nem sempre é sinônimo de 

legitimação. Tais fatores são preponderantes quando se analisa a trajetória de afirmação de 

                                                 
19 ALMEIDA, Sílvio Luiz de. Racismo estrutural, 3ª reimpressão, São Paulo: Pólen Livros, 2019. 
20 FERNANDES, Florestan e BASTIDE, Roger. Brancos e negros em São Paulo, estudo sociológico sobre 
aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana, 2ª edição, 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959 e FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos, São 
Paulo: DIFEL, 1972. 
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um jurista de uma disciplina nova, ainda mais se comparada com outras disciplinas mais 

antigas e tradicionais.  

Os meios pelo qual Cesarino Junior produziu-se jurista, ou seja, os modos pelos 

quais firmou sua competência técnica e ao mesmo tempo social como agente legitimado a 

dizer o correto direito será objeto do quarto capítulo. Pretende-se deixar claro que tais meios 

de se fazer reconhecido como um jurista não dependem exclusivamente do seu ingresso na 

carreira docente da FD, embora seja um fator importante, especialmente a defesa da 

Legislação Social como um ramo autônomo do direito. A sua atuação em outros locais, o 

estreitamento de laços com juristas estrangeiros, a participação em eventos sobre o Direito do 

Trabalho no exterior, as tentativas de se tornar um político também são fatos importantes na 

produção social de um jurista no período considerado para estre trabalho. Importa destacar 

que o trabalho técnico, intelectual, é fundamental, mas não suficiente para denotar alguém 

como um jurista reconhecido. Retoma-se, assim, a preocupação de não delimitar o direito e a 

atividade dos intelectuais a ele ligados a uma lógica própria dissociada do mundo social que 

os circunda. No que se refere à política, serão analisadas duas frentes: as iniciativas de 

Cesarino Junior em se eleger como parlamentar ou se aproximar do governo Vargas e uma 

gradativa mudança de opiniões políticas com o passar do tempo que repercutiram fortemente 

na relação com os demais professores e alunos da FD.  

Por fim, o quinto capítulo historiará a gradativa perda de importância do bacharel 

como agente polivalente na sociedade brasileira em consequência da emergência de outros 

domínios do conhecimento (e ensino) e outros profissionais de áreas cada vez mais 

especializadas, especialmente os médicos, engenheiros e economistas. Serão analisadas, 

também, as respostas de alguns juristas a esse fenômeno, especialmente no que se refere ao 

ensino jurídico, e o papel desempenhado por Cesarino Junior nessa equação. 

Optou-se, neste trabalho, por manter a grafia original de textos citados e nomes. 

Atualmente, a denominação mais aceita da disciplina aqui analisada é Direito do Trabalho. 

Anteriormente foi chamada de “Legislação Social”, “Legislação do Trabalho” e “Direito 

Social”; todavia, quando citadas, são intercambiáveis.    
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CAPÍTULO 1 

 

CESARINO JUNIOR E A FACULDADE DE DIREITO DA USP 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A história da Faculdade de Direito da USP, a trajetória de Cesarino Junior até se 

tornar professor catedrático de Legislação Social e os usos sociais do diploma de bacharel em 

direito são os objetos deste capítulo. Pretende-se mostrar como ocorreu uma exceção, ou seja, 

como uma pessoa de origem popular e negra conseguiu se tornar professor catedrático de uma 

escola de elite. Considerando a estrutura desta tese, este capítulo visa problematizar o que está 

em jogo na construção de uma carreira de jurista até o sucesso no concurso de professor 

catedrático.  

A análise será elaborada por meio de certos enquadramentos que devem ficar 

explicitados desde já. Ao tomar a FD como objeto de estudo, optou-se por compreendê-la 

como uma escola de elite, ou seja, uma instituição que forma um grupo de pessoas 

relacionadas a um status social elevado: professores e alunos que possuem capital cultural e 

social suficientes para serem considerados (por eles e por terceiros) “importantes” ou 

predestinados à “importância”, como futuros altos funcionários públicos, intelectuais, 

jornalistas, políticos, estadistas etc. Esse enfoque possibilitará analisar os modos como isso 

acontece, a saber, pela seleção rigorosa dos seus alunos e, não obstante eventuais clivagens de 

origens sociais, a homogeneização de um habitus específico. Por outro lado, ao tratar de uma 

exceção, permitirá compreender como se dão as relações sociais entre pessoas de origens 

sociais distintas neste espaço social. Para tanto, deve-se ter claro que a exceção não deriva 

apenas do esforço pessoal de quem conseguiu passar pelas barreiras sociais, mas de outros 

fatores, também sociais (especialmente familiares). Ignorar as especificidades de uma 

trajetória e basear a análise tão somente no esforço e na constatação de uma “inteligência 

privilegiada” de determinados indivíduos seria endossar a ideia de “meritocracia”, tão falsa 

quanto perniciosa. É, portanto, em uma análise das relações sociais entrelaçadas com o 

esforço pessoal que se encontram alguns fatores que contribuem para a existência da exceção, 

e esse será o enfoque de análise da trajetória de Cesarino Junior.  
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No que se refere à FD, é importante evitar a descrição do envolvimento dos seus 

alunos e professores nos grandes movimentos sociais, cuja história “oficial” da instituição 

fornece e ressalta incessantemente, para analisar a sua composição social e os mecanismos de 

reprodução das desigualdades sociais; no caso de Cesarino Junior, evitou-se a biografia 

puramente laudatória para poder compreender como uma pessoa de origem social como a dele 

chegou a ser professor catedrático. Por fim, será feita uma rápida comparação entre a 

trajetória de Cesarino Junior, encarada como exceção, com a trajetória de Goffredo da Silva 

Telles Junior, o aluno-professor padrão da FD, a fim de ressaltar que as variações nos usos 

sociais do diploma podem ser creditadas em parte às variações de origens sociais dos 

bacharéis em direito.  

 

 

UMA ESCOLA DE ELITE 

 

 

A Faculdade de Direito de São Paulo foi criada em 11 de agosto de 1827 – em 

conjunto com a Faculdade de Direito de Olinda, depois transferida para Recife - e iniciou suas 

atividades em 1828. Também era conhecida como a Academia de São Paulo, Escola de 

Direito de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (seu endereço) ou 

como as Arcadas, referência ao maior dos pátios internos do até então Mosteiro de São 

Francisco, edifício no qual foi instalada. Era uma instituição federal quando, em 1934, foi 

transferida ao estado de São Paulo para formar a Universidade de São Paulo.  

A criação dos cursos jurídicos em território brasileiro era uma demanda antiga que, 

assim como pedidos de criação de outras escolas superiores, sempre fora negada pela 

administração lusitana.21 A vinda da corte e João VI ao Rio de Janeiro não mudou essa 

perspectiva em relação ao ensino jurídico22, ou seja, os herdeiros das elites agrárias que 

“pendessem” para a política, para os grandes cargos na administração imperial, continuavam a 

fazer seus estudos em Coimbra, na já antiga Faculdade de Direito ou em outras universidades 

                                                 
21 VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo, 2ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 7. 
22 Em relação à medicina, a realidade é diferente. Em 1808 d. João VI, já em território “brasileiro”, autorizou a 
criação de duas escolas cirúrgicas, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. No ato de autorização dessas 
duas escolas, previu-se a possibilidade de enviar alunos ao exterior para aperfeiçoarem-se. Embora criadas no 
início do século XIX, as faculdades de medicina funcionaram de forma precária até 1832, quando por decreto os 
cursos foram reorganizados. In SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças, cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil, 1870-1930, São Paulo: Companhia das Letras, 2015: p. 253 e seguintes. 
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europeias. De acordo com Alberto Venâncio Filho, que por sua vez se baseia em uma 

publicação da Biblioteca Nacional de 1943, somente no século XVIII 1.752 brasileiros 

estudaram em Coimbra, entre os quais nomes já conhecidos ou que viriam a ser conhecidos, 

como José Bonifácio de Andrada e Silva, José da Silva Lisboa e Cipriano Barata.23 

Após a independência, havia certa urgência na criação dos cursos jurídicos para 

formar uma elite local ilustrada, que também poderia fornecer funcionários públicos à nova 

administração. A longa discussão sobre a criação dos cursos jurídicos no Brasil então recém-

independente ocorreu na Assembleia Constituinte de 1823, quando os parlamentares 

procuravam beneficiar as suas províncias de origem quanto à cidade em que seria instalada a 

instituição. Embora o projeto tenha sido aprovado com a criação dos cursos em Olinda e São 

Paulo, a Assembleia Constituinte foi dissolvida e o assunto voltou a ser tratado pela 

Assembleia Legislativa (1826). Após discussão, os cursos foram criados por lei promulgada 

em agosto de 1827 por Pedro I. 

No caso de São Paulo, é recorrente a bibliografia24 ressaltar que o afluxo de alunos 

era uma espécie de missão civilizadora, ou seja, até a fundação da faculdade a cidade era uma 

vila insignificante. Desde essa perspectiva, São Paulo se torna um centro civilizado a partir de 

1827, inclusive em relação aos pequenos detalhes, como, por exemplo, a implicância, pelos 

acadêmicos, com o costume antigo da população local de comer formigas assadas (içá), 

estampada na seguinte quadra do estudante José Pinheiro Guimarães ou Julio/José Armando 

de Castro: 

 

 Comendo içá, comendo cambuquira 
 Vive a afamada gente paulistana, 
 E os tais a quem chama “caipira” 
Que parecem não ser da raça humana25 

 

A relatada missão civilizadora, porém, não se aproveitava especificamente dos 

ensinamentos jurídicos proporcionados pela FD. Há tempos os estudos sobre o assunto 

indicam que os seus alunos acabavam se tornando mais políticos do que juristas, fato esse 

                                                 
23 VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo, 2ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2011, p 8. 
24 BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo, vol. II, Burgo de estudantes, Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1954, p. 807; CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. População e sociedade em São Paulo no 
século XIX. In PORTA, Paula (org). História da cidade de São Paulo. A cidade no império 1823-1889, São 
Paulo: Paz e Terra, 2004, p. 16; VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a história da Academia de São Paulo, 
volume I, 2ª edição, São Paulo: Instituto Nacional do Livro, 1977, p. 40; MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, 
Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª 
edição, São Paulo: Melhoramentos – Alternativa, 1999. 
25 TOLEDO, Roberto Pompeu. A capital da solidão. Uma história de São Paulo das origens até 1900, Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2003, p. 322. 
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explicado pelos relatos de desleixo e “deficiente qualidade didática dos mestres”,26 

conjugados com a agitada vida acadêmica fora das salas de aulas. Sérgio Adorno caracteriza 

essa vida acadêmica fora da relação ensino-aprendizagem pela formação de institutos e 

associações acadêmicas, nos quais eram realizados os “debates sobre assuntos nacionais”, 

pela articulação de “alianças entre grupos partidários”, pela realização de “campanhas”27 e por 

uma intensa produção de periódicos. Os levantamentos feitos por Sergio Adorno mostram 

que, no período de 1827 a 1883, os docentes da faculdade eram, em sua maioria, políticos ou 

funcionários públicos, sendo comum encontrar presidentes de províncias, deputados, 

senadores, inspetores do tesouro, diretores dos correios, ministros, conselheiros de Estado, 

procuradores fiscais, conselheiros do imperador, promotores públicos etc.28 Para o mesmo 

período, o autor elencou também os bacharéis da FD que se tornaram conhecidos na vida 

pública, o que, para ele, “sugere que a academia paulista foi responsável pela 

profissionalização de bacharéis que se dispersaram pela vida pública, nas carreiras políticas, 

nas artes e no jornalismo”.29  

Tomando-se o cargo de ministro da Fazenda como indicador de importância na vida 

pública e política, percebe-se a ausência de bacharéis formados pela FD no início do Primeiro 

Reinado e da Regência, o que se deve, certamente, à então recente fundação dos cursos 

jurídicos em território brasileiro. É somente a partir de 1878 que passarão a ser nomeados 

frequentemente ex-alunos da FD. No quadro geral do Império para o cargo de ministro da 

Fazenda, tem-se uma maioria de bacharéis, alguns médicos, engenheiros, matemáticos e 

egressos de carreira militar. Entre os 37 ministros, 12 são bacharéis em direito formados em 

Coimbra, 7 formados em São Paulo, 6 formados em Olinda/Recife e 2 em Paris.30 Nota-se, 

assim, que outras instituições de ensino também formavam quadros para a administração 

pública.  

O cargo de ministro da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio 

e Obras Públicas também pode ser tomado como exemplo de “aferição” da importância dos 

bacharéis durante o Brasil Império. Trata-se de órgão que existiu de 1861 até 1891 e que 

                                                 
26 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política brasileira, Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1988, p. 103. 
27 Idem, p. 157. 
28 Idem, p. 122. 
29 Idem, p. 135 a 137. 
30 Dados colhidos e processados pelo autor. Fontes: Acervo Arquivístico da Marinha do Brasil, disponível em 
http://www.arquivodamarinha.dphdm. mar.mil. br/, última consulta em 22.02.2019; Galeria de Ministros da 
Fazenda, disponível em http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao /ins titucional/galeria-de-ministros, 
última consulta em 22.02.2019 e Verbetes Biográficos, CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, disponível em 
http://www.fgv.br /cpdoc/acervo/ arquivo, última consulta em 22.02.2019. 
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tratava de diversas questões, como substituição da mão de obra escrava pelos imigrantes 

europeus, de garantir a efetividade do Código de Terras de 1850, de regular o funcionamento 

de indústrias estrangeiras e nacionais etc. Assim, a pasta cuidava de alguns pilares mais 

importantes do recente Estado Brasileiro: mão de obra e estrutura fundiária. Durante a sua 

existência, foi chefiada por um total de 39 ministros. Desses, 28 eram bacharéis em direito, 

sendo 14 formados pela FD e 2 com curso incompleto na mesma instituição.31 

Sobre todo o período monárquico, José Murilo de Carvalho indica que o núcleo da 

elite compunha-se inicialmente de magistrados, militares e padres que, aos poucos, foram 

dando lugar aos profissionais liberais, especialmente advogados.32 Na província de São Paulo, 

o movimento de alteração de ocupação da elite burocrática e política parece ter seguido 

parcialmente o mesmo caminho: predomínio inicial de militares, logo substituídos pelos 

“correspondentes da guarda nacional” e pelos bacharéis da FD”.33 Segundo Edmundo Campos 

Coelho, o prestígio dos grandes advogados vinha mais de suas atuações políticas e da 

ocupação de altos cargos na administração pública do que os sucessos resultantes estritamente 

da prática profissional.34  

 O aumento da participação de bacharéis na administração pública durante o final do 

período imperial se consolida após a proclamação da República. É nesse período que eles se 

tornam onipresentes. Tomando-se novamente o cargo de ministro da fazenda como um 

indicador de prestígio, tem-se que, de 1889 até 1930, de um total de 30 ministros, 23 eram 

bacharéis em direito. Desses, 15 eram formados pela FD. Além dos bacharéis em direito, 

havia 3 formados em medicina, 1 em odontologia, 2 engenheiros e um militar. A partir da 

chegada de Vargas ao poder o número de bacharéis em direito diminui, pois de 1930 até 2015 

apenas 18 ministros da Fazenda eram formados em direito. Desses 18, 8 foram formados pela 

FD, seguidos por 4 formados no Rio de Janeiro e outros em demais estados. Nota-se ainda 

                                                 
31 Dados colhidos e processados pelo autor. Fontes: Academia Brasileira de Letras: 
http://www.academia.org.br/academicos/membros, último acesso em 24.03.2019; Associação dos Antigos 
Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP: 
http://www.arcadas.org.br/antigos_alunos.php, último acesso em 24.03.2019; Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro – Fundação Getúlio Vargas – CPDOC: https://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb, último acesso em 
24.03.2019; GLABER, Louise. A Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas e a modernização do Império (1860-1891), Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012 e Senado Nacional: 
https://www25.senado.leg.br/web/senadores, último acesso em 24.03.2019. 
32 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombras, Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2008, p. 230. 
33 CARDOSO, Fernando Henrique, CASTRO, Paulo Pereira, HOLANDA, Sérgio Buarque de, IGLÉSIAS, 
Francisco, PINHO, Wanderley, QUINTAS, Amaro, REIS, Arthur Cézar Ferreira. História geral da civilização 
brasileira, tomo II, Brasil monárquico, 2º volume, Dispersão e unidade, São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 
1964, p. 438. 
34 COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais. Medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro 
1822-1930, Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 92. 
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uma preponderância dos formados pela FD quando se analisa apenas a categoria dos formados 

em direito. No geral, a participação de bacharéis é expressiva, mas não dominante, ou seja, 

muito diferente do quadro apresentado na Primeira República. Além disso, chama a atenção o 

aumento da participação política dos bacharéis formados no Rio de Janeiro, pois foi a partir 

da Proclamação da República que foram criadas outras faculdades de direito em outros 

estados. 

A maior quantidade de políticos, ministros e presidentes tanto no Império como na 

Primeira República formados pela FD criou a representação de uma dicotomia em relação à 

Faculdade de Direito de Olinda/Recife. Na primeira haveria o predomínio da “formação 

política”, enquanto na segunda haveria o predomínio da ciência jurídica e do ensino técnico. 

De acordo com Sérgio Adorno, essa representação já existia antes mesmo da República, 

quando diversos bacharéis formados pela FD se tornaram presidentes. Adorno destaca que 

entre os anos 1827-1883 o quadro docente da FD “releva nomes que se destacaram no cenário 

político, aos quais, todavia, não lhes corresponde idêntica celebridade como produtores de 

conhecimento”.35 Além disso, os autores que deixaram obras de direito conhecidas, embora 

alunos, não foram professores da FD, como Teixeira de Freitas e Ruy Barbosa.36 Um dos 

motivos dessa distinção foi a chamada “Escola do Recife”. Teria sido uma renovação nos 

estudos jurídicos capitaneada por professores e alunos da Faculdade de Direito do Recife, 

uma “abertura de horizontes”, uma “atualização da cultura do país com as grandes correntes 

do movimento moderno...”.37 Essa renovação teve início em 1862, mas o período específico 

em relação com o direito iniciou-se em 1882.38 Tais versões apontam para uma disputa de 

prestígio entre as duas primeiras faculdades de direito brasileiras. A “formação política” 

assume posteriormente nas narrativas laudatórias sobre a FD um caráter positivo, no sentido 

de grande participação de seus egressos na política e em cargos importantes. Já a Faculdade 

de Direito do Recife poderia se vangloriar por ter sediado um movimento de renovação 

intelectual. 

Em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), no qual as nomeações são também 

atos políticos, há variações em relação ao número de bacharéis formados pela FD, 

dependendo do período analisado. Desde a Primeira República até o final da década de 1990, 

foram nomeados 151 ministros, considerando as ditaduras do Estado Novo e militar de 1964. 

                                                 
35 ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política brasileira, Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1988, p. 121. 
36 Idem, p. 133. 
37 VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo, 2ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 95. 
38 Idem, p. 96. 
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Desses, 53 foram formados pela FD e 39 pela Faculdade de Direito do Recife. Os demais 

ministros eram formados em diversas outras faculdades, normalmente dos estados em que 

nasceram. A origem institucional dos ministros indica, de certa maneira, as alterações de 

poder, pois há predominância de formados pela FD na Primeira República e, após, a partir do 

governo Vargas, uma diminuição: 

 

Período FD Recife Outros 

1889-1930 38 33 2 

1930-1945 6 4 11 

1946-1964 3 0 11 
 
Quadro 1: Formação dos ministros do STF.  
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/ministro/ministro.asp?periodo=stf&tipo=antiguidade, última consulta em 30.04.2019. 

 

 No caso dos chefes do executivo, os franciscanos participam em massa na Primeira 

República. De 1890 até 1930, foram os seguintes presidentes formados pela FD: Prudente de 

Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Venceslau Brás, 

Delfim Moreira (interino, com a morte de Rodrigues Alves), Artur Bernardes, Washington 

Luiz e o eleito, mas que não tomou posse, Julio Prestes. Deste período, Epitácio Pessoa era 

bacharel formado em Recife, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca eram 

militares. Após 1930, somente os presidentes José Linhares (interino), Nereu Ramos 

(interino), Jânio Quadros e Michel Temer (interino). Há o caso de Ranieri Mazzili, presidente 

interino nomeado após o golpe militar de 1964, que chegou a cursar direito na FD, mas não se 

formou.  

Considerados esses dados, de fato foi na Primeira República que os bacharéis 

formados pela FD ocuparam vários postos de destaque, o que representa uma época de ouro 

nas memórias sobre a instituição. Pode-se dizer que a FD apresenta características de escola 

de elite, diante das origens e funções exercidas por seus alunos, professores e diretores. Não 

se deve apenas apontar a existência de uma estrutura, mas perquirir sobre as formas pelas 

quais ela consegue se manter e se reproduzir.  

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

OS ELEITOS 

 

Ao tratar a FD como uma escola de elite é importante analisar como se deu o 

recrutamento dos seus alunos, já que eles seriam portadores de um diploma reconhecido e 

prestigiado. 

A lei que criou as faculdades de direito no Brasil exigia que seus alunos fizessem 

exames de francês, gramática latina, retórica, filosofia racional e moral e geometria.39 Ora, 

num país em havia pouca ou nenhuma oferta de ensino público gratuito, ainda mais com essas 

matérias, certamente a maior parte das pessoas que se apresentavam a exame pertencia às 

frações da classe dirigente - ou a famílias em ascensão ou declínio, com acesso a amplos 

capitais culturais -, provavelmente preparados por bons professores particulares ou por boas 

escolas que, de plano, diminuíam a participação daqueles de origem popular. A questão a ser 

destacada é a diferença de experiências naquele ambiente social entre essas pessoas de origens 

distintas, já que, como bem destacam Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, “para os filhos 

de camponeses, de operários, de empregados ou de pequenos comerciantes, a aquisição da 

cultura escolar é aculturação”.40  

A previsão de criação de cursos anexos às faculdades onde se ensinassem as matérias 

que compunham o exame não facilitaria, por si só, o sucesso de alunos menos favorecidos, já 

que, no caso da FD, ficava em São Paulo e exigia uma dedicação quase exclusiva dos seus 

alunos, como recorda um dos seus frequentadores no tempo do Império: 

 

Estudar-se preparatórios em um ano, como eu fiz, sem ter cartas e 
recomendações de ministros, ou sem ter servido delas, é necessário passar 
vigílias, renunciar a tudo quanto é divertimento, estar preocupado em todos 
os momentos pelos estudos, e isso só o pode fazer quem vê na sua triste 
posição, quem reconhece ser necessidade fazer semelhantes sacrifício.41 

 

As cartas de recomendação eram tão habituais a ponto de um aluno, ao gabar-se de 

não as trazer, foi recebido como uma avis rara pelo secretário e pelo diretor da FD.42 

                                                 
39 VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo, 2ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 29. 
40 BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean Claude. Os herdeiros. Os estudantes e a cultura, 2ª edição, 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2018, p. 40. 
41 Conselheiro José Antônio Saraiva, carta escrita entre 1842 a 1846. Apud VENANCIO FILHO, Alberto. Das 
arcadas ao bacharelismo, 2ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 61. 
42 ALMEIDA NOGUEIRA, José Luís. A academia de São Paulo. Tradições e reminiscências, volume 2, 3ª 
edição, São Paulo: Edição Saraiva, 1977, p. 315. 
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O curso anexo era, por si só, uma forma de seleção social. Era pago e durante muito 

tempo foi uma obrigação à maioria dos estudantes, mesmo os que provinham de escolas 

afamadas. Havia aulas à tarde ou em horários que excluíam os trabalhadores de cursá-lo, ou 

que criava, para algumas pessoas, a necessidade de contratação de professores particulares, 

que certamente cobravam pelos seus serviços.  

Os gastos com livros, material de estudo, roupas, alimentação e moradia pesavam no 

orçamento dos futuros bacharéis e, dessa forma, funcionavam também como critério de 

seleção, ou seja, garantindo o acesso apenas aos que pudessem pagar por isso. O caso do 

Visconde de Taunay, citado por Ana Luiza Martins e Heloisa Barbuy é, nesse ponto, 

exemplar. Trata-se de um jovem pertencente a uma família tradicional e conhecida, mas que 

havia perdido suas posses. Seu desejo era estudar em São Paulo, mas isso lhe foi negado por 

causa dos custos, seguindo ele para a carreira militar.43 

Tomando como exemplo os diretores, a composição interna da FD mostra que as 

origens dos alunos pertenciam, em sua maioria, às frações da classe dirigente. Havia alunos de 

origens populares, mas esses eram minoria e sempre tratados como exceção: 

 

 

Anos Nome Formação Profissão pai  Carreira política anterior 

1827-1833 José Arouche de Toledo Rendon Coimbra Militar Deputado Assembleia Geral 

1833-1835 Carlos Carneiro de Campos Coimbra Marquês   

1835-1836 José da Costa Carvalho Coimbra Militar Deputado  

1837-1842 
Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro Coimbra Não informado 

Deputado Assembleia Geral, 
vereador 

1858-1864 
Manoel Joaquim do Amaral 
Gurgel 

Teologia, 
São 
Paulo, 
FD Militar Deputado Assembleia Geral 

1865-1882 Vicente Pires da Mota FD 
Cirurgião (pai 
adotivo) 

Deputado Assembleia Estadual, 
presidente de província 

1883-1890 André Augusto de Pádua Fleury FD Tenente 
Deputado Assembleia Geral, 
presidente de província, ministro 

1890-1891 Carlos Leôncio da Silva Carvalho FD "Doutor" 
Deputado Assembleia Geral, 
ministro 

1891-1902 Joaquim Ignácio Ramalho FD 

Cirurgião, criado por 
pai adotivo de 
família antiga em 
São Paulo 

Deputado estadual, vereador, 
presidente de província 

1903-1904 João Pereira Monteiro FD 

Porteiro de 
auditórios do Palácio 
da Corte RJ Deputado estadual 

1904-1908 Vicente Mamede de Freitas FD Não informado Inspetor da Instrução Pública 

1908-1912 Antônio Dino da Costa Bueno FD Criado por religiosa Deputado estadual 

                                                 
43MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 92. 
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1912-1915 João Mendes de Almeida Junior FD Jurisconsulto/político Vereador 

1916-1925 Uladislau Herculano de Freitas FD 
Órfão, cedo teve de 
trabalhar Deputado estadual, ministro 

1926 - 1930 Antônio Januário Pinto Ferraz FD Comendador Senador estadual 

1930-1931 Reynaldo Porchat FD Dono de curtume Senador estadual 

1931-1935 
José de Alcântara Machado 
d´Oliveira FD 

Advogado, professor 
FD 

Deputado e senador estadual, 
vereador 

1935-1938 
Francisco Antônio de Almeida 
Morato FD Não informado Deputado federal, fundador do PD 

 

Quadro 2: Diretores da FD. 
Fontes: Revistas da Faculdade de Direito de São Paulo. 

 

Outro ponto importante a ressaltar sobre o quadro acima é a quase totalidade de 

diretores que já tinham uma carreira política antes de assumir o cargo, o que revela a 

repercussão positiva desse fator na nomeação. Não houve diretores formados por outras 

faculdades, mesmo com a criação de outros cursos superiores em direito na cidade, até 1994 -  

quando Álvaro Villaça Azevedo, formado pelo Mackenzie e professor da FD, tornou-se 

diretor. 

O conjunto de pessoas que formava o corpo docente, considerando o período que vai 

de 1890 até 1938 (ano em que Cesarino Junior se torna professor da FD), confirma a 

preponderância da origem em frações da classe dirigente, pelo menos no que se refere a uma 

educação formal em escolas particulares:  

 

Informações 
Não 
Identificado 

Origem 
frações 
classe 
dirigente 

Origem 
popular 

Sem informação sobre escola e origem familiar 4     
Sem informação sobe escola, mas com informação 
familiar   12 2 

Com informação sobre a escola   28 2 
 

Quadro 3: Origens sociais dos professores da FD. 
Fonte: Revistas da Faculdade de Direito de São Paulo. 
 

É primeiro no Curso Anexo e, depois, na FD que esses jovens irão se perceber como 

um grupo distinto. A convivência forçada, muitas vezes com o compartilhamento de moradias 

e a valorização escolar das “virtudes” normalmente associadas a um status social específico 

atuará como uma espécie de aplainamento das diferenças de origem, obviamente a um alto 

custo emocional aos oriundos de grupos de status inferiores. Esse processo, muitas vezes 
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doloroso, é o que torna uma heterogeneidade em uma homogeneidade com nome próprio: os 

franciscanos. 

Mesmo no início dos anos 1930, próximo, portanto, da formatura de Cesarino Junior, 

a cultura trazida da origem definia a aprovação de alunos na FD. Dois exemplos podem ser 

citados. O primeiro, Miguel Reale, que ingressou na faculdade em 1930: 

 

As matérias do vestibular da hoje chamada “Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco”, para distingui-la da pletora de Casas de Direito que 
surgiam no Estado, correspondiam à minha vocação natural; não tive 
dificuldade em superá-las, ante uma banca formada por cinco professores 
que examinavam Latim, sucessivamente Português e Literatura Brasileira, 
História da Filosofia, Análise Lógica, História Geral e do Brasil.44 
 
 

A “vocação” nada tem de natural, pois Miguel Reale provinha de uma família com 

boas condições financeiras, que o matriculou no tradicional colégio Dante Alighieri, de São 

Paulo, no qual ele próprio aprendeu “lentamente” a cultura. Além da escola, as relações 

estabelecidas pela família com pessoas importantes e cultas, as conversas despreocupadas, 

fazer versos como exercício, frequentar bons cinemas, comer comidas tradicionais, tudo isso 

entra na fatura de acumulação cultural. O trecho citado acima é uma descrição quase perfeita 

da ressignificação de valores importantes para sua família e seu grupo de status como 

“vocação natural”, ou seja, em mérito escolar pessoal. Há outro trecho desse mesmo autor 

que, embora longo, merece ser transcrito, pois mostra claramente a relação entre a cultura 

adquirida pela origem em relação a pertencer a uma escola de elite: 

 

Em 1930, já começara o fluxo de novas categorias sociais aos institutos 
universitários (a minha turma correspondia a um terço de toda a Academia 
de Direito), mas éramos todos jovens originários das camadas mais 
“distintas” da sociedade, membros da classe média alta, em geral filhos de 
pais universitários, de grandes industriais e fazendeiros. A Faculdade não 
precisava, assim, abastecer-nos de conhecimentos e valores que já trazíamos 
do berço. Não se trata de enaltecer o elitismo, mas de constatar um fato 
irrecusável.45 

 
 
A citação de Miguel Reale permite, ainda, uma explicação de cunho metodológico. 

Utilizou-se a categoria status social a fim de definir um grupo certamente heterogêneo (os 

franciscanos): filhos de fazendeiros, de professores universitários, de grandes industriais, mas 

                                                 
44 REALE, Miguel. Memórias. Destinos Cruzados. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 42. 
45 Idem, p. 46. 
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também de funcionários públicos, de membros de famílias em decadência econômica e 

outrora abastadas, filhos de imigrantes etc. Como se sabe, o status social não se confunde com 

classe social - embora possam estar relacionados – e se baseia no “modo de vida”, “modo 

formal de educação” e “no prestígio derivado de descendência ou profissão”.46 A utilização da 

categoria status social para se referir ao devir de um grupo de origens heterogêneas não 

implica em apagar as diferentes experiências sociais ocorridas naquele espaço social. 

Certamente há diferenças entre as experiências de filhos de fazendeiros com as de um filho de 

imigrante “novo rico”, mas, para os objetivos deste trabalho, elas se esfumaçam quando 

comparadas aos filhos de camponeses ou de modestos funcionários públicos, como é o caso 

de Cesarino Junior. Para estes últimos, um padrão de relações sociais se impõe. Ao final, após 

romperem com suas experiências primeiras, especialmente familiares, também serão 

franciscanos, mas não exatamente como os franciscanos “bem nascidos”. 

Um episódio envolvendo Goffredo da Silva Telles Junior e um professor da FD no 

momento dos exames de admissão é um também um bom exemplo das afinidades existentes 

entre membros de frações da classe dirigente, porém de origens diversas. Oriundo de uma 

abastada família de proprietários rurais e neto de Olívia Penteado, famosa mecenas em São 

Paulo nas primeiras três décadas do século XX, desde cedo aprendeu a celebrar os valores de 

sua classe social, como adquirir cultura, inclusive de vanguarda: aulas de violão com Villa-

Lobos e de desenho com Tarsila do Amaral, amigos de sua avó. Em suas memórias, Goffredo 

Telles indica questões sobre como se comportar, a arte de servir bem o café para visitas, com 

bules de prata etc.47 Sobre o vestibular e a bagagem cultural familiar, o memorialista é 

também explícito: 

 

Em português, fui examinado pelo Professor Alcântara Machado, que 
segurava, em suas finas mãos, a minha prova escrita. Ele me perguntou quais 
eram os meus livros de estudo. Estremeci, e confessei-lhe que eu preferia 
estudar em livros franceses. Jamais me esquecerei do seu olhar, de seu 
sorriso, ao responder-me: “Logo se vê. Eu já sabia.”48 

 

O que Alcântara Machado - pessoa de posses, mas filho de advogado e professor 

universitário - estava celebrando era uma habilidade comum, já que tanto ele como o aluno 

pertenciam a frações da classe dirigente, nas quais a leitura em francês era uma “aptidão” 

                                                 
46 WEBER, Max. Sociologia do direito. Sociedade e economia, volume 1, São Paulo: Editora UnB e Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 202. 
47 TELLES JUNIOR, Goffredo. A folha dobrada. Lembranças de um estudante, São Paulo: Nova Fronteira, 
1999, p. 7.  
48 Idem, p. 65. 
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obrigatória. Nesse episódio, o gosto pelo francês é transformado em virtude pessoal que 

proporciona ao candidato o acesso à escola de elite. Deve-se ressaltar, portanto, que se trata 

mais de um herdeiro que se torna um eleito.49 As qualidades mais apreciadas nesse espaço 

social acabam por se tornar “dons acadêmicos”, o que fomenta julgamentos que, sob a 

roupagem de objetividade, isonomia, “meritocracia” e quejandos, retraduzem, no campo 

acadêmico, os valores que os “eleitos” já possuem e que adquiriram com relativa naturalidade 

desde sua mais tenra idade, com a convivência familiar. É a transformação de qualidades 

associadas a frações da classe dirigente em qualidades pessoais dos alunos que delas se 

originam. Sendo assim, as escolas de elite reproduzem, no campo escolar, as desigualdades 

sociais:  

 
A taxonomia acadêmica, um sistema de princípios de visão e divisão 
implementado a um nível prático baseia-se numa definição implícita de 
excelência que, garantindo superioridade às qualidades sociais conferidas 
àqueles que são socialmente dominantes, consagra o seu estilo de ser e seu 
estado.50 
 
 

O cultivo do gosto, das boas maneiras, a exposição precoce às artes e ao 

conhecimento em geral não são apenas exemplos de um ou outro bacharel, mas parece ter 

sido uma forma padronizada nas chamadas famílias tradicionais paulistas. Em seu estudo 

sobre o assunto, por meio de entrevistas com membros remanescentes destas famílias, e 

baseando-se no ferramental teórico de Pierre Bourdieu, Maria Helena Bueno Trigo ressalta 

uma espécie de habitus de classe51: “(...) lá em casa sempre se deu muito valor à cultura. Meu 

pai fazia questão que aprendêssemos o francês, estudássemos história (...)”, respondeu uma 

das entrevistadas.52 Nesse sentido, as expresses mais emblemáticas são: “(...) o que o berço 

dá, nem a morte há de tirar (...)” ou “(...) só quem tomou de chá em pequeno pode saber certas 

coisas (...)”.53 Ainda de acordo com Trigo, “esse modo de perceber as coisas fundamentava a 

ideologia do gosto natural, apreendido tão precocemente que aparecia como inscrito na 

                                                 
49 Termos utilizados por Pierre Bourdieu em seus trabalhos sobre o campo educacional francês: BOURDIEU, 
Pierre e PASSERON, Jean-Claude. Os herdeiros. Os estudantes e a cultura, 2ª edição, Florianópolis: Editora da 
UFSC, 2018 e BOURDIEU, Pierre. The state nobility, Stanford: Stanford University Press, 2010. 
50 BOURDIEU, Pierre. The state nobility, Stanford: Stanford University Press, 2010, p. 37. 
51 TRIGO, Maria Helena Bueno. Os paulistas de quatrocentos anos, ser e parecer, São Paulo: Anablume, 2001, 
p. 15. 
52 Idem, p. 37. Parênteses e reticências originais. 
53 Idem, p. 38. Parênteses e reticências originais. 
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natureza”.54 Dessa forma, compreende-se como alguns dos exemplos citados anteriormente 

viam o sucesso escolar na FD como o coroamento de uma vocação, de um dom. 

Outro aspecto fundamental do vestibular são os exames orais. Trata-se de uma 

prática comum em outras instituições de ensino superior e até mesmo nos colégios, mas que 

na FD assume um caráter essencial, ou seja, a necessidade de avaliar a oratória de alunos que 

depois serão políticos, advogados, enfim, que devem saber como se comunicar em público. 

Uma vez aprovados, o estímulo à oratória era algo comum naquele espaço social, com a 

realização de discursos no pátio para saudar professores e autoridades, nas festas de formatura 

etc. Isso é importante, pois, como sugere Bourdieu, ao transcrever um relatório administrativo 

francês, é nesses momentos em que são selecionados os alunos que conseguem se manter 

calmos, com o domínio da situação, e se mostrarem com uma aparência agradável. Esse fato 

relaciona-se com a representação de que os estudantes das grandes escolas serão homens de 

ação e, assim, manter a calma e apresentar-se de forma “correta” são ferramentas para o 

exercício das “altas” profissões.55   

Os discursos e trabalhos escritos estão relacionados com a hipercorreção, a saber 

utilizar expressões em latim e ao cultivo de expressões antigas, que não faziam parte da língua 

falada. Era uma diversão satisfatória para as famílias cultas zombar dos erros de pronúncia e 

de gramática dos seus empregados e das pessoas sem acesso a bens culturais. Isso se transpôs 

para o espaço das escolas de elite de direito também como um “dom natural”, uma 

“inclinação”, enfim, um trunfo acadêmico e social ao mesmo tempo. Nos exames de 

vestibular e nos concursos de professor, a observação e o controle dessa “qualidade” faziam 

diferença. Ainda no tempo do Império, é conhecido o caso, que entrou para o anedotário da 

FD, de um avaliador que disse a um candidato: “V. S. não póde ensinar nesta casa, disse êle 

certa vez a um concurrente; porque V. S. fala não a lingua, mas o patuá do direito...”56 Por 

outro lado, há casos de professores satirizados por erro de pronúncia, como um, ao corrigir 

um aluno que pronunciara “regiúme”: “Diga rezímen, Sr. Araúzo”.57 Miguel Reale relembra 

que assistiu, em São Paulo, aos discursos dos soldados do movimento de 1924 liderado por 

Isidoro Dias Lopes: “Dos discursos então ouvidos, o que mais me impressionou, e 

negativamente, foi o de um operário que gritava: ‘Venham com nóis. Nóis vai salvar esse 

                                                 
54 TRIGO, Maria Helena Bueno. Os paulistas de quatrocentos anos, ser e parecer, São Paulo: Anablume, 2001, 
p. 38. 
55 BOURDIEU, Pierre. The state nobility, Stanford: Stanford University Press, 2010, p. 88. 
56 OLIVEIRA, José de Alcântara Machado d´. Brasílio Machado, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1937, p. 27. 
57 Idem, p. 199. 
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país’”. E acrescentou: “Menino pedante, não compreendi a força proletária daquela mensagem 

popular, inconformado com a correção da linguagem”.58  

A força da necessidade de hipercorreção gerou um dos marcos mais curiosos da 

cultura jurídica do país. Apresentado o projeto do que viria a ser o Código Civil Brasileiro de 

1916, cuja base fora elaborada por Clóvis Bevilaqua, foi ele alvo de várias emendas feitas por 

Ruy Barbosa, na comissão revisora do texto no Senado. O texto de Ruy foi combatido por seu 

antigo professor, o filólogo Carneiro Ribeiro. Ruy Barbosa apresentou suas tréplicas, sempre 

envolvendo questões da língua. Lidas hoje, parecem um monumento ao português castiço. As 

defesas feitas pelos admiradores tanto de Ruy Barbosa, formado pela FD, como os de 

Carneiro Ribeiro, indicam a necessidade da utilização da linguagem correta em leis, até 

mesmo para não gerar dúvida. Na raiz desse episódio não está apenas a preocupação com a 

compreensão dos destinatários da lei, mas de manter a hipercorreção como uma qualidade 

jurídica e acadêmica em termos de distinção social. Embora hoje não seja de bom tom, no 

mundo jurídico, utilizar muitas expressões em latim nos discursos e petições, algumas 

palavras arcaicas, a hipercorreção e o domínio de um grande vocabulário que não compreenda 

apenas expressões jurídicas ainda constituem um patrimônio valioso, normalmente 

proporcionado pela família ou por bons colégios. A frase atribuída a um importante advogado, 

fundador de um dos mais prestigiados escritórios de advocacia do país resume bem isso: “Se a 

minha cozinheira não for capaz de entender, refaça”.59 Ao contrário do que possa parecer em 

uma primeira leitura, essa frase não desmerece a “competência jurídica” ao sugerir 

simplicidade. Pelo contrário, sugere a ideia da divisão em dois mundos, o dos eleitos e o dos 

profanos (que certamente jamais poderão ser eleitos, como “a cozinheira”) em cuja relação a 

simplicidade não é a mesma das pessoas de origem popular, mas sim aquela adquirida pelo 

hábito de bem escrever, por um treinamento contínuo, desde a infância, ou seja, para quem 

tem capital (econômico e cultural) e tempo para exercer essas habilidades.     

O modo de se vestir também era um tipo ferramenta para medir a “importância” da 

pessoa e, principalmente, qual a sua origem. Jorge Americano, aluno e depois professor da 

FD, destaca em livro de memórias os trajes da sua festa de formatura ocorrida em 1912: 

“fraque ‘mescla’, colête com fímbria de fustão branco na gola, gravata com pérola, calça 

cinza listada, luvas de camurça, polainas de camurça ou botinas de abotoar, cartola de sêda, 

                                                 
58 REALE, Miguel. Memórias. Destinos Cruzados. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 38. 
59 Frase atribuída a Pinheiro Neto. PRATA, Mário. Almanaque Pinheiro Neto, 1ª edição, São Paulo: Andreato 
Comunicações e Cultura, 2013, p. 317. 
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bengala com castão de ouro”.60 Para além dos dias de festas, Americano informa ainda a 

vestimenta masculina do dia-a-dia paulistano no início do século XX, certamente de pessoas 

que conhecia: fraques, luvas, alfinetes de pérola, chapéus, flor na lapela, anel de ouro para 

prender a gravata, capas etc61. Pode-se imaginar o custo disso, já que deve ser encarado como 

um tipo de obrigação para permanecer no meio daquelas pessoas.  

A seleção dos alunos da FD reproduzia, ainda, a divisão social mais ampla, na qual o 

papel da mulher não condizia com os cargos propiciados pela formação jurídica, como 

políticas, altas funcionárias púbicas, advogadas, ministras etc. É por isso que somente em 

1902 a primeira mulher se bacharelou pela FD. A pouca participação feminina continuou 

ainda por muito tempo, conforme o quadro abaixo mostra: 

 

Ano da colação de grau Quantidade Ano da colação de grau Quantidade 

1902 1 1936 4 

1909 2 1938 2 

1911 1 1939 5 

1913 1 1940 8 

1925 1 1941 7 

1926 2 1942 6 

1927 2 1944 6 

1929 1 1945 7 

1931 1 1946 7 
 
Quadro 4: Participação das mulheres no corpo discente da FD. 
Fonte: MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 305. 
 

 

Na Faculdade de Direito do Recife, há notícia de mulheres formadas ainda no século 

XIX, sendo a primeira em 1888, todavia são exceção. Mesmo em número reduzido, as 

mulheres formadas pela FD em regra não seguiam carreiras políticas ou não ocupavam os 

cargos mais altos do funcionalismo público. Nos anos 1930, Miguel Reale ressaltava que 

“mulher era bicho raro”, pois numa turma de 176 alunos, apenas duas eram mulheres.62 Na 

turma de 1945, por exemplo, havia 200 alunos e apenas 6 mulheres. Nos anos 1950 a situação 

continuava do mesmo jeito, pois numa turma de 350 alunos, somente de 10% a 15% eram 

mulheres, mas, como ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “quase todas exerceram a 

                                                 
60 AMERICANO, Jorge. São Paulo naquele tempo (1895-1915), São Paulo: Edição Saraiva, 1957, p. 442. 
61 Idem, p. 287 e 288. 
62 Depoimento de Miguel Reale em MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de São 
Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: 
Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 237. 
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profissão”.63 Essa expressão deve ser lida com cautela, já que o campo de atuação das 

mulheres continuava restrito, especialmente nas carreiras do topo do Poder Judiciário. A 

primeira juíza do país ingressou no seu cargo em 1939, no Ceará64, e a segunda apenas em 

1954, em Santa Catarina.65 No Supremo Tribunal Federal, a primeira mulher foi nomeada em 

2002 (Ellen Gracie). A primeira desembargadora (topo da carreira da magistratura estadual) 

no estado de São Paulo foi nomeada apenas em 1997.66  

Há uma correspondência disso nos postos chaves da hierarquia interna da FD. 

Quando Esther de Figueiredo Ferraz se candidatou à livre docência em 1948, pôde prestar o 

concurso, mas não sem a censura de um professor (Monteiro de Barros Filho), que era 

contrário à participação de mulheres na congregação e que, por isso, teria reprovado a 

candidata, “fossem quais fossem as provas prestadas”.67 Apesar disso, Esther de Figueiredo 

Ferraz tornou-se a primeira professora livre-docente da FD, que dava aulas somente no caso 

de impedimento ou falta dos catedráticos. Não houve professora catedrática e, após a reforma 

universitária de 1968, a primeira professora titular foi Nair Lemos Gonçalves, em 1976, que 

desde 1961 era livre-docente. A segunda professora titular foi Ada Pellegrini Grinover, em 

1980. Mesmo assim, a participação feminina sempre foi escassa. A primeira diretora da FD 

foi nomeada apenas em 1998 (Ivette Senise Ferreira). Com exceção de Nair de Lemos 

Gonçalves68, as demais eram oriundas de famílias ricas e frequentaram colégios particulares 

caros e famosos (Dante Alighieri, Nossa Senhora do Sion). No que se refere ao Centro 

Acadêmico XI de Agosto, criado em 1903, sua primeira presidente foi eleita apenas em 1998. 

É interessante notar que os alunos, normalmente representados como mais progressistas em 

relação aos seus professores, tenham elegido uma mulher como presidente apenas quase um 

século após a fundação do centro. A presença de mulheres nesse grupo não era sequer 

permitida, o que levou à criação de um “departamento feminino” na faculdade, possivelmente 

um espaço em que se cultivavam as “virtudes” femininas em oposição às masculinas. Essa 

situação evidenciou o fato de ainda hoje a seleção de alunos na FD forma um grupo oriundo 

                                                 
63 Depoimento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho em MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. 
Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: 
Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 246 e 255. 
64 COSTA, Gizela Nunes da. Auri Moura Costa. Themis, Fortaleza, vol. 7, nº 2, pp. 17-22, jul-dez de 2019. 
65 https://www.migalhas.com.br/quentes/95383/desembargadora-thereza-grisolia-tang-primeira-mulher-a-tornar-
se-juiza-no-brasil-faleceu-no-ultimo-sabado-em-florianopolis-sc, último acesso em 23.04.2020. 
66 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff270313.htm, último acesso em 23.04.2020. 
67 Arquivo da Faculdade de Direito da USP. Livro nº 13 das atas da congregação da FD, 1948, p. 12 verso. 
68 BERTONI, Estêvão. Nair Lemos Gonçalves (1920-2013) – A 1ª professora titular de direito da USP. Folha de 
São Paulo (versão digital), 14 mar 2013. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1245969-nair-
lemos-goncalves-1920-2013---a-1-professora-titular-de-direito-da-usp.shtml, último acesso em 29.03.2021. 
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de famílias ricas e com grande capital cultural. A primeira presidente negra e de origem 

popular eleita, Letícia Chagas, observou esse fenômeno:  

 

Mas tem coisas que são difíceis, [os outros alunos] têm um capital cultural 
muito maior. Já fizeram muitas viagens, já entram sabendo inglês e alemão". 
"Eu sei que tenho muitas coisas que eles não têm, mas infelizmente [línguas 
e viagens] são coisas que a academia valoriza”.69 

 

 Depois de passarem no vestibular, as poucas mulheres ainda eram submetidas a 

humilhações, tal como relembra Francisco Pati, em suas memórias do tempo de estudante nos 

anos 1920. Maria Imaculada Xavier da Silveira foi obrigada a participar de uma cerimônia 

pública de um casamento galhofeiro, no pátio da FD, na qual se casava com um dos 

veteranos. A narrativa do trote deixa clara a situação de humilhação da caloura que, segundo o 

narrador, reagia de “má-vontade”. 70 Por outro lado, as mulheres eram tratadas como seres 

frágeis. Exemplo disso, nos anos 1950, era um professor de Medicina Legal que quando ia 

tratar de sexologia avisava às alunas para, se quisessem, se retirar da sala de aula.71 Havia, em 

resumo, diversos mecanismos sociais que impediam uma maior presença de mulheres entre os 

acadêmicos.  

A reprodução da divisão social, na qual preponderava a presença masculina, a 

hipercorreção de pronúncia e escrita a posse de capital cultural, social e econômico gerava a 

imagem idealizada do bacharel em direito pela FD, da qual Almeida Nogueira, memorialista 

da instituição, dá um resumo, ressaltando qualidades tidas como masculinas que também 

estão presentes em discursos e necrológios sobre professores da casa: 

 

Quem não sabe quanto vale num debate oral na Academia, no Júri, na 
tribuna parlamentar, uma fisionomia varonil, atitudes combativas e bem 
assim uma dicção clara e palavra correta, servidas por valentes pulmões, 
capazes de dominar o auditório!72 

 

Outro ponto de seleção e controle do grupo eram os concursos para professor, nos 

quais havia tanto política como análise do mérito acadêmico do candidato. A primeira forma 

                                                 
69 https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/30/da-escola-publica-ao-direito-na-usp-a-primeira-presidente-
negra-do-centro-academico-mais-antigo-do-brasil.ghtml, último acesso em 25.04.2020. 
70 PATI, Francisco. O espírito das arcadas, São Paulo: Publicação sob os auspícios da Associação dos Antigos 
Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, 1950, p. 94 e 95. 
71 Depoimento de Ada Pellegrini Grinover, em MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de 
São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: 
Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 295. 
72 ALMEIDA NOGUEIRA, José Luís. A academia de São Paulo. Tradições e reminiscências, volume 5, 3ª 
edição, São Paulo: Edição Saraiva, 1977, p. 122. 
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de controle é certamente a de visão política do mundo. É certo que grupos mais ou menos 

rivais conseguiam entrar para a congregação de professores, especialmente dos dissidentes do 

Partido Republicano Paulista, reunidos no Partido Democrático, criado em 1926, do Partido 

Constitucionalista, da União Democrática Nacional (UDN) etc. Eram políticos rivais, mas 

comungavam da mesma visão de mundo, ou seja, do predomínio da propriedade privada sobre 

todos os demais direitos, da pouca interferência do Estado na economia etc. Quando, porém, 

uma “ameaça vermelha” se inscrevia para os concursos, toda a congregação se mobilizava 

para impedir que essas pessoas pudessem se tornar professores da casa. Isso certamente 

aconteceu mais vezes, mas os casos mais conhecidos foram o concurso para a cátedra de 

Direito Constitucional no ano de 1926 e para a cátedra de Economia Política em 1954. No 

primeiro caso, um dos candidatos era Hermes Lima, então conhecido como “de esquerda”. 

Sampaio Dória venceu o concurso e Lima tornou-se livre-docente, possivelmente por sua 

convicção política. Nesta qualidade, poderia lecionar nas faltas e impedimentos do catedrático 

mas, segundo Miguel Reale, alguns alunos da sua turma respeitavam a formação liberal de 

Sampaio Doria, porém quiseram ouvir o “outro lado do sino” e, por isso, pediram e assistiram 

um curso com Hermes Lima, de “formação socialista”.73  Em 1931 ele publicou um artigo na 

revista da FD denominado Rumos para a interpretação materialista do direito. Citando Marx, 

defende que o direito, fato social, decorre da economia, e não de uma “consciência nacional” 

ou do “espírito de um povo”, razão pela qual o materialismo histórico seria o único meio de 

compreendê-lo.74 Pode-se imaginar o que significava defender o materialismo histórico 

citando Marx nos anos 1930 na FD.  

O próprio Miguel Reale, em seu concurso (1940), deparou-se com a negativa de sua 

inscrição, por falta de “dignidade moral”, tendo em vista o seu passado como líder 

integralista. Após diversos recursos administrativos, prestou as provas, mas foi reprovado 

pelos professores da casa. Novamente por meio de recursos e de amizades com pessoas no 

poder, além de uma audiência com Getúlio Vargas, foi nomeado professor, o que não o 

imunizou contra uma greve de alunos que o acusavam de fascista.75 O caso mais conhecido de 

controle de acesso a candidatos discrepantes da maioria dos demais professores foi o famoso 

concurso para a cátedra e Economia Política do qual participou Caio Prado Junior. Houve um 

embate entre pessoas de origens sociais parecidas, mas com visões de mundo completamente 

                                                 
73 REALE, Miguel. Memórias. Destinos Cruzados. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 44 e 45. 
74 LIMA, Hermes. Rumos para a interpretação materialista do direito. Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo, vol. 28, pp. 49-52, 1932. 
75 REALE, Miguel. Op. cit. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 149 a 191. 
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diferentes. A sua inscrição para o concurso foi aprovada por 9 votos favoráveis e 5 contrários. 

Os membros examinadores eleitos pela congregação foram Lino de Moraes Leme, que já 

havia publicado um discurso na revista da FD contra o comunismo, e Goffredo da Silva Telles 

Junior, primo de Caio Prado, que também tinha uma posição contrária ao comunismo. Acabou 

reprovado e lhe concederam o título de livre-docente.76 Goffredo menciona que votou 

favoravelmente à concessão do título de livre-docente a Caio Prado Junior, mas depois foi 

censurado por outros professores, que consideravam o candidato como “homem de extrema-

esquerda que pertencia ao Partido Comunista”.77 

Entre os eleitos há outra categoria, que podemos denominar de “os eleitos da Bucha”. 

Em 183178 foi criada a Burschenschaft, posteriormente conhecida como “Bucha”, associação 

secreta que tinha, em seu princípio, caráter assistencial para alunos que tinham dificuldade em 

se manter nos estudos. Há relativa quantidade de relatos sobre a Bucha, mas normalmente se 

dividem entre uma versão laudatória e comemorativa, sustentada em livros de comemorações 

sobre a própria FD ou apologias à maçonaria, e versões difamatórias.79 A “história” mais 

aceita é a que liga a fundação da Bucha à figura de Julius Frank80, seu fundador, e que mescla 

características de sociedades secretas e poder. Como outras sociedades secretas, a Bucha pode 

ser compreendida como a elite dentro da elite ou, como diz Francisco Teotônio da Silva 

Simões, “os sacerdotes do seu culto”.81 As características de poder têm relação com os 

movimentos políticos, a definição sigilosa dos caminhos políticos do país, a orientação 

“muda” da política nacional. De acordo com pesquisas mais recentes e na chave de leitura 

elogiosa, Johann Julius Gottfried Ludwig Frank nasceu em 1808 em Gotha, na Turíngia, 

provavelmente oriundo de uma família que comercializava livros. Dava aulas desde cedo e 

chegou a cursar a Universidade de Ghota, mas veio para o Brasil em 1828 (algumas versões 

                                                 
76 SANTOS, Rodrigo Sérgio de Araújo. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento histórico: a formulação 
conceitual de Caio Prado Junior (1954-1958), 2014. 137 f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade 
Federal de São Paulo, Guarulhos, SP, p. 46 a 67. 
77 TELLES JUNIOR, Goffredo. A folha dobrada. Lembranças de um estudante, São Paulo: Nova Fronteira, 
1999, p. 823. 
78 DULLES, John W. F. A Faculdade de Direito de São Paulo e a resistência anti-Vargas (1938-1945), Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira/ EDUSP, 1984, p. 24. A data de fundação também é confirmada por MESSEDER, Luís 
Fernando. A Burschenschaft e a formação da classe dirigente brasileira na república velha. Dissertação 
(Mestrado em História) – UFF, Niterói, RJ, 2001, p. 13.  
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81 SIMÕES NETO, Francisco Teotônio. Os bacharéis na política e a política dos bacharéis. 1983. Tese 
(doutorado em Ciência Política) em 2 volumes – FFLCH – USP, São Paulo, p. 134. 
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indicam que sua chegada ocorreu em 1831).82 Instalado inicialmente em Sorocaba como 

operário na Fábrica de Ferro Ipanema, passou a dar aulas, posteriormente em São Paulo. Bem 

relacionado com os alunos da faculdade, foi contratado para dar aulas de História e Geografia 

no Curso Anexo (ou preparatório). Teve a ideia de criar a Burschenschaft, sociedade secreta 

acadêmica e que só tinha membros franciscanos.83 “Durante várias décadas foi uma 

organização muito ativa e que congregou vários estudantes que viriam depois a se destacar na 

política nacional”.84 Julius Frank morreu em 1841 e, por ser protestante, não houve 

autorização para seu sepultamento nas igrejas e cemitérios católicos da cidade, razão pela qual 

foi enterrado na própria FD.85 Para John Dulles, a proposta de Julius Frank foi a criação de 

uma sociedade secreta nos moldes das que já existiam na Alemanha, “que assistiam 

estudantes necessitados e que tinham um código moral e uma espécie de ritual que, em rigor, 

servem para atrair pelo esoterismo os rapazes”.86  

As listas de supostos membros da Bucha incluem: Ademar de Barros, Afonso 

Arinos, Afonso Pena, Arthur Bernardes, Assis Brasil, Barão do Rio Branco, Campos Salles, 

Francisco Glicério, Joaquim Nabuco, Júlio de Mesquita Filho, Prudente de Morais, Ruy 

Barbosa, Washington Luís, entre outros.87 Os membros eram “estudados”, escolhidos, 

aprovados e, somente após isso, se dá o convite, ocasião em que, numa sessão secreta, 

normalmente à noite e em lugar “misterioso” é feito o juramento de segredo, que 

“corresponde a uma de suas obrigações ritualísticas essenciais...”88 Os trajes utilizados nas 

cerimônias, como ocorre na maçonaria, estavam carregados de simbolismos e despertavam 

ainda mais o efeito de “escolhidos” entre seus membros: “vestiam mantos e usavam faixas 

que exibiam uma cruz azul (representando a fé), uma âncora verde (representando a 

esperança) ou um coração vermelho (representando a caridade)”.89 De acordo com Afonso 

Arinos, os membros escolhidos eram aqueles que apresentavam “melhores qualidades de 

inteligência e caráter” e mesmo pessoas já consagradas, como Ruy Barbosa, Barão do Rio 

Branco, Venceslau Brás e Artur Bernardes, faziam visitas à sociedade e prestavam-se 
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83 Idem, p. 40. 
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velha. 2001. Dissertação (Mestrado em História) – UFF, Niterói, RJ, p. 90 e seguintes. 
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“docilmente ao seu cerimonial”.90 O poder real da Bucha, descrito pelos autores citados, 

diminuiu ou desapareceu nos anos 1930 ou no início dos anos 1940. José Afonso da Silva, 

aluno nos anos 1950, menciona que já naquela época “ninguém lhe dava importância”91. 

Dulles, porém, destaca uma situação sempre repetida em narrativas sobre a Bucha, na qual 

Getúlio Vargas teria dito, nos anos 1930, não poder governar o país sem “essa gente”, após ler 

uma lista com alguns nomes de bucheiros.92 

Os egressos da FD possuíam as “qualidades” exigidas apenas para altos cargos na 

administração pública, para serem grandes políticos etc, mas não somente isso. A origem 

franciscana era uma chave de elogio em outros domínios acadêmicos, como o curso de 

História, por exemplo. Com a criação da USP e da Faculdade de Ciências e Letras em 1934, a 

Seção de História e Geografia foi em grande medida confiada a professores franceses 

(integrantes das conhecidas missões francesas). Fernand Braudel foi professor da cadeira de 

História da Civilização e manifestava seu contentamento em ter, entre seus alunos, egressos 

da FD, tidos como mais cultos que os demais. De acordo com Lidiane Soares Rodrigues, o 

que então tinha sido propiciado pelo acaso (existência de alunos que eram ou seriam bacharéis 

em direito) no curso de História e Geografia tornou-se o mote de uma estratégia de Braudel: 

garantir que os primeiros professores brasileiros a substituir os franceses fossem também 

franciscanos, o que efetivamente aconteceu com a conquista de cátedras por Eurípides Simões 

de Paula, Eduardo D´Oliveira França e Astrogildo Rodrigues de Mello.93 

A análise feita acima, no sentido de classificar a FD como uma escola de elite, deu-se 

por meio de amplos saltos cronológicos. Por isso, considerou exemplos de momentos 

completamente diferentes, mas importantes, numa perspectiva de longa duração, a fim de 

iluminar e compreender melhor certas permanências, principalmente quando se trata de 

confrontar uma trajetória desviante naquele ambiente que produz e atualiza uma mentalidade 

específica há quase dois séculos. 

 

 

 

                                                 
90 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Rodrigues Alves, apogeu e declínio do presidencialismo, volume I, Rio de 
Janeiro: Livraria José Olympio Editora – Editora da Universidade de São Paulo, 1973, p. 29. 
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93 RODRIGUES, Lidiane Soares. Armadilha à francesa: homens sem profissão. História da Historiografia, Ouro 
Preto, nº 11, pp. 85-103, abril de 2013. 
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UMA TRAJETÓRIA DESVIANTE 

 

Conforme asseverado acima, a FD foi e ainda é uma escola de elite cujos alunos são, 

em grande parte, oriundos de frações da classe dirigente, que já chegam ao curso superior com 

uma boa bagagem de capitais culturais e sociais. Trata-se, assim, de uma estrutura que 

reproduz, com verniz acadêmico, desigualdades sociais. Algumas trajetórias, porém, fogem ao 

que Pierre Bourdieu chamou de trajetórias modais, ou seja, histórias de vida definidas pela 

origem, tornando-se trajetórias desviantes (o termo também é de Bourdieu). Essas trajetórias 

desviantes não se explicam por si, tampouco pela ideia de self-made man ou simplesmente 

pelo esforço e vocação de indivíduos de baixa estratificação social. Esse tipo de simplificação 

é um dos mitos que ajudam a camuflar as desigualdades sociais traduzidas nos campos 

econômico e intelectual, afinal de contas, juridicamente seria possível a todos os “esforçados” 

disputarem as mesmas oportunidades. Uma das formas de se evitar essa simplificação é 

atentar para o que Pierre Bourdieu asseverou sobre as trajetórias desviantes: “Seria preciso 

estudar com mais precisão as causas ou as razões que determinam esses destinos 

excepcionais, mas tudo leva a pensar que elas seriam encontradas em singularidades do meio 

familiar”.94 Em outro trecho específico sobre esse assunto, o autor assinalou: “Assim, os 

estudantes originários das camadas desfavorecidas que têm acesso ao ensino superior diferem 

profundamente, ao menos nessa relação, dos outros indivíduos de sua categoria”.95 Com isso 

não se pretende diminuir a importância do esforço pessoal de Cesarino Junior para ascender 

socialmente, muito menos das dificuldades enfrentadas e da sua inteligência privilegiada. O 

que se questiona é que, para além da erudição, dos esforços, das dificuldades, há outros fatos 

igualmente importantes para a produção social de uma trajetória desviante que estão tão 

entrelaçados com ela que não é possível fazer uma separação ou oposição em categorias 

estanques, tais como esforço pessoal versus sociabilização etc. É nesse sentido que será 

analisada a sua trajetória que, em determinado momento, se cruza com a história da FD. 

Antônio Ferreira Cesarino nasceu na cidade de Campinas, SP, no dia 16 de março de 

1906. De acordo com Irene Barbosa, ele utilizava as expressões “negro”, “de cor” e “preto” 

para se referir a si ou a alguns membros da sua família. Na entrevista que concedeu a Barbosa, 

ao mencionar sua participação em um jornal de Campinas, ele disse: “é claro que sempre 
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defendi minha raça, mas esse jornal não tinha compromisso com a questão racial, era geral”.96 

Em outro depoimento, concedido a Marly Cardone, Cesarino Junior menciona novamente a 

questão racial nos seguintes termos: 

 

Tudo isso é contado para mostrar, de um lado, a humildade de minha origem 
ancestral, agravada, ainda, pelo fato de eu não ser branco, mas mestiço de 
branco, de índio e de negro.97 
 

Cesarino Junior enxergava-se como produto da miscigenação, ou seja, um não 

branco. Considerando as cargas historicamente negativas que os termos “mestiço”, “mulato”, 

“preto” etc. carregam, optou-se, nesse trabalho, pela utilização do termo negro, não para 

marcar sua individualidade pela cor da sua pele, mas para indicar que, no Brasil, os não 

brancos são catalogados racialmente e sofrem com o racismo. Durante sua infância e 

juventude, a sua família passou por inúmeras dificuldades, inclusive fome: seu pai era 

contínuo do Ginásio Culto à Ciência em Campinas (escola que fora particular e que naquele 

tempo já era pública). Sua mãe “desdobrou-se”, nas palavras do próprio filho, para ajudar a 

sustentar a família: realizou diversos trabalhos, entre eles o de doceira e de quitandeira.98 

Perdeu duas irmãs ainda jovens em decorrência de problemas de saúde relacionados à falta de 

alimentação.99 A família paterna de Cesarino Junior distinguia-se das demais famílias pobres 

e negras de Campinas pelo seu passado: eram negros libertados bem antes da abolição. Seu 

trisavô e seu bisavô, ambos tropeiros, vieram de Paracatu, MG, para Campinas trazendo 

boiadas. Estabeleceram-se na cidade, na qual o bisavô, também chamado Antônio Cesarino, 

exerceu diversas atividades, como alfaiate, feitor de engenho e mascate. Fundou, em 1860, 

um colégio chamado Perseverança, que foi dirigido pelas suas irmãs Balbina, Bernardina e 

Amância. Isso indica que já há algum tempo alguns membros da família tinham algum tipo de 

instrução. O colégio tornou-se conhecido e atraía as filhas de famílias abastadas, mas também 

moças pobres. Há notícia de uma visita de Pedro II ao estabelecimento.100 Não se pode falar, 

certamente, que a família Cesarino tenha se tornado rica, mas sim relativamente estável e, por 

outro lado, se tornou conhecida por causa do colégio: o velho Antônio Cesarino foi membro 
                                                 
96 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 93 e 102. 
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Tempo, São Paulo, 30 dez 1952, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de 
jornais). 
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do Partido Republicano Paulista (PRP) e, após sua morte, uma rua na cidade foi batizada com 

seu nome em 1886, o que indica certo grau de prestígio local.101 Em uma das suas festas de 

final de ano, nas quais as alunas com bom desempenho eram premiadas, Américo Brasiliense 

e Campos Salles discursaram.102 O Colégio Perseverança fechou suas portas em 1885103, 

possivelmente por causa da fundação de outra escola, em 1874, mantida por uma associação 

de fazendeiros e de ricos comerciantes, chamada Culto à Ciência: tratava-se de um 

estabelecimento instalado em um amplo prédio, com diversas disciplinas, que cobrava preços 

elevados a título de anuidade, no qual o desempenho dos alunos era frequentemente noticiado 

pela imprensa da cidade.104  

A geração seguinte, ou seja, o avô de Cesarino Junior, Bartolomeu, já representa um 

declínio no que se refere ao capital econômico, embora se possa presumir a manutenção de 

um pequeno capital cultural e o entendimento, de certa forma, sobre a importância do estudo. 

O pai de Cesarino Junior era economicamente mais pobre, mas ainda apresentava alguns 

signos do apreço familiar pela educação e cultura: havia estudado no Liceu de Artes e Ofícios 

de São Paulo105, “era constantemente solicitado a escrever ótimos discursos”, tinha bom 

conhecimento de português e algum conhecimento de francês, cujos rudimentos aprendeu em 

um livro que era da sua avó; pelos seus conhecimentos, era frequentemente chamado a 

substituir o bibliotecário do Ginásio Culto à Ciência. 106 Dessa forma, nota-se que, entre 

baixos e altos, a família Cesarino tinha a percepção que seria pelo estudo que seus membros 

poderiam ascender socialmente. 

A presença de pessoas com instrução na família possibilitou que Cesarino Junior 

fosse alfabetizado ainda antes de frequentar a escola por uma das suas tias-avós, Balbina, que 

havia sido professora no Colégio Perseverança e que se tornara professora de um Grupo 

Escolar público na cidade. Essa mesma tia o incumbia de “copiar” uma peça escolar a ser 

representada pelos seus alunos, recompensando-o com “uma moeda de prata”. Com isso, e 

segundo a visão do próprio Cesarino Junior, não foi difícil “destacar-se” no colégio, no qual 

fazia discursos e escrevia resumos de aulas, que vendia aos colegas. Ainda nesse tempo ele 

                                                 
101 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 4. 
102 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 49. 
103 Sobre as divergências sobre a data de fechamento do colégio, ver: KABENGELE, Daniela do Carmo. A 
trajetória do “pardo” Antônio Ferreira Cesarino (1808-1892) e o trânsito das mercês. 2012. 202 f. Tese 
(Doutorado em Antropologia Social), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, p. 95. 
104 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Op. cit., p. 51 a 62. 
105 Idem, p. 77 e 78. 
106 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Op. cit., p. 5 e 6. 
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passou a ser coroinha em diversas igrejas de Campinas, ganhando “algumas pratinhas”, mas 

seu principal ganho nessa função foi ter entrado em contato com o latim, por causa das 

missas, o que lhe facilitou os estudos dessa língua no ginásio. 107  

Terminado o grupo escolar, Cesarino Junior “escolheu” fazer o curso ginasial em 

detrimento de estudar para se tornar padre, o que seria possível ante o seu envolvimento com 

a Igreja. A escolha, porém, foi possibilitada pelo pai, que não exigiu que ele trabalhasse para 

poder se dedicar aos estudos. Foi nessas condições que ele prestou exame e foi admitido no 

Ginásio Culto à Ciência (a mesma escola mencionada anteriormente, mas que desde 1896 

havia se tornado pública), na qual seu pai era contínuo e frequentemente bibliotecário. Isso 

somente foi possível porque ele já havia demonstrado ser um garoto inteligente, que se 

dedicava aos estudos e teria, assim, chance de passar nos exames de admissão, mas também 

porque morava em Campinas. No momento em que ingressou no curso ginasial, em 1918, 

havia apenas três desses colégios: um na cidade de São Paulo, outro em Campinas e o terceiro 

em Ribeirão Preto.108 Essa “coincidência” é relevante, pois permitiu que ele continuasse a 

morar com os pais e não houvesse despesa extra para poder estudar em outra cidade, que o 

teria impossibilitado de cursar o ginasial. O curriculum do ginásio era puxado, com aulas de 

italiano, francês, inglês, alemão, latim, grego, lógica, aritmética, álgebra, geometria, 

trigonometria, mecânica, astronomia etc. Eram seis dias de aulas por semana, incluindo os 

sábados, seis horas por dia. Foi desse período de tempo que Cesarino Junior guardou na 

memória os primeiros episódios de racismo, relatados muito tempo depois em uma 

reportagem sobre a sua biografia, publicada por um jornal em 1952. Os comentários eram no 

sentido de que o filho do contínuo do colégio não deveria se dedicar aos estudos, mas sim 

trabalhar. Noutras palavras, um negro, pobre e filho de um modesto funcionário público não 

teria o “direito” de ser uma pessoa “estudada”. Seja como for, nos intervalos ele permanece 

junto com seu pai na biblioteca, o que, de acordo com o seu relato, o familiariza com livros e 

com a leitura. Isso indica uma falta de socialização com os demais alunos do colégio, muitos 

deles oriundos de famílias abastadas. Pode-se aventar, como o fez Irene Barbosa, que a 

reclusão do então aluno fosse decorrência do racismo, do preconceito de classe, mas também 

                                                 
107 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 6. 
108 Idem, p. 8. Fernando Limongi também cita, para o período, a existência de apenas três ginásios estaduais: 
LIMONGI, Fernando. Mentores e clientes da Universidade de São Paulo. In MICELI, Sergio (org.), História das 
Ciências Sociais no Brasil, vol. 1, São Paulo: Edições Vértice – Editora Revista dos Tribunais, 1989, pp. 111-
187, p. 130. 
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para aproveitar o tempo a fim de estudar.109 Mas é preciso ressaltar que a posse do capital 

cultural não significou um amplo ganho de capital social. Não há indicação, nas biografias, da 

criação de laços com famílias importantes. Embora fosse um aluno de mérito reconhecido, 

isso não lhe abriu as portas para trabalhos menos modestos ou conseguiu ajuda para se dedicar 

exclusivamente aos estudos. Nesta mesma reportagem é narrado um momento dramático, 

ocorrido em 1920, quando o pai de Cesarino Junior fica gravemente doente e passa muito 

tempo no hospital. A família vê sua situação se deteriorar, é despejada e tem de morar de 

favor na casa de amigos; ele resolve arranjar um emprego para ajudar com os gastos da casa e 

largar os estudos, no que é demovido pela mãe. Não larga os estudos, mas exerce diversos 

trabalhos, como professor de aulas particulares, sacristão de igreja e garçom.110  

Concluído o curso ginasial, Cesarino Junior pretende ser engenheiro e vai para São 

Paulo, a fim de se inscrever na Escola Politécnica. De cara uma decepção: para poder se 

manter em outra cidade e cursar uma faculdade, ele deveria trabalhar. Mas as aulas eram em 

período integral, o que lhe impossibilitou o “sonho” de ser engenheiro. O mesmo ocorreu na 

Faculdade de Medicina de São Paulo. “Sobrou” o curso de direito, cuja presença nas aulas não 

era obrigatória e os alunos poderiam fazer os exames chamados então de segunda época. Para 

tanto, prestou o vestibular e matriculou-se na FD em 1924. É possivelmente desse período a 

história de que ele pretendeu estudar violino. Seu pai se opôs, porque isso poderia prejudicar 

seu rendimento escolar. Noutras palavras, até perto de ingressar na faculdade havia uma 

pressão familiar para que nada fizesse que o poderia tirar da sua dedicação aos estudos. Para 

cursar direito, Cesarino Junior mudou-se para São Paulo, no bairro da Penha, a quinze 

minutos de caminhada do ponto final da linha do bonde, onde dividia uma sala alugada em 

uma casa de família com sua avó idosa. Tendo que trabalhar, novamente o capital cultural não 

supriu a falta de capital social, então não conseguiu arranjar emprego compatível com a sua 

formação, embora atribuísse isso à pouca idade e à falta de habilidades de datilógrafo.111 Não 

há referências, nas suas memórias, de que a falta de oportunidades de trabalho também 

pudesse decorrer do racismo, o que é uma hipótese válida. A exceção foi ser colega (esse é o 

termo utilizado no texto) de Alberto Jackson Byignton Junior, de uma “importante família 

paulistana”, que lhe arranjou o emprego de revisor no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, 

                                                 
109 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 88. 
110 GONÇALVES, Verginaud. Entram em Campinas com uma boiada o trisavô e bisavô de Cesarino Junior, O 
Tempo, São Paulo, 30 dez 1952, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de 
jornais). 
111 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 9 e 10. 
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mas com um pequeno salário. É desse período uma carta, provavelmente escrita pelo seu pai, 

datada de 1924, guardada em seu arquivo, na qual é informado sobre dívidas e a necessidade 

de “lutar” para arranjar dinheiro e pagá-las, bem como o dever de economizar.112 Ou seja, 

enquanto aluno, provavelmente sua maior preocupação era como se manter. Trabalhou em 

outro periódico, mas por conta do salário baixo e da possibilidade de fazer apenas os exames 

na FD, sem frequentar as aulas, voltou para Campinas.113  

A falta da convivência com colegas de faculdade privou Cesarino Junior de fazer 

política e jornais acadêmicos, discursos, de relações sociais com pessoas oriundas de grupos 

de status elevados, de relações com professores, advogados, enfim, de aprender tudo aquilo 

que a FD oferece no seu “currículo oculto de prestígio”. Em suas memórias, lamenta que 

mesmo no curto período em que tentou frequentar as aulas da FD, acabava dormindo, por 

causa do trabalho, que o ocupava das 21 horas até às 5 da manhã: “Não preciso dizer que 

dormia em todas as aulas, inclusive nas de um dos mais famosos oradores da época, o 

Professor Reynaldo Porchat.”114 Seja por causa da frequência precária às aulas durante um 

tempo, seja pela completa ausência do ambiente universitário por outro período, ele não 

“usufruiu” das possibilidades que conquistara com a sua aprovação para cursar a FD, de fazer 

parte de um grupo que se enxergava como distinto e melhor do restante da população, 

destinado a preencher cargos elevados na administração, na política, no jornalismo etc. Esse 

tipo de pertença não se obtém apenas pela aprovação no vestibular e pelo diploma ao final do 

curso. Tão importante quanto isso são as relações estabelecidas dentro daquele ambiente. 

Parcerias e estratégias que poderiam lhe dar oportunidade para se lançar na política, de 

trabalhar em escritórios renomados, de aprender a discursar, de fortalecer alianças possíveis 

para sua carreira futura, especialmente como professor da casa, e até mesmo de conhecer, 

interiorizar e exercer o bom gosto, as boas maneiras, formas de se vestir e falar tão caras aos 

seus colegas (e ao mesmo tempo concorrentes) que cumpriam uma trajetória modal.  

Em Campinas as coisas eram um pouco diferentes, pois Cesarino Junior fazia parte 

de uma família que acumulara um pouco de prestígio e havia relações estabelecidas. Tornou-

se professor de colégios particulares, notadamente aqueles vinculados à Igreja Católica.115 Foi 

professor e vice-diretor do Colégio São Benedito, uma inciativa da Irmandade de São 

                                                 
112 “Tato” (?). Carta. Destinatário: Tosinho (apelido familiar de Cesarino Junior). Sem indicação de local. 12 jun. 
1924. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
113 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 11. 
114 Idem, p. 10. 
115 CM-UNICAMP-FAFCJ, DP, P1, 47. 
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Benedito, com a finalidade de educar os filhos da população negra da cidade que não tinham 

acesso à educação formal em outros colégios. Nesse ponto surge novamente a questão do 

distanciamento da população negra da cidade. De acordo com Irene Barbosa, ao se referir ao 

colégio, em sua entrevista, ele mostrava certo distanciamento do projeto: “Ele diz que nunca 

se negou a colaborar com os negros, como se os negros fossem os outros”.116 Não se está, 

obviamente, a exigir de Cesarino Junior engajamento em movimentos de ajuda e defesa dos 

negros, tampouco sugerindo que ele não se enxergava como um “não branco”. A questão aqui 

retomada refere-se ao distanciamento possibilitado pela história familiar, notadamente pelo 

investimento na educação formal e nos sacrifícios para que ela ocorresse. É certo que ele se 

via como um “não branco”, conforme as suas palavras, mas que estava em uma posição social 

diferente do restante da população negra da cidade, cujo acesso à educação formal era 

dificílimo. Nesse ponto, a sua história não se confundia com as histórias dos seus alunos do 

Colégio São Benedito, que dependiam associações e iniciativas da própria população negra.117 

Seja como for, as diversas dimensões do racismo não o deixavam se diferenciar: pretendiam 

conformar a sua existência e imagem aos padrões e estereótipos racistas que ainda são ativos e 

operacionais na sociedade brasileira. 

Em 1926, ainda aluno da FD, Cesarino Junior casou-se com Flora Massarotto, filha 

de um mestre de obras e escultor italiano estabelecido em Campinas, que era sua namorada 

desde a adolescência. Segundo Daniela do Carmo Kabengele, os pais de Flora eram 

anarquistas e isso foi decisivo para autorizarem seu casamento.118 Ainda de acordo com essa 

autora, a influência feminina na trajetória de Cesarino Junior é preponderante. Inicialmente 

pela tia, que o alfabetizou; após, por sua mãe, que ele mesmo retratava como uma incansável 

trabalhadora, amena no trato e com espírito ambicioso e, por fim, Flora, que, de acordo com 

seus descendentes, foi a pessoa que mais o influenciou.119  

Embora a família de Flora fosse branca e bem estabelecida, não se nota aquela 

“maximização” das estratégias de ascensão social semiconscientes que às vezes permeiam 

algumas análises de trajetórias como únicos fatores determinantes, ou seja, que 

automaticamente consideram o casamento como uma forma de ganho de prestígio. Mas a 

ascensão pelo casamento não é uma hipótese, dentre outras, a ser descartada. Petrônio José 

                                                 
116 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 99 a 102. 
117 Idem, p. 103. 
118 KABENGELE, Daniela do Carmo. Uma família da “elite negra” paulista na perspectiva de gênero. Seminário 
Internacional Fazendo Gênero 7: Gênero e Preconceitos. Florianópolis – SC: Universidade Federal de Santa 
Catarina, v. 1, pp. 1-8, 2006, p. 5 
119 Idem, p. 6. 
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Domingues mostrou como o conceito de branqueamento possui diversas significações, que 

vão desde “a interiorização dos modelos culturais brancos pelo seguimento negro” até o 

“clareamento da população brasileira, registrado pelos censos oficiais e previsões estatísticas 

do final do século XIX e início do XX”.120 Na raiz de ambos os aspectos acima mencionados 

está o racismo e a ideia de que o branqueamento da população do país seria algo positivo e 

desejável. No que se refere ao casamento, o autor indica que os pais negros incentivavam seus 

filhos a se casarem com brancos, “na esperança de que seus netos, bisnetos e assim por diante, 

parecessem cada vez menos com a filiação afro-negra”.121 Essas manifestações são difíceis de 

apreender, pois se dão no contexto privado familiar e somente podem ser captadas pela 

história oral, que recolhe diversas manifestações desse fenômeno dentro das famílias negras. 

Fica claro, nesses depoimentos que o próprio sujeito discriminado se torna “agente reprodutor 

do discurso discriminador”.122 No caso de Cesarino Junior, até onde se sabe, não há registros 

em entrevistas suas ou dos seus descentes, que possam confirmar a vigilância familiar sobre o 

casamento especificamente em termos de “branqueamento”. Há alguns indícios que pelo 

menos havia cuidados na escolha das noivas que entrariam para a família, mas não na chave 

de cor da pele. O casamento do pai de Cesarino Junior é um exemplo. Pretendendo se casar, 

manda uma carta ao seu pai, a fim de obter a autorização, tendo em vista a existência de 

comentários sobre a noiva feitos por terceiros. Conforme detalhado por Daniela Kabelenge, 

não se sabe quais seriam esses comentários, já que houve acesso apenas à resposta da referida 

carta. Os conselhos do pai referem-se mais à pouca idade para casamento, mas em relação à 

noiva, diz: “Porem se for essa a sua sorte, cazarás com essa moça subjugando os caluniadores 

e a maledicência, pois para isso tens o meu consentimento”.123 A noiva era descendente de um 

português e de uma índia da etnia Potiguar124 e, se eventualmente fosse também considerada 

uma “não branca”, de acordo com racismo existente, não poderia ser considerada negra 

segundo as estratégias matrimoniais das famílias negras, como explicitado acima. Seja como 

for, já havia um casamento anterior entre membros das duas famílias: uma tia paterna de 

                                                 
120DOMINGUES, Petrônio José. Negros de almas brancas? A ideologia do branqueamento no interior da 
comunidade negra em São Paulo, 1915-1930. Estudos Afro-Asiáticos, 24(3), pp. 563-600, 2002, p. 566. 
121 Idem, p. 581. 
122 Idem, p. 582. 
123 KABENGELE, Daniela do Carmo. Notas sobre o itinerário do professor Cesarino Junior (1906-1992): 
investimento familiar na formação educacional e questão racial. Interfaces Científicas – Educação, Aracaju, v. 6, 
nº 3, pp. 171-182, Junho, 2018, p. 176. 
124 KABENGELE, Daniela do Carmo. Uma família da “elite negra” paulista na perspectiva de gênero. Seminário 
Internacional Fazendo Gênero 7: Gênero e Preconceitos. Florianópolis – SC: Universidade Federal de Santa 
Catarina, v. 1, pp. 1-8, 2006, p. 4. 
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Cesarino Junior casou-se com um tio, também paterno, de Flora Massarotto, ou seja, pode-se 

aventar que a relação prévia entre as duas famílias foi um fator que favoreceu o casamento.125 

Em 1928, Cesarino Junior torna-se bacharel em direito, mas segue em terreno já 

conhecido e fonte do prestígio da família em Campinas: o magistério. Procurou um dos seus 

professores do tempo do ginásio para se aconselhar se era viável concorrer a uma vaga de 

professor da cadeira de História Universal no Ginásio Culto à Ciência, do qual fora aluno e no 

qual seu pai ainda era contínuo.126 O professor o animou a prestar o concurso, sugerindo 

temas para a apresentação de teses. Além disso, foi consultar o antigo catedrático, que acabara 

de prestar concurso e ser nomeado professor na FD, José Augusto Cesar, que também o 

apoiou, “sem mostrar muito entusiasmo”. Mas a barreira do racismo logo apareceu, na figura 

do secretário do ginásio, que tentou dissuadi-lo dessa decisão. Perguntado em depoimento 

concedido à Irene Barbosa sobre essa questão, assim respondeu: “Achavam absurdo não só 

um sujeito de cor, como o filho do contínuo ter essa pretensão”.127 Essa não será a única vez 

que ele fará menção ao racismo e ao preconceito de classe como coisas distintas e que 

geraram dificuldades em sua carreira. No primeiro concurso que prestou obteve notas mais 

altas do que o seu concorrente nas provas de defesa de teses, mas no decorrer do concurso foi 

prejudicado pela atribuição da nota mais baixa possível por alguns examinadores. Cesarino 

Junior soube que havia um “conluio” para que o outro candidato vencesse o concurso, mas 

também soube que ele não era formado por ginásio oficial e, por isso, sua inscrição não era 

válida. Contando com a ajuda de um dos professores que era advogado, recorreu e o concurso 

foi anulado e aberto novo, para a mesma cátedra, no qual foi aprovado, tornando-se professor 

de História no Ginásio de Campinas por cinco anos.128 Em depoimento concedido a Irene 

Barbosa, Cesarino Junior menciona que o racismo não ficara restrito ao episódio do concurso, 

mas continuou depois de empossado: 

 

 

 

                                                 
125 KABENGELE, Daniela do Carmo. A trajetória do “pardo” Antônio Ferreira Cesarino (1808-1892) e o 
trânsito das mercês. 2012. 202 p. Tese (Doutorado em Antropologia Social), Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da UNICAMP, Campinas, p. 141. 
126 Nessa época, à semelhança dos cursos superiores, as disciplinas do ginásio eram designadas de cadeiras e os 
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127 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 99 a 105. 
128 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
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O Ginásio do Estado era selecionado. Quando entrei, encontrei muita 
oposição, não só durante o concurso, como depois de empossado, nomeado. 
Havia alguns que me olhavam atravessado – pela cor também, é claro. O 
Paulo Decourt é um que nunca me aceitou.129 

 

No período em que foi professor do ginásio em Campinas, Cesarino Junior dedicou-

se a outras atividades, como a advocacia e ao jornalismo, sendo redator de o Diário do 

Povo130e advogado da Diocese de Campinas.131 Note-se que a relação com a igreja já lhe 

havia proporcionado ganhos materiais, o contato com o latim, o exercício do magistério em 

escolas católicas e a sua afirmação como advogado. 

Em 1934 Cesarino Junior conseguiu uma remoção para o ginásio estadual em São 

Paulo, na mesma cadeira.132 No seu tempo como professor de História em Campinas e em São 

Paulo publicou livros sobre a matéria, como suas teses de concurso. Publicou, também, livros 

didáticos pelo menos até 1937. Tornou-se sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo (IHGSP), numa atitude de capitalização do seu currículo no campo específico em que 

lecionava. Em 1936 publicou um artigo denominado Como ensinamos história, no qual 

apresenta-se como inovador no método, procurando diferenciar-se dos outros professores da 

disciplina.133 De acordo com Freitas, a inovação baseava-se na tentativa de praticar um ensino 

ativo, fazendo com que o aluno se colocasse em atividade e se compunha dos seguintes 

pontos: linguagem simples, com utilização de “recursos metalinguísticos (lembram-se, viram 

etc.)”; estratégia de comparação entre o presente e o passado tanto no texto como nos 

questionários ao final de cada capítulo; “preleção viva”, na qual o professor “fala, desenha, 

passeia pela classe, observa a fisionomia dos audientes”; atenção ao aluno (atuação, reflexão, 

comparação, observação); o entendimento da memorização como “captar (de forma 

consciente) as conclusões produzidas pelo aluno a partir do estabelecimento de relações de 

informações várias. Assim, o aluno não memoriza simplesmente porque consegue decodificar 

e repetir o que está escrito “.134 No que importa de perto a esse trabalho, a demarcação de uma 

novidade pedagógica por Cesarino Junior seria o início de um discurso e prática que iriam 

                                                 
129 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 110. 
130 CM-UNICAMP-FAFCJ, DP, P1, 5. 
131 CM-UNICAMP-FAFCJ, DP, P1, 8. 
132 CM-UNICAMP-FAFCJ, DP, P1, 9. 
133 FREITAS, Itamar. História e Escola Nova: as inovações do professor Cesarino Junior para o ensino 
secundário em São Paulo (1928/1936). Revista de Educação Pública, Cuiabá, vol. 16, nº 30, pp. 163-176, jan. – 
abr. 2007. 
134 Idem, p. 168 a 174. 
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marcar toda a sua vida como professor e jurista. Em resumo, no que se refere ao ensino da 

História: 

A distância que queria o mestre Cesarino demarcar entre as suas práticas no 
Ginásio São Paulo e no Ginásio de Campinas e as práticas da maioria dos 
professores do seu tempo estaria, enfim, na oposição às principais estratégias 
de ensino e de aprendizagem – respectivamente a preleção clássica e a 
composição escrita. Mas, transcorridos quase setenta anos do seu anúncio, 
podemos afirmar que a “inovação” propalada nos “conselhos” e nos 
fragmentos biográficos transcritos por Irene Barbosa (1997) concentra-se na 
atenção dirigida ao aprendiz. Nos “conselhos”, sobretudo as atividades são 
destinadas ao desenvolvimento, pelos alunos, de determinadas (na ausência 
de melhor termo) capacidades. 135 

 

Em suas memórias, o assunto é resgatado na chave de ser um pioneiro e encontrar 

resistências à sua forma de trabalho:  

 

Tudo isto me revoltava [ensino puramente teórico], desde os tempos de lente 
do Ginásio do Estado, quando, havendo eu criado uma sala-ambiente, com 
mapas e gravuras para melhor estudo da História, ouvi um Professor antigo, 
ao contemplá-la, exclamar: Que palhaçada!136 

 

Durante o período em que foi professor de ginásio, Cesarino Junior doutorou-se em 

direito pela FD (1934-1935) com o renomado professor Waldemar Ferreira. Defendeu a tese 

Sociedades anônimas estrangeiras. O curso de doutorado então era realizado por áreas, e 

tinha duração de dois anos, com a necessidade de defesa de uma tese.137 Como já morava em 

São Paulo, desta vez conseguiu estabelecer algumas relações com colegas do curso. É a partir 

desse momento, também, que seus livros tanto sobre História como sobre direito passam a ser 

publicados por editoras mais conhecidas: Saraiva e Companhia Editora Nacional (as suas 

teses de concurso para o Ginásio Culto à Ciência foram publicadas por uma editora não muito 

conhecida de Campinas). Certamente essa mudança não pode ser atribuída somente às novas 

relações sociais estabelecidas durante o curso de doutorado, mas é um fator a ser considerado. 

Além disso, a transferência (dele, esposa, filhos e seus pais) de residência para a cidade de 

São Paulo pode ter facilitado as relações com outros advogados, juristas e, assim, torná-lo 

mais conhecido. Terminado o curso de doutorado, ele e alguns colegas resolveram disputar 

uma vaga em um concurso para livre-docente da FD em 1935. O título de livre-docente, suas 

                                                 
135 FREITAS, Itamar. História e Escola Nova: as inovações do professor Cesarino Junior para o ensino 
secundário em São Paulo (1928/1936). Revista de Educação Pública, Cuiabá, vol. 16, nº 30, pp. 163-176, jan. – 
abr. 2007, p. 174. 
136 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 22. 
137 Brasil, Decreto nº 39, de 3 de setembro de 1934. 
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prerrogativas e a forma de conquistá-lo eram naquela época completamente diferentes das 

atuais. Havia a possibilidade para se inscrever em um concurso específico para livre-docência. 

Os aprovados tornavam-se espécie de professores substitutos e apenas lecionavam quando os 

catedráticos faltavam e, mesmo nesta hipótese, normalmente deveriam seguir a linha 

doutrinária já fixada pelo titular da cadeira. Havia outra possibilidade de obter esse título: os 

aprovados em concurso de cátedra que não eram indicados como catedráticos poderiam ser 

habilitados como livre-docentes. Nem todos os livre-docentes participavam da congregação 

dos professores da faculdade, mas aqueles que estivessem substituindo algum catedrático e 

mais um, eleito, representando os demais.138 No caso concreto, Cesarino Junior inscreveu-se 

para um concurso específico de livre-docência de História do Direito Nacional e escreveu 

uma tese que mesclava sobre o assunto tratado no doutorado (sociedades anônimas) e 

História, denominada O regime das sociedades anônimas no Brasil e sua evolução histórica, 

publicado pela Saraiva ainda em 1935. Prestadas as primeiras provas, os concorrentes foram 

avisados por telefone para não irem ao exame oral porque já estavam reprovados. Com mais 

um colega Cesarino Junior insistiu e compareceu: ambos foram de fato reprovados. Mas foi 

nessa prova que travou conhecimento com um professor da FD, Sampaio Dória, também 

oriundo do magistério em colégios, que enalteceu seus conhecimentos em História e o 

convidou a dar aulas dessa disciplina no Colégio Rio Branco, voltado aos filhos das famílias 

mais abastadas da cidade.139  

Com alguns dos seus colegas de doutorado, Cesarino Junior participou da iniciativa 

da criação de uma faculdade católica de direito em São Paulo, ideia essa recebida, segundo 

ele, com entusiasmo. A iniciativa malogrou por mudanças na cúpula da Igreja; tempos depois 

foi efetivamente fundada a Faculdade Paulista de Direito (embrião da PUC – SP) por outras 

pessoas, que convidaram apenas o colega Ruy Azevedo Sodré para ser professor.140 

Novamente aqui as relações com a Igreja funcionam como um trampolim para funções que 

permitem algum ganho de capital econômico e social, pelo menos em relação a Ruy Sodré. 

Independentemente do resultado do concurso para livre-docência, esse período foi 

extremamente importante para Cesarino Junior. Tornou-se conhecido por alguns professores 

da FD, possivelmente angariando simpatias que seriam decisivas quando prestou o concurso 

para a cátedra de Legislação Social em 1938. Ao narrar o episódio do concurso, ele ressalta as 

                                                 
138 Brasil, Decreto nº 39, de 3 de setembro de 1934. 
139 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 16. 
140 Idem, p. 17.  
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injustiças sofridas e a deturpação da lei e dos regulamentos como via de acesso a candidatos 

protegidos por membros da banca examinadora. Nove candidatos inscreveram-se para o 

concurso, mas apenas três chegaram às provas finais: Cesarino Junior, José Papaterra Limongi 

e Theotônio Monteiro de Barros Filho. Barros Filho era descendente de uma família abastada 

o suficiente para pagar seus estudos em escolas particulares antes de ingressar no Ginásio 

Estadual de Ribeirão Preto. Durante seu curso na FD, foi orador da Festa da Chave e militante 

da Liga Nacionalista (indicativo de que provavelmente era membro da Bucha).141 Lutou em 

campo na chamada “Revolução Constitucionalista”. Esses fatos apontam para a posse de 

extenso capital social, especialmente no que se refere à sociedade paulistana daquele período. 

O fato de ter “lutado por São Paulo” na frente de batalha por si só já significava imenso 

prestígio. Foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte de 1934, como integrante da 

Chapa Única por São Paulo. Foi reeleito deputado pelo Partido Constitucionalista e assim 

permaneceu até 1937, com o fechamento do parlamento. A Chapa única por São Paulo 

continha alguns professores da FD que foram eleitos deputados, como Jorge Americano, José 

de Alcântara Machado d´Oliveira, Cardoso de Mello Neto, Azevedo Marques e José Ulpiano 

Pinto de Souza. Além disso, existia uma assessoria jurídica que funcionava no Rio de Janeiro, 

formada por outros professores da casa: Vicente Ráo e Sampaio Doria.142 Havia, em tese, um 

relacionamento entre Theotônio Monteiro de Barros e alguns professores. João Papaterra 

Limongi foi um dos professores pioneiros de ciências econômicas em São Paulo e fez parte da 

Faculdade de Administração e Finanças da Escola de Comércio Alvares Penteado, cujo corpo 

docente contava ainda com Jorge Americano, Sebastião Soares de Faria e Honório Monteiro, 

todos professores da FD. Também era professor da Escola de Comércio Alvares Penteado um 

dos examinadores do concurso, Tito Prates da Fonseca. Além desse, a comissão examinadora 

era composta por Carlos de Campos e Abrahão Ribeiro (professores externos) e por Vicente 

Ráo e Alexandre Corrêa, da FD.  

Cesarino Junior recorda em suas memórias que os dois professores da banca 

examinadora que eram da casa tinham preferências por outros candidatos, mas que durante o 

concurso recebeu a visita de Jorge Americano, que lhe incentivou a continuar e afirmou que 

                                                 
141 De acordo com seus lemas, a Liga Nacionalista foi um movimento de moralização da política e de alguns 
costumes fundado em 1916, tendo entre os seus líderes o professor da FD Frederico José Steidel, conhecido 
membro da Bucha. 
142 GOMES, Ângela de Castro, LOBO, Lúcia Lahmeyer e COELHO, Rodrigo Bellingrodt Marques. Revolução 
Paulista e restauração: a experiência paulista no período da constitucionalização. In GOMES, Ângela de Castro 
et. all (org.), Regionalismo e centralização política. Partidos e constituinte nos anos 30, Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1980, p. 274. 
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estava se saindo muito bem.143 Relatando o descumprimento do regimento da FD, ele e 

Theotônio Monteiro de Barros foram apontados como catedráticos, a fim de que a 

congregação decidisse. Os dois professores da FD que faziam parte da comissão examinadora 

não votaram em Cesarino Junior.144 Na sessão da congregação em que se votou o desempate, 

ele foi indicado por 12 professores, dentre os quais Waldemar Ferreira, que o conhecia do seu 

curso de doutorado, e Sampaio Dória, que o havia convidado a lecionar no Colégio Rio 

Branco em 1935. Jorge Americano se considerou impedido de votar, mas não consta o motivo 

na ata. Os votos a favor do outro candidato foram de Alcântara Machado, Cardoso de Mello 

Neto, colegas de Theotônio Monteiro de Barros Filho na Assembleia Constituinte de 1934, e 

Vicente Ráo, um dos membros da assessoria jurídica da referida bancada paulista.145 Cesarino 

Junior tomou posse como professor catedrático de Legislação Social no final de 1938 e 

guardou em seus documentos, que hoje estão no Centro de Memória da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), o extrato do resultado final do concurso, com as notas 

atribuídas aos candidatos por todos os examinadores da banca.146 Consta nesta lista, como 

reprovado, o nome de José Pinto Antunes, que depois seria professor e diretor da FD e teria 

um papel preponderante em uma greve de alunos contra o então professor catedrático de 

Legislação Social no final de sua carreira.  

 

 

PESOS E USOS SOCIAIS DO DIPLOMA 

 

 

De acordo com Bourdieu e Boltanski, o diploma é a certificação estatal de que um 

indivíduo possui uma competência técnica (real ou não, todavia “universal e relativamente 

intemporal”).147 Atualmente, o senso comum sugere que o diploma refere-se a uma função a 

ser exercida no futuro, um emprego, ou seja, de que há uma relação necessária entre formação 

escolar e o sustento. As investidas cada vez maiores contra cursos universitários “puramente 

                                                 
143 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 115. 
144 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 20. 
145 Ata da 33ª Sessão da Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 21 de outubro de 
1938. Arquivo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livros de atas da congregação. 
146 CM-UNICAMP-FAFCJ, DP, P1, 15. 
147 BOURDIEU, Pierre. BOLTANSKI, Luc. O diploma e o cargo: relações entre o sistema de produção e o 
sistema de reprodução. In BOURDIEU, Pierre. Escritos de educação. NOGUEIRA, Maria Alice e CATANI, 
Alfredo (org.), Petrópolis: Vozes, 2007, p. 131. 
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intelectuais”, que formam indivíduos “inúteis” para o preenchimento de cargos tidos como 

essenciais ao desenvolvimento econômico do país são as expressões mais simplistas da crença 

nesse tipo de associação entre formação escolar e emprego. Mas isso nem sempre foi assim. A 

própria história da FD como uma escola de elite sugere isso, já que muitos dos bacharéis 

apenas pretendiam adquirir “ilustração” e manter um prestígio herdado da família.  

Filhos de fazendeiros, grandes herdeiros, muitos diplomados cursaram direito mais 

pelo prestígio que o título de bacharel conferia do que por um investimento em uma 

competência técnica, muito menos como ferramenta de sustento. Há relatos de descendentes 

de famílias tradicionais nesse sentido.148 Sérgio Buarque de Holanda, ele mesmo um bacharel 

que não ocupou funções tradicionalmente jurídicas, resume a questão e ressalta que, embora 

nos anos 1930 o “prestígio do bacharel” era mais uma “reminiscência” do que uma realidade, 

a força de tal visão era ainda sedutora: 

 

A dignidade e importância que confere o título de doutor permitem ao 
indivíduo atravessar a existência com discreta compostura e, em alguns 
casos, podem libertá-lo da necessidade de uma caça incessante aos bens 
materiais, que subjuga e humilha a personalidade.149 

 

A busca por “ilustração” por parte das frações da classe dirigente, sem que isso tenha 

qualquer relação com o sustento ou o exercício de uma profissão, não é um evento isolado do 

mundo jurídico. A criação da Universidade de São Paulo, em 1934, era parte de um projeto 

para formação de “elites desinteressadas”, cujo objetivo principal seria a melhoria gradual da 

população, ou seja, dotá-la de conhecimentos universais, para que pudessem ser bons 

eleitores. Partia da “constatação” de que no Brasil o eleitorado era uma “massa bruta” sem 

“discernimento para eleger”, o que propiciava a atuação de “políticos profissionais” 150 Trata-

se de um programa político, especialmente vinculado aos membros da antiga Liga 

Nacionalista, ao jornal O Estado de S. Paulo e, depois de 1926, ao Partido Democrático de 

São Paulo, a alguns professores e alunos da FD (Frederico Steidel, Waldemar Ferreira, 

Reynaldo Porchat, Sampaio Dória etc) e também intelectuais rotulados educadores, como 

                                                 
148 “(...) meu pai formou-se na Faculdade de Direito mas nunca exerceu a profissão, sempre trabalhou na 
fazenda (...)” “(...) meu pai era advogado mas sempre cuidou da fazenda que herdou dos meus avós.. teve, 
também, grande atuação política, ajudava os amigos e tinha grande influência (...)” In TRIGO, Maria Helena 
Bueno. Os paulistas de quatrocentos anos, ser e parecer, São Paulo: AnnaBlume, 2001, p. 62. Itálicos, aspas, 
parênteses e reticências no original. 
149 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 3ª edição, revista e ampliada, Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1956, p. 228. 
150 LIMONGI, Fernando. Mentores e clientes da Universidade de São Paulo. In MICELI, Sergio (org.), História 
das Ciências Sociais no Brasil, vol. 1, São Paulo: Edições Vértice – Editora Revista dos Tribunais, 1989, pp. 
111-187, p. 122, 148 e 149. 
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Fernando de Azevedo, posteriormente professor universitário, Sud Menucci etc. A proposta 

de alguns intelectuais seria retirar qualquer função prática da Faculdade de Filosofia.151 De 

certa forma, quando se analisam os alunos das primeiras turmas da recém-criada Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, nota-se a presença de membros de estratos sociais 

elevados, que frequentavam as aulas como forma de melhorar sua cultura geral, como 

distração e pela novidade.152 Seja como for, Pierre Monbeig, geógrafo e um dos primeiros 

professores vindos com as missões francesas para o início das atividades da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, fez um diagnóstico preciso da situação e indicava os 

caminhos a serem seguidos para melhorar e aumentar o recrutamento de alunos:  

 

Torna-se necessário dar aos estudos na Faculdade uma finalidade prática: no 
dia em que os estudantes tiverem a certeza de encontrar uma situação 
garantida e estável, como conclusão dos seus anos de trabalho, tornar-se-ão 
mais numerosos e será então possível e indispensável fazer uma seleção 
estrita entre eles. Mas, até lá, que valor e importância dar a um título que não 
consubstancia senão vaidades humanas?153 
 
 

Para fazer uma contraposição entre as faculdades tradicionais já então existentes nos 

anos 1930 (Direito, Medicina, Politécnica etc), com a então recém-criada Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, Fernando Limongi denomina as primeiras de profissionais. Esta 

denominação não é totalmente adequada à FD, porque, como se analisará, entre seus 

professores havia entendimentos diversos sobre as funções sociais do diploma, especialmente 

com a defesa de que não se tratava de uma escola profissional. Além disso, como já frisado, 

muitos dos bacharéis em direito não exerciam profissões ou carreiras tradicionalmente 

jurídicas. 

Seria ingenuidade concluir que os diversos cargos políticos ocupados por bacharéis 

formados pela FD tinham como exigência de escolha apenas a aferição de competências 

técnicas. Origem social, trajetória, enfim, capitais sociais também possuem um peso decisivo 

nos usos que se faz do diploma, seja ele necessário ou não para se ocupar um cargo ou 

desenvolver uma carreira. Certamente não se pode cair no automatismo de considerar que 

origem social elevada leva à obtenção e ostentação do diploma apenas como um título 

                                                 
151 LIMONGI, Fernando. Mentores e clientes da Universidade de São Paulo. In MICELI, Sergio (org.), História 
das Ciências Sociais no Brasil, vol. 1, São Paulo: Edições Vértice – Editora Revista dos Tribunais, 1989, pp. 
111-187, p. 157. 
152 Idem, p. 159 e 159. 
153 MONBEIG, Pierre. Apud LIMONGI, Fernando. Mentores e clientes da Universidade de São Paulo. In 
MICELI, Sergio (org.), História das Ciências Sociais no Brasil, vol. 1, São Paulo: Edições Vértice – Editora 
Revista dos Tribunais, 1989, pp. 111-187, p. 166. 
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simbólico. Há os casos de reconversão154, em que o diploma passa a ser uma condição 

indispensável para a obtenção de um cargo ou o desenvolvimento de uma carreira que garanta 

ganhos materiais que não são mais fornecidos por outras fontes anteriores (atividades 

agrícolas, propriedade de imóveis etc). Mesmo nesses casos, nota-se certo desconforto em se 

associar a formação ao ganho material ou destinar o aprendizado para o fim exclusivo 

profissional. O contraste entre a trajetória de Cesarino Junior, que se utilizou do diploma para 

ascender socialmente, incluído aí certamente o ganho material, e a de Goffredo da Silva 

Telles Junior, oriundo de abastada família, ambos professores da FD, é elucidativa. O 

primeiro pode ser tomado como exceção, uma trajetória desviante; o segundo, como uma 

trajetória modal, na qual a conquista do diploma é apenas uma marca de consolidação de um 

capital social já existente. 

Goffredo da Silva Telles Junior nasceu em São Paulo em 1915 e morreu em 2009. 

Durante muito tempo foi professor catedrático de Introdução ao estudo do Direito na FD. Era 

filho de Goffredo Teixeira da Silva Telles e de Carolina Penteado. Pai e filho cursaram a FD e 

tiveram breve carreira política. Embora Goffredo da Silva Telles Junior mencione o exercício 

da advocacia em suas memórias, não se notabilizou como um advogado famoso, mas sim 

como professor e jurista em uma área mais ligada à filosofia do direito do que ramos jurídicos 

específicos propícios à formação de grande clientela. Noutras palavras, não se especializou 

em outra área diferente daquela que lecionava. Seu início de carreira aparentemente esteve 

mais ligado à prestação de serviços à família do que o desempenho de outras atividades 

remuneradas: “Empreguei-me como datilógrafo num pequeno escritório de meu pai, dedicado 

à administração de bens, situado na Rua Líbero Badaró, bem perto da Faculdade”.155 Em outra 

passagem das suas memórias, pode-se ler: “Eu contava também com os honorários mensais de 

um conto de réis, como advogado de partido de meu pai”.156 

Ao contrário de Cesarino Junior, o ingresso de Goffredo na FD significa a 

manutenção ou ampliação de um prestígio que sua família já ostentava, pois, segundo suas 

palavras: “Quando entrei na minha Escola, com a vibração comum dos calouros, eu levava o 

                                                 
154 A expressão é de Pierre Bourdieu e utilizada por Maria Helena Bueno Trigo para se referir aos bacharéis que 
passaram a depender do diploma para conseguir “empregos condignos com a situação familiar do jovem que 
ingressava no mercado de trabalho. In (...)” In TRIGO, Maria Helena Bueno. Os paulistas de quatrocentos anos, 
ser e parecer, São Paulo: AnnaBlume, 2001, p. 61. 
155 TELLES JUNIOR, Goffredo. A folha dobrada. Lembranças de um estudante, São Paulo: Nova Fronteira, 
1999, p. 70. 
156 Idem, p. 146. 
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sentimento de já ser um pouco responsável pela ordem jurídica do meu País”.157 A ligação do 

histórico familiar com os acontecimentos nacionais, como se deles sempre tomassem parte, é 

relativamente comum nas memórias de pessoas idosas descendentes de famílias tradicionais, 

como assinalado por Maria Helena Bueno Trigo.158 Também é comum entre membros dessas 

famílias cultuar a genealogia, sempre buscando mostrar ascendências antigas e ilustres. 

Quanto mais antiga, mais valorizada. No caso de Goffredo e suas memórias, ao analisar os 

antepassados de sua avó, Olívia Guedes Penteado, chegou a Brás Cubas, Bartira, Tibiriçá e 

Dom Alfonso Henriques, o primeiro rei de Portugal.159  

Desta forma, certamente Goffredo Telles Junior não compreendia o seu diploma 

como um simples atestado técnico, mas sim mais um título para ser um intelectual, político, 

enfim, para “confirmar o destino” das grandes figuras públicas que também eram bacharéis 

formados pela FD. Sua forma de encarar a atividade docente é tributária desse histórico, que 

se afasta de um ensino mais voltado para a formação técnica de futuros delegados de polícia, 

juízes, promotores públicos, advogados etc. e se aproxima de temas mais amplos, de uma 

docência do tipo ilustração. Certamente isso se deve, em parte, à matéria que ensinava na FD, 

mas muitos dos seus “colegas de estirpe” procediam da mesma forma. É por isso que, com um 

pouco de saudosismo, narra em suas memórias, publicadas em 1999: “A congregação de hoje, 

creio, é composta de meus antigos alunos. É uma Congregação de insignes juristas. Mas ela 

decidiu não manifestar mais o estro político das Congregações do passado”.160 E é também 

por isso que, como se verá no quinto capítulo, tanto ele como outros professores oriundos de 

famílias tradicionais irão defender a participação dos bacharéis, especialmente os formados 

pela FD, em diversas funções importantes, mesmo que não essencialmente jurídicas. A visão 

do ensino jurídico desses personagens é em grande medida tributária dos sentidos que dão ao 

diploma de bacharel em direito, o que certamente está ligado às origens sociais. Goffredo 

Telles Junior não defende uma visão purista das faculdades apenas como centros de 

conhecimento e ilustração, mas sim de uma hierarquia social.  

O diploma continua, assim, tendo uma função social; é até mesmo necessário para o 

desempenho de certos cargos ou funções tipicamente preenchidos por membros de frações da 

                                                 
157 TELLES JUNIOR, Goffredo. A folha dobrada. Lembranças de um estudante, São Paulo: Nova Fronteira, 
1999, p. 67. 
158 “É assim que os entrevistados falam de si como se fossem os agentes imprescindíveis do processo histórico. É 
como se o tempo deles fosse coincidente com o tempo político institucional. Confirmar, pois, a ideia tão 
difundida sobre o grupo dominante como sendo aquele que faz a história”. In TRIGO, Maria Helena Bueno. Os 
paulistas de quatrocentos anos, ser e parecer, São Paulo: AnnaBlume, 2001, p. 25. 
159 TELLES JUNIOR, Goffredo. Op. cit., p. 13. 
160 Idem, p. 74. 
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classe dirigente, mas não pode ser uma mera certificação técnica. No seu caso, junta-se a 

visão de ser um agente histórico responsável por (ou qualificado para fazer) mudanças sociais, 

de pertencimento, com uma crítica à “democracia liberal”, mais especificamente na qualidade 

do eleitorado brasileiro para decidir, sem tutela de ilustrados desinteressados, os governantes 

do país. Passará a vida toda batendo nesta tecla: na juventude, foi integralista, porque o 

sufrágio universal era uma quimera e havia necessidade de substituí-lo “pela vontade dos 

governados expressa por seus órgãos legítimos”.161 Noutras palavras, uma câmara 

corporativa. Certamente ficou exposto aos ideais da Liga Nacionalista e do Partido 

Democrático (PD), embora sua família fosse ligada ao Partido Republicano Paulista (PRP). 

Possivelmente leu o discurso de paraninfo de Júlio de Mesquita Filho aos primeiros 

formandos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1937, no qual elogiava os 

então “licenciados” como devotos do conhecimento pelo progresso da ciência e da população 

(em oposição a carreiras práticas, tais como advogados, médicos e engenheiros), e criticava o 

ensino jurídico brasileiro: “[..] em substância, o ensino entre nós permanece, hoje, aquillo que 

era por volta de 1890”.162 A visão sobre a importância dos bacharéis, compartilhada pelo 

grupo de franciscanos, era gerada por - e ao mesmo tempo alimentava - algumas práticas, 

entre elas os discursos de professores em solenidades de formatura.  

Em 1928, Cardoso de Mello Neto proferiu um discurso no qual ressaltava que a 

existência de ciências importantes (matemática etc.) era possibilitada pelo direito, “limitador 

das liberdades individuaes, garantidor da coexistência social, manutenedor da solidariedade 

humana”.163 Numa só expressão sintetiza a importância do direito e, consequentemente, dos 

juristas: “É a sciência do Direito que garante o direito da Sciência a governar a 

Humanidade”.164 Na visão do paraninfo, os juristas são excepcionais, dadas as 

responsabilidades que lhes toca diante da “participação” do direito na vida social de uma 

nação. Nesse sentido diz que “somente os eleitos della [ciência jurídica] devem approximar-

se”.165  

Há discursos em que a superioridade dos bacharéis é defendida de ataques, como, por 

exemplo, o de Francisco Morato aos bacharelandos de 1935: 

                                                 
161  TELLES JUNIOR, Goffredo. A folha dobrada. Lembranças de um estudante, São Paulo: Nova Fronteira, 
1999, p. 112, itálico no original. 
162 MESQUITA FILHO, Júlio. Oração do paranympho dr. Julio de Mesquita Filho, O Estado de S. Paulo, 26 jan 
1937, p. 9. 
163 MELLO NETO, José Joaquim. Oração de paranympho á turma de bacharéis de 1928. Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo, vol. 25, pp. 167-179, 1929, p. 169. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
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Em que pese aos que, tocados de inveja, rivalidade ou inconsciência 
murmuram contra o que pejorativamente denominam de a casta dos 
bacharéis, certo é que aquelles que com preparo, vocação e treino de 
dedicam aos mistér de defender o organismo jurídico social, adquirem uma 
perícia e superioridade que refogem ao comum dos homens, na elaboração e 
intelligencia das leis, no tráfico da vida civil, no entravamento e meneio dos 
negócios públicos.166 
 
 

Depois de afirmar que a profissão está aberta a “quem quiser disputá-la”, 

Francisco Morato dá uma explicação à proeminência dos bacharéis, no caso, os franciscanos: 

“Não é o jurista que retira da scena o homem do mundo; o jurista entra em scena, 

precisamente porque o homem do mundo tem necessidade delle”.167 Mais à frente volta à 

carga contra os supostos “invejosos” que “murmuram” coisas contra os juristas, 

recomendando-lhes que primeiro tornem juristas para, depois, professar suas prerrogativas. 

Além disso, arrola algumas qualidades pertinentes ao bacharel: ser psicólogo para analisar os 

vícios e fraquezas dos seus semelhantes, generoso, inteligente, ter discernimento e segurança, 

abnegado, honrado, probo, falar a linguagem da verdade, ser cioso da autoridade das leis, 

“enthesourar” dia-a-dia os conhecimentos científicos, “não esquecer as finuras em que são 

cabaes os familiares com as bellas letras e bellas artes”, sobriedade e rigor na palavra escrita, 

ser conciso.168  

A resistência anti-Vargas dos alunos da faculdade durante o Estado Novo e a 

correspondente necessidade de participação na reconstrução do país numa democracia 

representativa é assunto frequente nos discursos de paraninfo. Nesse ponto, aliam-se a questão 

da formação com a questão do patriotismo. Exilado em Lisboa por conta da sua participação 

na “Revolução Constitucionalista” de 1932, Waldemar Ferreira, eleito paraninfo pelos 

formandos de 1933, encaminhou discurso para ser lido por outro professor. O discurso 

contém um resumo da situação mundial, especialmente da Itália, com o fascismo, da Rússia, 

com o que chamou de “maquinismo de estado” e especialmente do Brasil. Indica as causas da 

Revolução de 1930 e seu desvirtuamento expresso nos decretos baixados ao sabor da ocasião, 

sem qualquer tipo de programa: “não se disse, depois [de vitoriosa a revolução], ao país, com 

inteira lealdade, quais os rumos de seus novos destinos”.169 Pede a constituição (bandeira 

política apregoada à população pelos idealizadores da “Revolução Constitucionalista de 

                                                 
166 MORATO, Francisco. Oração de paranynpho. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, vol. 32, nº 1, pp. 115-123, 1936, p. 119. 
167 Ibidem. 
168 Idem, p. 119 e 120. 
169 FERREIRA, Waldemar. Palavras do exílio. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 29, pp. 321-
332, 1933, p. 330. 
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1932”) e imputa aos formandos uma missão: “Colaborar no plano de reorganização 

nacional”.170 Essa missão não depende, unicamente, do desempenho de uma carreira 

essencialmente jurídica, pois o paraninfo menciona “seja qual for o setor, em que tiverdes de 

exercitar a vossa atividade”.171 Enumera como exemplos: “No pretório ou na magistratura, no 

ministério público ou na polícia, na administração pública ou na diplomacia, no jornalismo ou 

na tribuna, no comércio ou na indústria, nas letras ou nas artes [...]”172 A união de todos, 

independentemente da profissão escolhida, se dá pelo momento (chamados a colaborar) mas, 

principalmente, por algo em comum, que é a passagem pela FD.  

Em um discurso de Sebastião Soares de Faria aos formandos de 1945, mas publicado 

na revista apenas em 1949, a resistência anti-Vargas aparece como uma sequência de atos 

heroicos iniciados em 1930, passando por 1932, praticamente uma decorrência do espírito da 

FD. Para ele, os alunos terão “lugar inconfundível na primeira plana de heróis, que desafiaram 

o regime de 37 e nunca lhe deram tréguas, mesmo nas horas de amargurado silêncio”.173 E 

continua: “Nunca traístes as tradições de democracia, de independência, de liberdade. 

Permanecestes irredutivelmente ligados aos ideais supremos do vosso velho convento 

franciscano”.174 Após o término do Estado Novo, além da resistência heroica anti-Vargas, 

alguns discursos mencionam o dever de participação na reconstrução do país. Nesse sentido, a 

fala de Gabriel de Rezende Filho: 

 

Vós, meus caros bacharéis, com a têmpera forjada ao calor de tantas 
vicissitudes, pois conhecestes o amargor da ditadura, a impedir a livre 
manifestação dos vossos anseios; que tivestes a honra de pertencer ao pugilo 
de bravos estudantes da nossa Faculdade, que sempre reagiram briosamente 
contra as misérias da ditadura, jamais fazendo côro com os conformistas, 
sofrendo violências, vítimas até da sanha sanguinária dos esbirros do Estado 
Novo, animados com um ideal jamais relegado e traído, destemorosos de 
qualquer perigo – tendes bem sérios e indeclináveis deveres a cumprir.175 
 
 

O discurso de Benedicto de Siqueira Ferreira também indica a necessidade de 

participação dos jovens formandos no “alvorecer” da democracia, já que, considerada sua 

formação e preparo, podem atuar no poder judiciário e no poder legislativo, do qual é seu 
                                                 
170 FERREIRA, Waldemar. Palavras do exílio. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 29, pp. 321-
332, 1933, p. 331. 
171 Ibidem. 
172 Ibidem. 
173 FARIA, Sebastião Soares de. Discurso de paraninfo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 44, 1941, p. 106. 
174 Ibidem. 
175 REZENDE FILHO, Gabriel de. Oração de paraninfo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 42, pp. 214-231, 1947, p. 221. 
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coração.176 Diz-se orgulhoso daqueles formandos de 1947, “geração que madrugou nas lutas 

pela liberdade, nos combates pela Democracia”.177 Ernesto Leme, chamando o Estado Novo 

de noite, descreve a participação dos alunos e professores, “irmanados”, na resistência às 

“imposições do poder”.178 Credita essa disposição para a luta e resistência às “nobres 

tradições” da FD, especificamente suas “manifestações públicas de fidelidade 

democrática”.179 A participação política do bacharel nos “destinos da nação” era, portanto, um 

tipo de requisito para o grupo de alunos e professores da FD.  

Por outro lado, a desqualificação dos bacharéis em geral, como “responsáveis por 

tudo quanto de mau acontece na face da Terra” foi objeto de reflexão no discurso de Basileu 

Garcia para os formandos de 1962.180  Imputa essa hostilidade à onipresença do bacharel que 

“das profissões liberais e do professorado” se “alastra para a administração pública, a política, 

as finanças e os negócios...” e também à inveja secreta dos que lhes criticam em demasia.181 E 

assim o é por conta da formação do bacharel, “aberta às mais variadas solicitações das 

necessidades públicas”.182  

A recusa em reduzir o papel do bacharel em direito a uma função técnica e 

associá-lo à formação de uma elite culta guarda certa semelhança com o pensamento e postura 

dos professores universitários alemães da segunda metade do século XIX. De acordo com 

Fritz Ringer, um grupo de professores alemães, que ele denominou de ortodoxos, repudiavam 

um ensino utilitário, algo que enxergavam e criticavam como uma tendência do iluminismo 

anglo-francês desde o século XVIII, cujos intelectuais “associavam ciência e educação quase 

que exclusivamente com a ideia de manipulação prática, de técnica racional e de controle 

ambiental”.183 Tratava-se, então, de uma finalidade prática-técnica. 

No caso dos professores franciscanos, a diferença maior é que, em seus discursos, 

caberia à elite cultural por eles formada a direção do país, o que não deixa de ser uma 

finalidade prática, só que direcionada para as disputas políticas e para o preenchimento de 

cargos e funções públicas de relevo. Noutras palavras, de uma finalidade prático-política, para 

                                                 
176 FERREIRA, Benedicto de Siqueira. Conscientia dulce, comite sciencia. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 43, pp. 245-255, 1948, p. 246. 
177 Idem, p. 254. 
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183 RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins alemães. A comunidade acadêmica alemã, 1890-1933, São Paulo: 
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além da atuação em cargos meramente jurídicos. Defendem, assim, um uso amplo, quase 

infinito, do diploma. Como visto, isso está associado à própria história do ensino superior no 

Brasil, no qual as faculdades de direito praticamente monopolizavam os herdeiros das elites 

políticas e econômicas desde 1827 até meados do século XX. 

Já para Cesarino Junior o diploma era uma forma de ascender socialmente; era a 

primeira recompensa por tanto esforço, seu e da sua família. Nascido em uma família com 

história, tradição e relativo prestígio local, não era descendente de bacharéis, tampouco de 

bandeirantes, de reis portugueses ou de Bartira, como Goffredo. No mercado social paulista, 

era desprovido de capital social e o seu diploma foi um instrumento: primeiro, para ser 

professor de um ginásio estadual, cargo de prestígio naquele período, bem como um modesto 

advogado; depois, como professor universitário de uma das escolas de elite de São Paulo. Em 

relação ao capital material, a situação não era melhor enquanto estudante, mas se alterou após 

sua formatura. Certamente ouviu os discursos de maravilhas sobre o futuro que estaria 

reservado aos bacharéis da FD e chegou mesmo a acreditar que ele se aplicava 

indistintamente a todos os diplomados. Não ficou indiferente à política, mas não conseguiu 

firmar carreira nessa área. Mais adiante serão analisadas as suas iniciativas políticas, mas elas 

fracassaram. Todavia, seja pela sua história de vida, pelos seus dessabores políticos, seja pela 

sua luta por prestígio e atuação em uma disciplina jurídica nova, a sua visão sobre a formação 

dos bacharéis em direito e a aplicação dos seus conhecimentos em carreiras futuras será 

sensivelmente diferente da maior parte dos seus colegas professores.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Cesarino Junior obteve sucesso em sua vida escolar e profissional que pode ser 

creditado à sua tenacidade, aos seus esforços pessoais e à sua erudição. Mas esse sucesso não 

ocorre de forma separada de fatores e relações sociais: histórico familiar, proximidade com a 

igreja, local em que morava etc. Mérito intelectual e sociabilidade não podem ser 

compreendidos como coisas separadas. Sem essas particularidades de sua trajetória, 

possivelmente não teria conseguido alcançar o cargo de professor catedrático em uma escola 

de elite. Essa escola, por sua vez, utilizava-se diversos métodos para selecionar seu público, 

transformando virtudes de classe em virtudes acadêmicas, reproduzindo desigualdades 
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sociais. É importante analisar e compreender esses fatores, pois dão a dimensão de um fazer-

se jurista - afinal de contas, a posse de capital cultural sem o correspondente capital social não 

sustenta êxito algum. Não existe o estudar sem a possibilidade de estudar, a dedicação sem a 

possibilidade de se dedicar, o trabalho sem a possibilidade de trabalhar e o aperfeiçoamento 

sem a possibilidade de se aperfeiçoar. 
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Figura 1: Cesarino Junior quando se tornou professor catedrático de Legislação Social em 1938. 

Fonte: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 34, nº 3, 1938, p. 82. 
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CAPÍTULO 2 

 

CARISMA GRUPAL E RACISMO 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No capítulo anterior foram analisadas as condições sociais que propiciaram o 

desempenho de uma trajetória desviante por Cesarino Junior, especialmente no que se refere à 

sua inserção em uma escola de elite, primeiro como aluno e, depois, como professor. Nos 

próximos capítulos serão analisadas as algumas relações específicas entre Cesarino Junior, os 

demais professores e os alunos da FD. O objetivo é assinalar que o ingresso na carreira 

docente, normalmente tido como o “coroamento” de uma vida de sacrifícios e esforços é, em 

realidade, o início de outra disputa, de outra luta. Neste capítulo, tomou-se como foco um dos 

diversos tipos de relações e reações que essa luta enseja: a construção de um tipo de 

identidade grupal dos bacharéis formados pela FD e o racismo em relação a Cesarino Junior. 

Embora essa identidade grupal englobasse alguns indivíduos de origem popular, as práticas 

não permitiam que um professor negro se integrasse totalmente ao grupo. Cesarino Junior via-

se como um vencedor, que superou os obstáculos sociais decorrentes do preconceito de classe 

e do racismo, mas muitos atores das relações mantidas nos espaços sociais em que transitava 

não corroboravam essa visão e, em grande parte, pretendiam enquadrá-lo racialmente a 

diversos estigmas e comportamentos.  

A análise da composição e variações de significado da representação sobre uma 

identidade franciscana foi feita com base nos obituários, necrológios e discursos de centenário 

de nascimento de professores, pois nesses momentos de celebração de indivíduos é que se 

tende a exacerbar a representação do próprio grupo. Não há nisso um fim mesmo: sua 

presença, neste capítulo, funciona como ferramenta de análise para investigar a inserção de 

Cesarino Junior naquele ambiente, ou seja, as correlações das suas virtudes pessoais com as 

virtudes tidas como caracterizadoras daquele grupo. Feitas as correlações, diversas questões 

importantes surgem, sendo o racismo uma delas, cuja análise será desenvolvida na segunda 

metade deste capítulo. 
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OS FRANCISCANOS 

 

Para além de ostentarem a representação de um “destino manifesto”, como visto no 

capítulo anterior, os franciscanos são caracterizados como membros de um grupo com 

qualidades positivas por meio de discursos, livros de memórias e algumas práticas que 

compõem um conjunto de virtudes. Embora as categorias de elogios sejam um tanto 

genéricas, elas adquirem maior significado quando analisadas em relação a esse grupo que 

historicamente imprime um caráter de especialidade à sua imagem (para os iniciados e para os 

profanos), seja pela quantidade de pessoas “ilustres” (ex-presidentes, políticos intelectuais 

etc) que dele fizeram parte, seja pela sua participação em eventos políticos importantes 

(república, abolição etc). O grupo passa, também, a imagem de coesão interna, apego às 

tradições e atemporalidade: como se as qualidades pessoais dos antigos membros ilustres 

fossem do grupo e passassem de geração para geração. Pode-se dizer que ostentam um 

carisma grupal que, de acordo com Norbert Elias, significa “uma virtude específica que é 

compartilhada por todos os seus membros [do grupo] e que falta aos outros”.184 Em suma, 

uma maneira de diferenciação social. 

O primeiro livro de “história” sobre a FD é uma compilação de informações obtidas 

por meio de documentos, lembranças e testemunhos, inicialmente publicada em forma de 

artigos no jornal Correio Paulistano e, depois, editada numa série de nove volumes entre 

1907 e 1912.185 José Luiz Almeida Nogueira, seu autor, era professor da FD e morreu em 

1914. Entre 1953 e 1955 foi realizada uma segunda edição, prevista inicialmente com sete 

volumes, com correções e redação de capítulos inéditos por Carlos Penteado de Rezende, 

autodenominado “historiógrafo”.186 Nesta edição, custeada pela FD, feita em comemoração ao 

cinquentenário do Centro Acadêmico XI de Agosto, foram publicados apenas quatro volumes. 

Em 1977 foi publicada nova edição, que seguiria o mesmo plano daquela dos anos 50, desta 

vez em cinco volumes e financiada pela Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do 

Estado de São Paulo. As publicações dos mesmos textos em diferentes momentos dão uma 

boa medida da permanência de uma mentalidade franciscana, sempre em voga, e celebrada 

pelos docentes e discentes. 

                                                 
184 ELIAS, Norbert e SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders, Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 20. 
185 O termo está entre aspas porque são livros destinados a relembrar personalidades, fatos curiosos, enfim, uma 
prática diferente do que se entende atualmente como uma obra de História.  
186 ALMEIDA NOGUEIRA, José Luís. A academia de São Paulo. Tradições e reminiscências, volume 1, 3ª 
edição, São Paulo: Edição Saraiva, 1977, p. xii.  
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O autor analisa os professores e alunos turma por turma, desde a fundação da FD, em 

1827, e seu primeiro ano de funcionamento (1828), até os formandos da turma de 1878. Há 

um interessante trecho no prefácio, no qual ele explicita possíveis críticas e defende seus 

livros ressaltando os usos sociais que se podem fazer do gênero memórias, especialmente das 

suas: “Quantas vezes, com efeito, não exprimem esses nadas o traço predominante de um 

caráter e dão a chave psicológica e a causa eficiente de mais de um acontecimento de 

interesse geral?”187 

A chave de leitura está mais ou menos explícita. Para dar um ar pitoresco à sua 

narrativa, o autor chega a classificar os personagens das memórias como bonitos, feios, 

magros, pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, tipo de barba, pela forma de se vestir etc. 

Expressões como “pequena estatura, magro, tez clara, imberbe, temperamento linfático” ou 

“alto, forte, moreno, barbudo, feições grandes, cabelos pretos, olhos vivos e pretos também, 

temperamento expansivo” e “asmático” são comuns.188  

Em 1924 Spencer Vampré, professor da casa, publicou dois volumes com histórias, 

casos e anedotas referentes ao grupo de franciscanos. Esses livros foram republicados pelo 

Instituto Nacional do Livro, Conselho Federal de Cultura e Ministério da Educação e Cultura 

em 1977, no âmbito das comemorações do sesquicentenário dos cursos jurídicos no Brasil. Na 

realidade, o livro reproduz muitas das histórias já contadas por Almeida Nogueira, trazendo 

uma ou outra curiosidade a mais.189 

Há livros publicados por ex-alunos não professores, como Pelágio Lobo, que cursou 

a FD entre 1905 e 1910. Publicou perfis de diversos professores em artigos de jornal que, 

após sua morte, foram reunidos num volume denominado Recordações das arcadas. Essa 

publicação foi possibilitada pela USP, quando Ernesto Leme, também professor da FD, 

exercia o cargo de reitor. O prefácio, de Antônio Gontijo de Carvalho, ex-aluno da FD, já 

deixa claras as intenções da publicação: “Pelágio Lôbo foi, dos que passaram pela Escola 

lendária, nestas últimas décadas, quem mais se deleitou em narrar os seus feitos, decantar as 

suas glórias”.190 Feitos e glórias encarnadas em pessoas, descritas pelo autor por meio das 

suas lembranças de aluno ou de colega de trabalho. Há, entre inúmeros exemplos, o livro de 

memórias (neste caso, são as memórias do autor) de Francisco Pati, que cursou a FD nos anos 
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1920, que foi publicado em 1950 com o custeio da Associação dos Antigos Alunos da 

Faculdade de Direito de São Paulo. Essa associação é ativa até hoje no sentido de republicar e 

dar visibilidade às histórias e “glórias” da FD.191 A maior parte das obras acima mencionadas 

manteve sua “atualidade” por meio de financiamento público das reedições, possibilitado pela 

presença de franciscanos em postos chave da administração pública.  

A atividade de publicação de memórias sobre a FD ou que de algum modo a ela se 

refiram é ainda atual, embora menos frequente, entremeadas a outros assuntos, como as de 

Boris Fausto192 e José Afonso da Silva193 (respectivamente ex-aluno e professor da FD).  

Na realidade, essas memórias desenham certo tipo de práticas que são possíveis de se 

observar ainda hoje, como, por exemplo, os discursos. Há casos em que um insignificante 

detalhe é relacionado à FD com status de importância, como mencionado por Eduardo César 

Silveira Vita Marchi em 2002, que falou sobre a origem da passagem “é pique, é pique, é 

hora, é hora, é hora, ra, tim, bum” da tradicional canção de aniversário. Para ele, esse trecho 

deriva da junção de um apelido de um aluno da faculdade (pic-pic), do tempo necessário para 

gelar uma rodada de cerveja com barras de gelo nos bares frequentados pelos alunos (meia-

hora) e gracejos com o nome de “um Rajá chamado Timbum (ou algo parecido), proveniente 

da região de Kapurtala, na Índia”.194 Segundo o autor, a questão da canção de aniversário 

“ilustra bem a influência de nossa Academia até mesmo nos pormenores do quotidiano 

nacional”.195 

Há práticas em disputas com outras faculdades de direito, como consumir em 

restaurantes no dia 11 de agosto e não pagar a conta, costume chamado de “pendura”. Na 

memória sobre a FD, esta é uma tradição dos seus alunos e, justamente por ser tradição, não 

poderia ser feita por alunos de outras faculdades. Outra tradição, a “peruada”, espécie de 

desfile por algumas ruas do centro de São Paulo, no qual os alunos vão fantasiados, foi 

incluída no calendário oficial da cidade. Paulo Caio Miranda Carneiro, ex-aluno da FD, ex-

presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, conselheiro da Associação dos Antigos 

Alunos e vereador, propôs, em 2017, um projeto para que o calendário de eventos da cidade 

de São Paulo contemplasse a “Peruada”, festa anual dos alunos da faculdade. Na justificativa 

do projeto de lei, um bom resumo da representação que um ex-aluno, hoje político, tem sobre 

                                                 
191 PATI, Francisco. O espírito das arcadas, São Paulo: Publicação sob os auspícios da Associação dos Antigos 
Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, 1950. 
192 FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
193 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007. 
194 MARCHI, Eduardo César Silveira Vita. Discurso de posse. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, v. 97, pp. 693-699, 2002, p. 694. 
195 Ibidem. 
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os eventos dos estudantes daquela instituição: “Trata-se, assim, do reconhecimento de uma 

das mais tradicionais e antigas celebrações dos alunos da Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco como pertencente às boas tradições paulistas”.196  

As virtudes que compõem o carisma grupal obtidas por meio dos elogios fúnebres e 

homenagens de centenário de nascimento devem ser lidas como mais uma das práticas que a 

memória enaltecedora da FD induz. É um discurso aos pares, que funciona dentro dessa 

realidade, mas que pela sua generalidade torna a imagem construída apta a funcionar em 

outras esferas e com outros públicos, como a política. Dessa forma, os usos sociais da imagem 

gerada sobre um franciscano não se restringem às relações mantidas apenas dentro desse 

grupo, mas principalmente uma valorosa propaganda para os não franciscanos. 

 

 

AS VIRTUDES FRANCISCANAS 

 

Criada em 1893, a Revista da Faculdade de Direito de São Paulo (após 1934, Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) tinha como objetivo divulgar artigos 

jurídicos, resumos dos professores, o movimento administrativo da instituição (frequência de 

alunos, professores e funcionários, concursos etc) e fatos importantes dignos de registro. Já 

em seu primeiro volume a revista foi dotada de uma alma memorialística, com a evocação dos 

primeiros alunos da FD em 1828. Também no primeiro volume já se encontram obituários, o 

que será uma marca constante da publicação e lugar privilegiado para celebração das virtudes 

do morto. Além disso, quando se celebra a vida de um professor morto, na realidade o grupo 

celebras as virtudes pelas quais pretende ser reconhecido, reproduzindo, assim, no plano 

simbólico, uma imagem de importância, da qual depende em parte a sua sobrevivência.197 

Em alguns casos os obituários são simples notícias redigidas pelo “editor”, sem 

maior identificação. Noutros casos, publicaram-se discursos dos pares que normalmente eram 

proferidos em cerimônias que marcavam o trigésimo dia de falecimento de um professor, 

realizadas na FD. Com o passar do tempo, tornou-se comum a publicação de discursos ou 

elogios que indicavam centenários de nascimento e marcos temporais após falecimento (dez 

anos, cinquenta anos etc). De um modo geral, a prática de publicar necrológios foi diminuindo 

                                                 
196 Justificativa – PL 0539/2017, disponível em http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltext/justificativa/ 
JPL0539-2017.pdf, última consulta em 07.09.2018. 
197 BOURDIEU, Pierre. SAINT-MARTAIN, Monique. As categorias do juízo professoral. In NOGUEIRA, 
Maria Alice e CATANI, Afrânio (org.), Escritos de educação, Petrópolis: Vozes, 2010. 
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com o passar do tempo, mas não de todo abandonada. O material analisado tem um recorte 

cronológico mais extenso do que o período de atuação de Cesarino Junior como professor da 

FD (1938-1976). Isso não se deve apenas porque a prática de publicar esses discursos seja 

mais antiga e tenha durado mais tempo do que o período analisado. A leitura sistemática dos 

obituários, aniversários de nascimento e falecimento de professores publicados na revista 

possibilitou a extração de algumas qualidades que se repetem, quase como invariáveis de 

sentido no tempo, e conformam a imagem que se tem do grupo. São elas: vocação para a 

carreira; boa aparência, oratória e bom trato; dedicação e respeito à tradição franciscana, 

religiosidade e desprendimento; ser político (no sentido amplo do termo) e desempenhar 

deveres cívicos.  

A vocação é registrada nos discursos por meio da indicação do “brilhantismo” 

precoce, numa espécie de qualidade nata. São comuns, nesses elogios, as seguintes 

expressões: “arrastado por sua índole”, “curso brilhante”, “vocação irresistível”, “amor às 

lettras e sua predilecção pelas lides do magistério”198, “era acima de tudo professor”199, “já 

demonstrava o seu pendor para as coisas da cultura...”200, “recebeu grau de doutor aos vinte 

anos de idade”201. 

As ideias de predestinação e de vocação estão ligadas à precocidade nos estudos e, 

principalmente, à escolha do direito. Nesses casos, os discursos indicam que a vocação é uma 

qualidade transmitida por herança. É o caso de um professor que era bisneto e neto de 

professores da FD: sentiu desde criança o “apelo irresistível que lhe vinha da gloriosa tradição 

de seus antepassados [juristas e professores]”.202  

Havia outros professores que, embora formassem uma minoria, não eram 

descendentes de famílias importantes, abastadas, e que iniciaram tarde o estudo ou a 

profissão. Os necrológios tiveram que lidar com essas trajetórias desviantes e, para tanto, 

investiam em descrições de que a ligação ao direito e ao magistério seria um antigo sonho, 

atrasado pelos percalços da vida. Não há, nessas descrições, qualquer lugar para improvisos 

ou sorte, pois o homenageado “desde sempre” queria ser professor. É o seu pertencimento à 

FD que guia a descrição da sua vida. Atrelada a essa possibilidade aparece em alguns 

                                                 
198 MORATO, Francisco. Professor José Augusto Cesar. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 34, fascículo II, pp. 43-55,1938, p. 45. 
199 Idem, p. 50. 
200 PIMENTEL, Manoel Pedro. Professor Emérito Noé Azevedo. Pequeno retrato de uma grande vida. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 68, fascículo II, pp. 7-22, 1973, p. 8. 
201 EDITOR, O. Professor Dr. José de Alcântara Machado d´Oliveira. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 36, fascículos I e II, pp. 9-16,1941, p. 12. 
202 VIDIGAL, Luís Eulálio de Bueno. Gabriel de Rezende Filho. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 52, pp. 296-305, 1957, p. 296. 
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discursos uma suposta democratização do acesso à FD que, nas palavras de um orador, 

também acolhia os menos afortunados: “O fado dêste antigo convento franciscano é aquêle de 

servir de manto aos humildes de berço, que souberam fazer-se grandes pelo próprio valor e 

pela própria tenacidade férrea.”203 

Há elogios, porém, que simplesmente suprimem a questão do início tardio nos 

estudos, ressaltando tão somente que o biografado “passou a vida entre os livros”.204 Outro 

homenageado, de origem popular e bom estudante, teve de largar os estudos e trabalhar em 

diversas atividades até aos cinquenta anos, quando se tornou professor da FD. Neste ponto, 

deve-se ressaltar que, mesmo nos casos em que homenageados tivessem desenvolvido outros 

trabalhos, inclusive a advocacia, suas histórias de vida somente atingem o ápice quando se 

tornam professores. Pode parecer óbvio, numa primeira leitura, que sendo homenagens 

prestadas pelos pares, certamente o pertencimento ao grupo seja exaltado como o desejo mais 

alto a ser conquistado. Ocorre que, para além disso, o pertencimento funciona como um 

guarda-chuvas que abrange biografias das mais díspares, daquele moço que somente lia em 

francês aos dezoito anos205 ao outro, que somente aprendeu a ler com a mesma idade.206  

As representações de trajetórias de professores da FD também ganham 

inteligibilidade pelos atributos de beleza, correção de porte, trato com as pessoas e, 

notadamente, a oratória. Sobre isso, as expressões comuns são: “moço de porte elegante”, 

“formosas feições”207, “boa estatura e bom físico, sempre vestido com elegância e apuro, com 

suas gravatas, longas ou de borboletas, a darem o tom”208, “simples, embora elegante nas 

maneiras e nas palavras”209, “porte varonil e cavalheiresco, de elegância de maneiras e 

atitudes”210, “alto, de uma beleza máscula, impressionante”211, “afável, simples, sem jamais 

                                                 
203 COSTA, Philomeno Joaquim da. Centenário de nascimento de Octávio Mendes. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 64, pp. 261-276, 1969, p. 263. 
204 LEME, Celso. Discurso do Dr. Celso Leme. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
vol. 34, fascículo III, pp. 41-44, 1938, p. 43. 
205 TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A Folha dobrada, lembranças de um estudante, Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999, p. 66. 
206 LEME, Ernesto. Discurso do Professor Ernesto Leme. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 34, fascículo III, pp. 32-40, 1938, p. 33. 
207 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Professor José Pinto Antunes. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 70, pp. 19-26, 1975, p. 2 
208 MELLO NETO, Cardozo de. Almeida Nogueira e a cadeira de economia política, na Faculdade de Direito. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 48, pp. 106-115, 1953, p. 106 
209 VIDIGAL, Luís Eulálio de Bueno. Gabriel de Rezende Filho. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 52, pp. 296-305, 1957, p. 299 
210 MELLO NETO, op. cit., p. 106. 
211 Ibidem. 
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perder a altivez e o porte de verdadeiro varão de Plutarco”212, “simples”, “afável”, “cortês”, 

“desprendido” e “alegre”213, “trajava-se com rigor e perfumava-se com essências 

francesas”214, “feitio um tanto recolhido, arredio, de aspecto de difícil conquista”215, “magro, 

alto, meio corcovado, nariz adunco, ar de poucas expansões”, “homem taciturno e 

melancólico”, “homem fechado e de pouca exteriorização”, “mestre da frase”216, “ mestre da 

palavra” 217, “dicção impecável”218, “voz levemente anasalada”219, “belo, elegante”, “fartos 

cabelos e bigodes brancos”220, “alto, esbelto, de porte senhoril, bela cabeça ondeada de 

cabelos pretos”221, “figura senhoril do orador, a fronte larga, a cabeleira ondeante, os olhos 

vivos e penetrantes, dominando o auditório magnetizado”222, “mãos fidalgas”223, “palavra 

fácil, o timbre agradabilíssimo”224, “belo timbre de sua voz”225, “exímio orador”226, “acima de 

tudo, orador”227, “primoroso orador”228. 

Nesse aspecto, as virtudes do grupo indicam também a sua composição, ou seja, uma 

maioria de homens com supostas qualidades pessoais que se repetem no tempo a diversos 

homenageados. Chamam a atenção expressões como “senhoril”, “cavalheiresco” e “mãos 

fidalgas”. Trata-se de imputar ao grupo as características de uma nobreza que, embora 

juridicamente não mais existisse ao tempo da Primeira República, de fato ainda se 

                                                 
212 VIANA, Rui Geraldo Camargo Viana. Oração em homenagem ao professor Washington de Barros Monteiro. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 94, pp. 479-484,1999, p. 480. 
213 CHAVES, Antônio. Oração em homenagem à memória de Vicente Ráo. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 73, pp. 11-27, 1978, p. 12. 
214 BUZAID, Alfredo. João Mendes de Almeida Jr. - Aspectos de uma grande vida. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 51, pp. 73-97, 1956, p. 77. 
215 COSTA, Philomeno Joaquim da. Professor Dr. Frederico Vergueiro Steidel. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 27-48, 1968, p. 33. 
216 BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 77. 
217 RODRIGUES, Silvio. Centenário de nascimento de José Ulpiano Pinto de Souza. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 65, pp. 301-311, 1970, p. 303 
218 Ibidem. 
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222 LEME, Ernesto. Brasilio Machado e a Academia. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, vol. 43, pp. 235-244, 1948, p. 241. 
223 MORATO, Francisco. João Monteiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 
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224 Ibidem. 
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226 LOPES FILHO, Osíris de Azevedo. Homenagem ao professor Geraldo Ataliba. Revista da Faculdade de 
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comportava como tal. A questão das mãos é um indicativo disso: mãos fidalgas evocam o 

caráter de nobreza daqueles que eram professores da FD. Mãos de quem, obviamente, não as 

utilizavam para o trabalho manual. As aulas eram dadas em cima de uma espécie de púlpito (a 

cátedra), em forma de conferências e sem a utilização da lousa e giz. Abaixo desse púlpito, a 

auxiliar o professor e cuidar de coisas mundanas como, por exemplo, a chamada ou lista de 

presença, um bedel. No prédio construído nos anos 1930, uma disposição física parecida, ou 

seja, sem lousas e o professor ocupava uma mesa num patamar de piso superior àquele 

ocupado pelos alunos (as lousas, quando existentes, eram improvisadas sobre cavaletes).229 

Claro que a questão simbólica de patamares diferentes de pisos não é exclusividade da FD, 

bastando atentar para as salas de audiências em fóruns e tribunais, nas quais o juiz geralmente 

encontra-se acima de todos. Mas é interessante frisar esse aspecto, porque os professores da 

FD de fato se comportavam como um tipo de elite, com traços de nobreza, totalmente 

apartado das demais categorias sociais, inclusive dentro da própria instituição em relação aos 

alunos, funcionários etc. É relativamente comum a menção à ascendência ilustre ou antiga, a 

fim de denotar o homenageado com ares de nobreza, como “velha estirpe paulista”230 e, como 

prova disso, a citação do nome de diversos antepassados e os seus “grandes feitos”.231 Essa 

identificação com uma antiguidade intrinsecamente racista gerava determinados 

comportamentos, como o de um professor que aprovava aluno por causa da ascendência ou 

dizia em aula não ser filho de imigrantes, não ter nascido em porão de navio, mas ter séculos 

de tradição.232 

A boa oratória é, até hoje, um tipo de qualidade apreciada em advogados, embora 

com menos importância do que tinha antigamente. Há, no mercado atual, cursos específicos 

para desenvolver a oratória de alunos de direito, principalmente daqueles que irão atuar no 

júri ou em sustentações orais perante os tribunais. Mas é preciso deixar claro que a oratória 

mencionada nos obituários é também a oratória do político e do homem público. Muitos 

professores foram também políticos bem conhecidos, especialmente na Primeira República e 

bons discursos são armas políticas importantes. Mesmo os professores que não eram políticos 

                                                 
229 Para maiores detalhes sobre o antigo prédio e a construção do “novo”, vide GROLA, Diego Amorim. A 
memória nas arcadas. Construção material, simbólica e ideológica do edifício da Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, São Paulo: FAPESP – Humanitas, 2012. 
230 EDITOR, O. Professor Raphael Corrêa de Sampaio. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, vol. 34, nº 1, pp. 51-54, 1938 p. 53. 
231 LEME, Ernesto. José de Azevedo Marques: o homem. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 39, pp. 21-38, 1944, p. 21. 
232 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 
306. 



 

81 
 

eram considerados como autoridades e deveriam estar prontos a discursar em qualquer 

oportunidade que se lhes pedissem ou sentissem a oportunidade de fazê-lo.  

Para os professores que não eram bons oradores, os biógrafos se valem do expediente 

de apontar o “defeito”, mas, depois, numa espécie de compensação, restaurar o homenageado 

à importância “que merece”, como no seguinte exemplo: “Não provocava aplausos 

espontâneos, de produtividade duvidosa”.233 Noutro caso, um professor “destituído de dotes 

oratórios” era prestigiado, em compensação, por ter escrito um artigo escrito quando ainda era 

estudante”.234 A compensação também foi um artifício utilizado no caso de um professor que 

não havia se destacado quando aluno. Nesse caso, o biógrafo apressa-se em relacionar seu 

desempenho a problemas de saúde, mas que seu sonho era de fato pertencer à congregação da 

FD.235 

A rispidez no trato e a reserva também eram compensadas por outras supostas 

qualidades que muitas vezes invertiam os significados correntes. A timidez possibilita 

dedicação maior aos poucos amigos eleitos, ou seja, trata-se de uma característica que 

deságua na virtude da lealdade. Ser fechado é ser leal aos poucos amigos, o que também pode 

ser encarado como generosidade. Pode-se notar, neste particular, que a estratégia de 

celebração de certa forma segue o procedimento mencionado por Norbert Elias: “A formação 

do carisma grupal reside na relação pars pro todo, na qual se tomam como do grupo as 

qualidades da minoria dos melhores membros, do seu “setor” exemplar”.236 

Como uma espécie de nobreza, e como também é comum em biografias laudatórias 

de nobres, o discurso desse grupo é elástico o suficiente para possibilitar compensações. Não 

se pode ser um professor da FD e não ter virtudes. A falta de algumas é compensada pela 

alteração de significado de outras, a fim de se encaixarem em situações específicas. Há um 

cardápio de virtudes que podem ser escolhidas, inclusive para serem utilizadas como 

“bengala” em casos de biografias dissonantes ou pouco empolgantes. Ainda sobre a imagem 

de nobreza desse grupo, a hereditariedade desempenha fator fundamental. Se, conforme 

descrito acima, o pendor para os estudos e brilhantismo precoce pode decorrer de um laço 

hereditário, a oratória também, como foi descrita na homenagem ao professor Alcântara 
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65, pp. 21-35, 1970, p. 23. 
236 ELIAS, Norbert e SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders, Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 22 e 23. 



 

82 
 

Machado. Filho de um professor da FD famoso pela sua oratória, Alcântara Machado 

supostamente a havia herdado do pai, como um dote de sangue. 

Dedicação à FD e respeito às suas tradições são menções quase obrigatórias em 

narrativas sobre a vida dos professores, inclusive em detrimento da própria saúde. É o caso de 

Raphael Correa de Sampaio (1873-1937). Seu necrológio, embora curto, descreve sua 

“particular dedicação, incessante através de longo tirocínio, que consagrava à Academia, sob 

todos os aspectos da sua atividade.”237 Estando com a “saúde abalada”, os demais professores 

insistiam com o homenageado para se afastar das atividades para se tratar, e ele respondia que 

“preferia morrer no seu posto”. E foi o que efetivamente ocorreu, quando fazia a arguição de 

um candidato à livre docência.238 O morto torna-se quase um mártir, que preferiu morrer ao 

deixar suas atividades acadêmicas, embora tenha exercido outras funções”.239 

Há registros de professor que pediu para ser enterrado com o estandarte da FD240, de 

professores que desempenhavam outras funções importantes, mas a dedicação à FD estava 

acima de tudo, ou seja, deixaram outros cargos mais rendosos para se dedicar ao 

magistério.241 Por outro lado, existem registros que mostram a dedicação de professores para 

outros afazeres mesmo já doentes e no final da vida, como elaboração de projeto de lei, 

apresentação de manifestações em processos etc.242  

O caso mais curioso de dedicação à FD foi o discurso de homenagem a Spencer 

Vampré (1883-1964), proferido por Goffredo da Silva Telles Junior (1915-2009). O 
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homenageado era uma típica figura pública paulistana da primeira metade do século XX. 

Estudou em boas escolas, era político filiado ao Partido Republicano Paulista (PRP), 

professor da FD, autor de livros jurídicos e de história sobre as tradições da FD, conhecedor 

do latim, advogado de renome e tinha boa oratória.243 

A homenagem é emocionada e se inicia com uma evocação: “Não estará ele entre 

nós? Não ouvirá o meu chamado? Tenho a sensação de vê-lo! Custa-me crer que êle aqui não 

se encontre.”244 O fato é que Vampré estava afastado da FD desde 1953, quando sua 

incapacidade mental causada por uma moléstia já o retirara totalmente da vida pública. O 

amor à FD, como de praxe, é ressaltado como uma “paixão dominante”, um “amor 

verdadeiro” que era, na verdade, marca da sua “bondade”.245 A dedicação era de tal forma 

ampla que Vampré criou um coral, para que os alunos cantassem o hino da FD em sessões 

solenes. Insistiu para que a instituição comprasse um piano, levava os alunos ao teatro, 

“passeava com eles”.246 Ainda mais, sobre o papel de historiador, Goffredo Telles Junior 

ressalta que o biografado “era visto dias inteiros, mergulhados nas sombras da biblioteca, ou 

metido por entre pilhas de velhos papéis, no arquivo da Escola”.247  

Em tom de confissão interrompida, o biógrafo informa que, sabendo que também 

acordava muito cedo, Vampré lhe telefonava para falar sobre a FD ao raiar do dia, já que 

supostamente lhe era difícil esperar para tratar de tais assuntos.248 Tendo que tratar da doença 

e do afastamento do biografado em meio a tantas virtudes, disse Telles Junior: 

 

Um dia, no silêncio da tarde, encontrou-se comigo, por acaso, num dos 
êrmos da Faculdade. Tomando ar de mistério, sussurrou: 
- Fretei um navio! 
- Um navio?, perguntei? 
- Sim, um grande navio. Para a Faculdade inteira. 
Fiquei parado diante dêle, sem saber o que pensar, o que dizer. 
Vendo minha perplexidade, êle riu. 
Ah, que saudades tenho daquelas suas claras risadas de menino! 
-Tôda a Faculdade?, arrisquei afinal. “Para onde vamos?” 
- Um navio para toda a Faculdade, confirmou êle. “Vou levar minha 
Academia pelos mares eu sei onde.” 
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E nessa tarde não disse mais nada. Virou-se, encaminhando-se para a sala da 
Diretoria. De fato, Spencer Vampré tinha fretado um navio. A viagem, 
porém, a sua viagem de sonho, êle não a pôde realizar. Moléstia insidiosa e 
incurável abateu-se sobre êle, com as negras asas da desgraça, e transformou 
sua vida. Teve que se afastar de sua Escola. Quero deixar em silêncio o que 
foi o sofrimento do suave mestre, constrangido pelas circunstâncias, a largar 
a Academia.249 

 

A “moléstia insidiosa” não carece de justificativa, obviamente, mas a finalização do 

discurso é surpreendente, pois Goffredo Telles Junior pretendeu dar uma espécie de 

racionalidade à loucura, ou seja, transformar uma tragédia pessoal de um professor – que, 

aliás, detinha diversas virtudes pessoais que lhe associavam à FD – em uma virtude e um 

exemplo de dedicação. Ama-se até na loucura. Para Telles Junior, o sonho e o navio de 

Spencer Vampré “não eram aspirações egoísticas. Não eram para êle. Até mesmo em seu 

mundo encantado, êle foi grande e generoso. O seu navio e a sua viagem, êle os quis para a 

sua Academia.”250 Os “planos miríficos” que o biografado tinha para a faculdade eram, pois, a 

demonstração de sua dedicação, de seu amor, de seu desprendimento. O autor é categórico: 

“quem ama, senhores estudantes, ama o sacrifício de amar”.251 O necrológio de Spencer 

Vampré mostra bem como são mobilizadas “virtudes” que qualificam e explicam ao mesmo 

tempo algo que, em tese, poderia ser simplesmente omitido ou descrito rapidamente.252  

Normalmente em conjunto com a dedicação à FD, a assiduidade é algo importante a 

ser incluído nas biografias dos professores, e é interessante notar como os biógrafos tentam 

ressaltá-la ou compensá-la por outras virtudes naqueles que não a praticavam, ou seja, 

utilizando o cardápio de virtudes disponíveis com sentido elástico. Há professores assíduos, 

“só faltando às aulas por motivos de força maior, ensinando muitas vezes, além da sua 

matéria, outras disciplinas, sempre com os mesmos cuidados e carinho”.253 Outros, como 

Alcântara Machado, eram exemplo de falta de assiduidade, por causa das outras atividades 
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que desempenhava como político, advogado etc., mas isso era compensado “pela sua peculiar 

capacidade de servir à coletividade, sem alardes, mas arraigado devotamento”.254  

 A religiosidade e desprendimento de alguns biografados são descritas como fatores 

constitutivos das suas personalidades e que norteiam muitas de suas ações. Seja pela 

existência de cônegos professores nos primeiros tempos, seja porque autoridades da Igreja 

Católica eram normalmente convidadas para as cerimônias solenes, seja pela existência de 

jornais e associações católicas de estudantes255, os homens públicos egressos da FD dão 

importância à religiosidade e à fé em seus discursos, pelo menos até os anos 1970. Ser cristão 

era ainda uma virtude sempre ressaltada e normalmente ligada à ideia de caridade.  

O caso mais explícito de associação de um professor à religião é o de João Mendes 

Junior, morto em 1923. Tanto os necrológios como as homenagens de centenário de 

nascimento dizem sobre a religiosidade de Mendes Junior, inclusive sua aparência de “santo”: 

“é por isso que todos proclamam que o homem viveu como um santo; o professor ensinou 

como um sábio; e o magistrado decidiu como um justo”.256 Para compreender como se 

associam um indivíduo a uma virtude religiosa é necessário analisá-la na própria produção 

textual, que consagra termos como: “Muitíssimo affeiçoado à Egreja Catholica”257, “profunda 

fé cristã”258, “um homem de fé”259, “quereis o cristão? Ei-lo”260, “o homem religioso e sábio 

se integram...”261, “natural inclinação para a caridade e solidariedade cristãs”262, “uma fé 

simples e fervorosa, que vivifica e alimenta, ampara e consola”263, “foi um legionário do 

direito e um estrênuo defensor da fé”264, “caráter forjado em uma inabalável fé cristã e 
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católica”265, “não hesitava, pois, em prestar auxílio, ele o intelectual, a um trabalhador braçal, 

na faina de levar, pela subida íngreme, fardos pesados”266. 

Aliado à simplicidade, à bondade e à fé está o desapego, o desprendimento do 

dinheiro, que é retraduzido em algumas homenagens como “não saber cobrar honorários”267, 

ter deixado poucos bens após ter exercido diversas funções importantes.268  

Possuir uma boa clientela, um escritório conhecido não são, sozinhas, qualidades que 

denotam os homenageados em necrológios na revista. Esse tipo de destaque vem 

acompanhado da dedicação à profissão e ao desprendimento de bens materiais, o que torna 

também dignos de nota e menção àqueles professores que não ostentam sucesso econômico na 

carreira. Noutras palavras, o capital econômico é importante para esses juristas, mas é 

naturalizado por meio das virtudes pessoais do agente que o detém. Por outro lado, é uma 

escapatória para lidar com um fato embaraçoso e desabonador para o grupo, ou seja, a 

pobreza material dos pares, o que, no limite, poderia indicar incompetência como 

empreendedor jurídico.  

 

 

CESARINO JUNIOR FRANCISCANO 

 

Há uma relativa identificação entre a “figura” Cesarino Junior com as virtudes 

reunidas carisma grupal da FD, o que poderia sugerir, num primeiro momento, que ele 

desfrutou de todas as prerrogativas sociais reservadas a quem conseguisse se tornar um 

catedrático naquela instituição. É um erro, porém, fazer essa presunção. Entre discurso e 

prática há uma grande diferença. Ao contrário do que sugerem algumas biografias sobre 

intelectuais que eram também professores e algumas pesquisas de história intelectual, tornar-

se professor não significa, por si só, fonte de respeito e prestígio, mesmo em instituições 

prestigiadas. Há uma série de impedimentos e possibilidades geradas por condições sociais 
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que estão na base da aceitação de um “recém-professor” pelos seus pares e pelos seus alunos. 

Algumas desvantagens podem ser compensadas, como adaptar-se a um determinado padrão 

de vida e desenvolver gosto por certas coisas, desenvolver uma hexis corporal e forma de falar 

cara ao grupo no qual o novato se inseriu etc. A questão a ser ressaltada é que, embora o 

carisma grupal sugira virtudes atemporais e, de certa forma, genéricas, as relações entre os 

atores sociais no espaço da FD são dinâmicas. A manutenção da identificação entre 

professores e carisma grupal depende das posições assumidas por eles no e em relação ao 

grupo. Os membros do grupo vigiam uns aos outros, num tipo de fiscalização permanente.269 

Há certas virtudes que, por mais elásticas que sejam, não podem ser desrespeitadas sem 

consequências. Exemplo disso é o relato de Jorge Americano que, em 1934, em uma viagem a 

Santos, estava andando de bicicleta na praia vestido apenas com um “maiô”. Um velho 

professor da FD que também estava naquela localidade chamou a sua atenção, “não sem certa 

veemência, que não parecia bem andar eu daquele modo, pois ‘o fato refletia-se 

desfavoravelmente sôbre o velho templo do Direito’”.270 

No que se refere ao porte e forma de se vestir, algumas fotografias mostram Cesarino 

Junior desde jovem sempre bem-vestido e aprumado. Uma fotografia de 1934, quando ainda 

era professor do Ginásio do Estado, em Campinas, o mostra em pé, junto com outras pessoas, 

vestindo terno completo e numa postura reta.271 José Afonso da Silva o destaca com um 

“porte altivo”.272 A preocupação com a aparência vem desde o tempo em que era estudante 

ginasial, pois com o dinheiro que ganhava como coroinha e como professor particular podia 

comprar livros, presentes para a família e “andar bem vestido”.273 Conforme se verifica dos 

artigos de jornais contidos no seu arquivo, Cesarino Junior manteve o hábito de se vestir bem 

até o fim da vida, normalmente deixando-se fotografar em posições mais formais e quase 

sempre de terno.  

A questão de se vestir bem e manter-se “aprumado” relaciona-se a outra: manter um 

padrão de vida semelhante ao dos seus pares. Uma longa reportagem publicada em quatro 

partes no jornal O tempo, de São Paulo, no final de 1952 e início de 1953, o mostra com sua 

família, no seu apartamento da Rua São Luís, endereço elegante da época. As fotos deixam 
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entrever um imóvel bem decorado, sua esposa e filhas bem-vestidas, uma delas ao piano. A 

fim de descrever a trajetória de sucesso do professor, há uma fotografia da humilde casa onde 

nasceu e a menção à sua atual casa, “no valor de dois milhões”, além de um apartamento no 

Guarujá e de ter presenteado parentes com imóveis. Menciona-se, ainda, que recebe “uma 

pequena fortuna” como professor e que seu escritório de advocacia é um dos mais 

“conceituados nas Américas”.274 Aqui são acionadas duas características que sempre 

aparecem juntas nas descrições de professores da FD: o sucesso financeiro e o 

desprendimento, especialmente no que se refere à ajuda a seus familiares, comprando-lhes 

imóveis. Cesarino Junior, que supostamente estaria descontraído em sua casa, está trajando 

uma espécie de robe por cima de camisa, gravata e calça e aparece folheando os livros da sua 

biblioteca.  

A questão do capital cultural é destacada, pois há menção aos livros de Legislação 

Social como uma das mais completas coleções da cidade, que estão no escritório de 

advocacia, na Praça da Sé, e de livros de cultura geral, distribuídos entre seus filhos. No 

apartamento está a biblioteca especializada em Medicina, que contém exemplares raros. Para 

o repórter, Cesarino Junior é “um dos maiores leitores de São Paulo”.275 Há outros recortes de 

jornal nas pastas do seu arquivo que também corroboram esse estilo de vida, pois noticiam 

viagens ao exterior (a trabalho). Em um deles há uma fotografia que mostra Cesarino Junior e 

Flora, sua esposa, muito bem-vestidos, subindo a escada de acesso ao avião.276 Em outro, a 

fotografia mostra apenas o professor pouco antes de embarcar, novamente bem vestido.277 

Cesarino Junior era um homem religioso. Em 1945, quando era membro do Partido 

Social Cristão (PSC), foi elaborada uma biografia sua, escrita por Olavo Korneaux de Moura, 

para fins de propaganda política e para esclarecimento dos membros do partido sobre a figura 

de um dos seus fundadores. Não há notícia sobre a efetiva publicação desta biografia, cuja 

versão existente no arquivo é datilografada, mas algumas frases foram inseridas em um 

“santinho” do então candidato a deputado Cesarino Junior. Há um capítulo sobre a sua 

formação religiosa, destacando-se o papel da família nesse particular, seu pertencimento a um 

círculo operário católico e que, uma vez formado, prestou serviços jurídicos gratuitos a 
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diversas entidades católicas e de caridade. O desprendimento, qualidade franciscana 

ressaltada em necrológios, é aqui destacado como decorrência da sua formação e da sua fé: 

“Era natural por isso que madrugasse na alma do professor Cesarino este esquecer-se de si 

mesmo, este devotar-se à causa alheia...”278 Embora se tratasse de uma peça de propaganda na 

qual esse assunto fosse essencial, a religiosidade de Cesarino Junior era um fato e sua ligação 

com a Igreja pode ser compreendida também como uma forma de alavanca de prestígio.  

Cesarino Junior se aproxima também das qualidades grupais pela sua dedicação à 

FD. Era um professor assíduo, como declarou quando se aposentou279, apresentava propostas 

para melhoria do ensino, havia criado um protótipo de departamento agregado à cadeira de 

Legislação Social, no qual desenvolvia trabalhos com os alunos, dotado de biblioteca 

especializada etc. Há consenso de que era um professor devotado. No que se refere às 

tradições em si, pode-se falar de uma aproximação conflituosa.  

Quando tomou posse como professor, mencionou a FD como um “santuário das 

tradições jurídicas do Brasil”, que pretendia “não desmerecer suas gloriosas tradições” e 

lembrou dos grandes professores (vivos e mortos) que teve na FD enquanto aluno.280 Essas 

menções podem ser consideradas como referências quase obrigatórias aos novos professores 

quando proferiam seus discursos de posse, a fim de ressaltar seu novo pertencimento àquele 

grupo. Todavia, no caso de Cesarino Junior, o respeito às tradições celebradas pelo grupo logo 

resultou em críticas sobre a forma como o ensino era praticado naquela instituição. Isso fica 

claro na menção que fazia em aula sobre o fato de haver placas sobre as portas de entrada da 

FD contendo nome de poetas que foram alunos (Álvares de Azevedo, Castro Alves e 

Fagundes Varella) e não de juristas. 281 Assim, pode-se falar que Cesarino Junior não 

desmerecia, de um modo geral, a tradição inculcada pelas representações sobre a FD, mas não 

deixava de ironizar alguns dos seus aspectos. 

Ainda em relação às qualidades franciscanas, Cesarino Junior participou da 

“Revolução Constitucionalista” de 1932, um dos principais eventos de consagração invocado 

pelos franciscanos. Indica que embora quisesse, não foi combatente: inicialmente foi 

destinado a tarefas burocráticas em Campinas, onde residia na época, para organizar 

                                                 
278 MOURA, Olavo Korneaux. Professor Cesarino Junior, (datilografado), São Paulo, 1945. CM-UNICAMP-
FAFCJ, P.3, 17, p. 3 e 4. 
279 EDITOR, O. Cesarino Junior deixa o magistério. O Estado de S. Paulo, 5 nov 1975, p. 16. CM-UNICAMP-
FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
280 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Discurso de posse. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 34, fascículo III, pp. 86-89, 1939, p. 86 e 87. 
281 Relato de um ex-aluno contido em seu livro de memórias: GIOIELLI, Sidney. Os filhos joviais de São 
Francisco, recordações da faculdade de direito, São Paulo: edição do autor, 1992, p. 11. 
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batalhões. Depois, apresentou-se ao front, mas seu superior o mandou retornar a Campinas a 

fim de organizar um hospital para os feridos em combate.282 Dessa forma, sua trajetória 

contém um ponto essencial de qualificação dos seus pares, que era a suposta defesa de São 

Paulo contra o governo Vargas. Mas, por outro lado, ele não desmerecia a figura de Getúlio 

Vargas, nem a tomava como inimigo, como alguns outros professores e alunos faziam. Como 

se verificará nos próximos capítulos, a defesa da legislação trabalhista de Vargas, o 

enaltecimento do presidente como um político que se antecipou e “outorgou” aos 

trabalhadores diversos direitos, tornaram-se uma questão essencial nas relações de prestígio, 

aproximação e distanciamento em relação aos pares e aos alunos.  

Após se tornar professor de Legislação Social, houve tentativas de participação na 

política, como a fundação de um partido político e a disputa em eleições. Considerando que 

Cesarino Junior não desempenhou função parlamentar, não há registros sobre ser um grande 

orador político. Não há menção, pelo menos nas fontes consultadas para este trabalho, que o 

denotassem um grande orador em campanhas políticas do PSC. Por outro lado, há menção por 

parte de ex-alunos sobre ser um bom expositor283 e o registro de inúmeras conferências que 

realizou desde o início de sua carreira como professor da FD.284 Deve-se levar em conta, 

ainda, os diversos pronunciamentos realizados no exterior, feitos em línguas estrangeiras, 

decorrentes das atividades exercidas em organizações e universidades internacionais.  

Feitas essas considerações, tem-se que Cesarino Junior se aproxima da representação 

mantida sobre os demais professores da FD por meio de um elo com suas virtudes pessoais e 

o carisma grupal. Mas, apesar disso, houve conflitos. Há algumas formas de aproximação para 

compreender esse ponto, como a sua severidade enquanto professor, a relação da matéria que 

lecionava com os demais ramos do direito, aproximações e afastamentos políticos, que serão 

analisadas nos próximos capítulos. Por ora, pretende-se examinar como as manifestações de 

racismo pretendiam confinar Cesarino Junior a uma imagem com a qual ele certamente não 

concordava. Para ele, ter chegado a professor catedrático o possibilitava ser severo, exigente, 

ter preferências políticas e expressá-las, enfim, permitia-o ser um catedrático como seus 

colegas em toda a plenitude. Para alguns pares e alguns alunos, seus comportamentos se 

explicavam pela cor da sua pele. 

                                                 
282 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982, CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 31. 
283 Qualidade mencionada por Heitor Regina, ex-aluno, em depoimento para Irene Barbosa, in BARBOSA, Irene 
Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de superação de igualdades, 
Campinas: Centro de Memória da UNICAMP, 1997, p. 120 e 121.  
284 Há diversos recortes de jornal que noticiam palestras e conferências de Cesarino Junior em diversas cidades 
do país, mesmo cidades pequenas. Vide CM-UNICAMP-FAFCJ. 
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UM MILAGRE 

 

Em seu livro de memórias, o professor José Afonso da Silva fez a seguinte referência 

a seu professor de Legislação Social: “Antônio Ferreira Cesarino Jr. era um homem humilde, 

afro-descendente. Certamente foi um milagre ter conseguido se tornar catedrático na 

escola”.285 A utilização da palavra milagre não é fortuita. José Afonso da Silva é um jurista de 

origem popular e conseguiu se formar em direito após muitos sacrifícios, que ele mesmo 

relata em seu livro. Nascido em Minas Gerais, terminou seus estudos mais tarde que o comum 

para a maioria dos franciscanos, por meio de um curso supletivo (madureza) e curso colegial, 

quando já morava e trabalhava em São Paulo. Prestou o vestibular para a FD em 1952 e 

matriculou-se no primeiro ano em 1953, com 28 anos de idade. Durante seu período como 

estudante, continuou trabalhando como alfaiate e professor para poder se sustentar.286 Seus 

contemporâneos de curso sempre o lembram como um exemplo de que a FD era 

“democrática” e abrigava alunos de origem simples e que precisavam trabalhar para se 

manter.287  

Guardadas as diferenças, tanto Cesarino Junior como José Afonso da Silva têm 

origem popular, tiveram de trabalhar desde muito cedo para se sustentarem e poderem 

estudar. Nesse sentido, têm trajetórias parecidas. Assim, a carreira no magistério na FD não 

estaria totalmente impedida a eles, porque há exemplos anteriores, embora raros, de 

professores de origem popular e que se dedicaram a diversas outras profissões para se 

manterem antes de serem professores e juristas conhecidos, como visto acima nos atributos de 

carisma do grupo franciscano.  

A ideia de milagre, neste contexto específico, relaciona-se com fato de Cesarino 

Junior ser negro e ter conseguido se tornar ainda jovem catedrático (nos anos 1930), embora, 

como já mencionado, a questão da discriminação de classe não esteja ausente.288 Isso a 

                                                 
285 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 
278. 
286 Idem, p. 28 a 41. 
287 Conforme entrevistas de Manoel Ferreira Filho e Ada Pellegrini Grinover em MARTINS, Ana Luiza e 
BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, 2ª edição, São Paulo: Melhoramentos – Alternativa, 1999. 
288 Boris Fausto, também aluno da FD nos anos 1950, manifestou-se expressamente sobre o assunto: “Nas 
Arcadas, a sua cor produzia um efeito de estranheza, naquele ambiente de brancos e de mestiços disfarçados de 
brancos”. In FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 
2010, p. 22. 
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despeito de um esforço – por parte dele e de alguns biógrafos - de separar a sua imagem dos 

estereótipos racistas que circundavam a população negra e que ainda hoje são presentes.  

Com efeito, Florestan Fernandes e Roger Bastide mostraram que a população negra 

de São Paulo tinha de enfrentar manifestações de racismo das mais variadas formas, inclusive 

aquelas que associavam à sua figura as pechas de bêbados, vadios, propensos a uma 

sexualidade exacerbada etc. Analisando os dados colhidos em uma pesquisa nos anos 1950, 

entre quinhentos estudantes brancos de escolas de São Paulo, Roger Bastide e Pierre Van den 

Bergue destacaram os seguintes estereótipos mais frequentes, escolhidos de uma lista 

elaborada em um estudo sobre racismo nos EUA: “falta de higiene”, “falta de atrativos 

físicos”, “superstição”, “falta de previdência financeira”, “falta de moralidade”, 

“agressividade”, “indolência”, “falta de constância no trabalho”, “perversidade sexual” e 

“exibicionismo”.289 Os autores explicitam ainda a existência de um comportamento padrão de 

grupos de negros menos remediados que moravam em bairros periféricos e evitavam 

“qualquer ato que os possa ‘desclassificar na opinião pública’”, denotados pelo seu 

“puritanismo”. Para um informante, eles “são pessoas que nunca se divertem, sempre 

fechados entre quatro paredes, sem nunca ver ninguém”. São pessoas que já haviam 

conseguindo perante a opinião pública a qualidade de “homem decente”290, o que não deixa 

de ser uma interpretação psicologizante. 

Tomando-se novamente a reportagem publicada no jornal O tempo acima 

mencionada como espécie de vitrine para a imagem de Cesarino Junior, pode-se notar uma 

referência à ideia que finca uma divisão entre os negros que eram e os que não eram 

associados aos estereótipos racistas. O professor é retratado como uma pessoa que “vai 

poucas vezes ao cinema e ao teatro. Tem vida absolutamente morigerada; não fuma e bebe 

pouco. Sua maior diversão é o apartamento de São Vicente, onde passa com frequência o fim 

de semana”. Além disso, mencionou-se que ele não teve bola de futebol quando era criança, 

que “não foi da farra na juventude”, que não é homem de boate, de reuniões sociais e de 

festas. Nas próprias palavras do biografado, “quem tem vida social não pode estudar”. Dá-se 

destaque ao fato de ter começado a namorar ainda adolescente a esposa da vida inteira, Flora 

                                                 
289 BASTIDE, Roger e VAN den BERGUE, Pierre. Estereótipos, normas e comportamento inter-racial em São 
Paulo. In FERNANDES, Florestan e BASTIDE, Roger. Brancos e negros em São Paulo, estudo sociológico 
sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana, 2ª 
edição, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959, p. 363. 
290 Idem, p. 224 e 225. 
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Massarotto Cesarino e a ideia de formação de uma família desde cedo.291 Um dos pontos 

principais da reportagem é a importância atribuída às diversas funções exercidas pelo 

homenageado, ou seja, a demonstração de que é uma pessoa que trabalha e sempre trabalhou 

muito. Destacou-se o trabalhado durante a infância e juventude em funções como balconista e 

entregador de verduras e legumes da quitanda da família, professor particular, garçom, 

coroinha etc. Referindo-se à vida adulta, são mencionados os papéis de professor ginasial, 

primeiro em Campinas e, depois, em São Paulo, professor da FD e que estaria se preparando 

para se tornar o primeiro professor de Medicina Social da América do Sul. Ainda de acordo 

com a reportagem, Cesarino Junior foi um aluno assíduo na faculdade de medicina, mesmo 

tendo diversos outros compromissos de trabalho. Tudo isso é apresentado em uma chave de 

exaltação, na qual o professor é comparado a uma orquestra inteira. Para ele, o “segredo” para 

poder desempenhar tantas atividades é saber dar valor ao tempo: “eu sei dar valor ao tempo. O 

dia para mim tem 86.400 segundos”.292 A questão da dedicação ao trabalho consta do epitáfio 

de Cesarino Junior, escolhido por ele e respeitado por sua assistente Marly Cardone, que 

apenas incluiu a referência à ética, quando a notícia da sua morte foi publicada em jornal: 

“Trabalhou e fez trabalhar, com ética”.293 Pouco importa, aqui, especular se Cesarino Junior 

conscientemente reproduzia ou não esse tipo de divisão entre aproximação ou afastamento de 

estereótipos racistas, mas sim frisar que era uma divisão operacional e que ganhava 

inteligibilidade quando associada a alguém que “subiu na vida”. 

Percebe-se, assim, que a respeitabilidade do professor também se constrói em 

oposição aos estereótipos racistas relacionados à população negra de origem popular; no caso 

específico de Cesarino Junior, a respeitabilidade a ser mantida não advém tão somente pelo 

fato de ser professor da FD, mas por virtudes morais que são explicitadas justamente porque 

não era - e ainda não é - comum a presença de negros no corpo docente de uma faculdade de 

elite. A despeito das sugestões de não identificação de Cesarino Junior com os estereótipos 

imputados aos negros das camadas populares, o racismo foi um dos fios das tensões entre ele 

e a sociedade paulistana. Quando já então era professor catedrático, morava em um bom 

apartamento e possuía um escritório conhecido, ele apresentou proposta para ser sócio do 

Clube Pinheiros, em São Paulo, que demorou para ser aceita. De acordo com um funcionário 

                                                 
291 GONÇALVES, Verginaud. Sei dar valor ao tempo, afirma Cesarino Junior, O Tempo, São Paulo, 3 jan 1953, 
sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
292 Ibidem. 
293 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 2017, p. 
343. 
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do clube entrevistado por Florestan Fernandes, a proposta só foi aceita após pressão da 

diretoria: 

 

No momento foi aceita a proposta de um professor de Direito, mulato claro e 
bastante conhecido. É fato que a proposta de admissão ficou um ano na 
Comissão de Sindicância e só foi aprovada por pressão da Diretoria. ‘Um 
professor universitário - argumentava a Comissão – não é qualquer um mas 
de maillot, na piscina, não tem escrito na testa: Eu sou o Dr. Fulano...’ 
Realmente ‘são muito melhores que muitos brancos que estão lá mas a 
simples visão não diz isso e é o que acontece na piscina’.294 
 
 

Tudo se passa como se o título e a classe estivessem fora de lugar, que fossem de 

outra pessoa. A menção à utilização da piscina, na qual não se tem a identificação de que 

aquela pessoa negra é um professor catedrático bem conhecido, é exemplar dessa falta de 

correspondência. Noutras palavras: a pessoa negra deveria trazer junto de si algum tipo de 

atestado de que tinha qualidades pessoais que a permitiam estar naquele local, junto com 

aquelas pessoas (sócios do clube), já que era automaticamente associada a estereótipos 

depreciativos e não correspondentes à classe da qual pertencia a maioria dos professores 

catedráticos. Certamente essa não foi a única forma de racismo enfrentada por Cesarino 

Junior, mas por si só demonstra que à alteração da posição social do negro não corresponde 

necessariamente a uma diminuição ou eliminação desses episódios e porque, como ressalta 

Silvio de Almeida, o racismo não será eliminado simplesmente pelo desenvolvimento 

econômico e pela modernização, “pois a modernização é racista”.295  

No âmbito da FD a questão é ainda mais complicada, pois o racismo pode ser 

mesclado com outras formas de crítica a fim de ser encoberto ou “amenizado”, noutras 

palavras, por ser estrutural, é naturalizado. Pode-se citar, como exemplo, a reclamação 

constante de alguns alunos sobre a sua severidade296 que, na verdade, é gerada pelo racismo, 

                                                 
294 Depoimento colhido por Florestan Fernandes de pessoa identificada apenas como Diretor do E. C. Pinheiros. 
Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, Fundo Florestan Fernandes, documento 4526, 
pp. 77-79. Esse episódio aparece na obra citado por Roger Bastide. Não é mencionado que se trata de um 
professor catedrático da FD, mas sim de um professor universitário (p. 187). Cesarino Junior é ainda utilizado 
como exemplo e outras passagens do livro, mas sempre sem indicação do seu nome, tais como na p. 185, quando 
há menção às dificuldades de dois professores negros da FD em suas carreiras e na p. 236, quando trata de Hugo 
Borghi, político em São Paulo que teria proferido discurso elogiando os imigrantes em detrimento dos negros e 
que, em sua defesa, mencionou a existência de um candidato negro em seu partido. In FERNANDES, Florestan e 
BASTIDE, Roger. Brancos e negros em São Paulo, estudo sociológico sobre aspectos da formação, 
manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana, 2ª edição, São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1959. 
295 Idem, p. 193. Itálico no original. 
296 Cesarino Junior era tido como um professor severo, especialmente nos exames orais. Há um tipo de folclore 
sobre isso nos relatos sobre sua atuação como professor. Essa questão será mais bem analisada no capítulo 5. 
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ou que as manifestações desse racismo se assentam no ciúme dos colegas docentes gerado 

pelo destaque etc. Há casos em que as reclamações sobre a severidade simplesmente 

descambam diretamente para manifestações racistas. Deve-se ter em mente, portanto, que a 

referência à severidade de Cesarino Junior não pode ser compreendida de forma isolada desse 

contexto.  

A relação entre a FD e seus alunos e professores negros é complexa e merece ser 

analisada mais de perto. Em 2015 a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por sua 

Seccional de São Paulo (OAB/SP), outorgou o título de advogado297 a Luiz Gama, 

abolicionista e rábula298 que defendeu em juízo diversos escravizados em pedidos de 

liberdade na segunda metade do século XIX. Em 2017 a FD também o homenageou, dando o 

seu nome a uma das suas salas, honraria máxima no circuito de prestígio entre os professores 

e alunos.299 As homenagens, na visão dos seus autores, tinha um caráter de reparação, já que 

Luiz Gama não foi aceito na FD, tampouco possuiu o título de advogado (pois não era 

bacharel em direito). Há, porém, outro significado: ao denominar uma das salas com o nome 

de Luiz Gama, pretende-se uma transferência de todo o prestígio que esse nome possui para a 

própria história da FD, mas isso obviamente não é enunciado. Tudo se naturaliza como se 

fosse um “reconhecimento”, uma quase dádiva da instituição. Como se o fato de ter sido 

apenas ouvinte de algumas aulas garantisse, por si só, uma relação de posse do prestígio que o 

nome do abolicionista evoca. Mas o caso de Luiz Gama não pode ser tomado como exemplar 

na relação entre negros e a FD no sentido de impossibilidade de cursar direito. Houve poucos 

alunos negros formados. Os livros de memória e “história” sobre a FD escritos por José Luiz 

de Almeida Nogueira e Spencer Vampré registram a existência desses alunos. O problema 

ocorre com a imagem formada sobre esses estudantes, sempre retratados como inferiores. 

Além disso, mostram bem como se davam as relações entre os poucos negros, os demais 

alunos e professores no âmbito da FD. 

Ricardo Alexandre da Cruz, estudando os livros de Almeida Nogueira, identificou 

seis estudantes que se formaram entre 1828 e 1878. Cruz chama a atenção para as descrições 

do autor que, por meio de anedotas e casos cômicos, associam o negro à falta de asseio, 

                                                 
297 http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/12/oab-confere-titulo-de-advogado-a-luiz-gama.10536, último acesso 
em 28.10.2019. 
298 Pessoa sem formação (bacharel em direito ou) ou, posteriormente, também sem autorização legal (inscrição 
na Ordem dos Advogados) que pratica a advocacia. 
299http://www.oabsp.org.br/noticias/2017/12/luiz-gama-ganha-nome-em-sala-na-usp-por-sua-luta-pela-ibertacao-
de-escravos.12127, último acesso em 28.10.2019. 
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desajeitados e grossos, ou seja, como figura destoante no universo de bacharéis.300  Os livros 

de Spencer Vampré seguem o mesmo roteiro, com repetições de estereótipos negativos 

associados a alunos e professores.301 É de se ressaltar, aqui, tanto a correspondência parcial 

aos estereótipos enunciados por Roger Bastide e Pierre Van den Bergue também em São 

Paulo, quanto a manutenção dessas associações nas reedições dos livros de Almeida Nogueira 

e Vampré nos anos 1950 e 1970. Noutras palavras, o racismo escancarado é reproduzido 

como fato normal no enredo de uma história pitoresca da instituição, como se a referência a 

um “tempo remoto” e à importância dos autores dos livros autorizasse, por si só, a 

permanência dos estereótipos e descrições detalhadas de episódios de racismo nas reedições. 

A questão, portanto, é compreender a implicação disso, ou seja, que a falta de interdição a tais 

discursos durante tanto tempo indica sua naturalização. 

Na mesma chave de tratar episódios de racismo como expressões pitorescas de um 

tempo passado, há outro episódio que, pela duração, chegou ao tempo em que Cesarino Junior 

era aluno da FD. Em 1900, o professor de Medicina Legal, Amâncio de Carvalho, colocou em 

prática suas teorias sobre mumificação no cadáver de uma jovem negra, que havia morrido na 

rua e catalogada como indigente. Aparentemente o processo de mumificação não foi de todo 

eficaz, mas isso não impediu que o corpo da jovem fosse inicialmente exposto na vitrine de 

uma tabacaria, no centro da cidade e, após, por vinte e nove anos, exposto nas aulas de 

medicina legal na FD. O corpo foi violentado diversas vezes, em denominadas “brincadeiras” 

dos estudantes, ora colocado em posições inusitadas, ora usado como cabide e até mesmo 

arremessado do prédio da faculdade, tendo sido encontrado por policiais. Neste último 

episódio, os alunos simularam cartas escritas por Jacinta (que era denominada pelos 

estudantes como Raimunda), e uma delas foi endereçada a um estudante negro, Benedicto 

Galvão, na qual confessava um amor platônico. A jovem era normalmente descrita como ébria 

e andarilha das ruas da cidade, ou seja, desqualificada por ser negra e pela classe social, quase 

como uma justificativa para a presença do seu corpo em uma das saldas de aula da faculdade e 

das “brincadeiras” feitas pelos estudantes. Após a morte de Amâncio de Carvalho, sua viúva 

providenciou o enterro de Jacinta, que foi noticiado pela imprensa .302 

                                                 
300 CRUZ, Ricardo Alexandre da. Negros e educação: as trajetórias e estratégias de dois professores da 
Faculdade de Direito de São Paulo nos séculos XIX e XX. 2009. 103 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009, p. 41 a 44. 
301 VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a história da academia de São Paulo, vol. 1, 2ª edição, São Paulo: 
Instituto Nacional do Livro, 1977, p. 108 e Memórias para a história da Academia de São Paulo, vol. 2, 2ª 
edição, São Paulo: Instituto Nacional do Livro, 1977, p. 199. 
302 ROQUE, Daniel Salomão. Como a principal faculdade de direito do país violou o corpo de uma mulher negra 
por 30 anos. Ponte, 9 abr. 2021. Baseado na pesquisa de Suzane Jardim. Disponível em https://ponte.org/princi 
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Os livros dos memorialistas tratam os primeiros professores negros da FD de forma 

diferente. José Rubino de Oliveira (1837-1891) foi o primeiro dos professores citados em que 

há expressa menção ao fato de ser negro. Sua biografia é estruturada de acordo com as 

qualidades normalmente associadas ao carisma grupal franciscano: de origem popular, 

trabalhou inicialmente como seleiro e, depois, ascendeu socialmente por meio dos estudos e 

por ter sido professor da FD. O cargo de professor dá o fio condutor da vida do biografado. 

São citadas algumas qualidades, como estudioso, católico, mas dá-se destaque à sua atitude de 

não pretender esconder ser negro: “Não era, porém, vaidoso, e apesar de pardo disfarçado, 

não queria, como muitos, passar por branco”.303 Falou-se, também, de sua amizade com Luiz 

Gama e ao costume de eles chamarem outros negros de primos, “principalmente aos que 

queriam passar por branco”.304 Esses trechos revelam mais do que supostos “elogios”, pois o 

biógrafo determina uma espécie de comportamento esperado (não tentar se passar por branco) 

para nele enquadrar o biografado, que aparece então como uma figura submissa e que sabe o 

que fazer. O lugar do negro e o lugar do branco ficam então delimitados e não passar a 

barreira que os divide é um comportamento elogiável.  

José Rubino morreu antes que Ataliba Nogueira e Vampré publicassem seus livros. 

Já em relação a Pedro Lessa, que pode ser considerado o segundo professor negro da FD, o 

tratamento dispensado por Vampré é diferente – Almeida Nogueira não escreveu sobre a 

turma de Lessa e morreu antes dele. Em nenhum momento há referência a Pedro Lessa como 

uma pessoa negra.305 Também nos escritos e discursos em homenagem a esse professor 

publicados na Revista da Faculdade de Direito nada a esse respeito é mencionado, numa 

espécie de branqueamento da sua imagem. Tratava-se de um jurista famoso, formado pela FD, 

mas que antes mesmo de se tornar professor havia ocupado cargos administrativos e políticos. 

Foi, ainda, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).306 Quando Joaquim Barbosa foi 

indicado como o primeiro presidente negro da mesma corte, em 2012, a questão de Pedro 

Lessa ser ou não negro voltou à tona. Os descendentes de Lessa disseram, em entrevista, que 

esse era um assunto proibido na família. Há menção a ataques racistas do presidente Epitácio 

                                                                                                                                                         
pal -faculdade-direito-pais-usp-sao-fran cisco-violou-corpo-mulher-negra-30-anos-jacinta/. Último acesso em 23 
mai. 2021. 
303 VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a história da Academia de São Paulo, vol. 2, 2ª edição, São Paulo: 
Instituto Nacional do Livro, 1977, p. 255. 
304 Ibidem. 
305 Idem, p. 269, 274, 310, 314, 321, 325, 327 e seguintes. 
306 EDITOR, O. Ministro Pedro Lessa. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 22, pp. 262-263, 
1925. 
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Pessoa a Lessa.307 Um livro sobre a atuação de Lessa, publicado pelo STF em 2007, menciona 

sua ascendência negra.308  

O terceiro professor negro da FD foi Manuel Francisco Pinto Pereira (1889-1956). 

Prestou três concursos para catedrático, sem sucesso. Obteve quatro livres-docências, sendo 

professor substituto de diversas disciplinas. Seu biógrafo destaca que às vezes Pinto Pereira 

era tomado por tristezas, porque não havia conquistado a cátedra, “sua verdadeira e única 

ambição”.309 O necrológio mencionou o nome da sua mãe, Laureana Pinto Pereira, “a antiga 

preta escrava a cuja memória o filho dedicou uma das suas teses de concurso...”310 Boris 

Fausto, seu aluno, o menciona como um “mestre mulato, desprezado pelos alunos e creio que 

também por alguns professores”. Cita, também, uma “musiquinha que era cantada pelos 

alunos atrasados que ficavam trancados para fora de suas aulas como forma se satirizar o 

professor: “Pinto Pereira sem cabeleira / Abre essa porta senão dá sujeira.311 Miguel Reale o 

descreve como “mulato espigado e erudito, que era uma espécie de coringa, chamado a 

prelecionar qualquer matéria, nos impedimentos ou faltas de catedráticos”.312 Nos arquivos de 

Florestan Fernandes há o registro de uma conversa com um aluno da FD em 1951, na qual 

menciona que Pinto Pereira falava abertamente que “se não fosse por causa da côr (é mulato), 

já seria professor [catedrático]”.313 Seja como for, seu necrológio escamoteia os problemas 

resultantes do racismo e acentua uma visão encantada sobre as possibilidades que se 

apresentam aos esforçados: “Do lar humilde de uma antiga escrava ascendeu, pelo seu esfôrço 

e pertinácia, à alta dignidade de professor de direito”.314  

Há, portanto, uma mescla nesses discursos e práticas sobre os franciscanos que 

perpetua e atualiza o racismo. Por um lado, a construção de um carisma grupal que se 

expressa em discursos e artigos, baseado na ideia de igualdade de oportunidades, ou seja, que 

bastaria o esforço pessoal para ascender a professor catedrático, diretor, político etc. Embora 

não se fale em democracia racial ou em um paraíso racial de forma direta, inculca-se a 

                                                 
307 COLON, Leandro. Primeiro negro do STF, Pedro Lessa sofria ataques de Epitácio Pessoa. Folha de S. Paulo, 
edição online, 01 de jun de 2017. Disponível em https://m.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1463239-primeiro-
negro-do-stf-pedro-lessa-sofria-ataques-de-epitacio-pessoa.shtml, último acesso em 25.11.2020. 
308 HORBACH, Carlos Bastide. Memória jurisprudencial. Ministro Pedro Lessa, Brasília: Supremo Tribunal 
Federal, 2007, p. 17, disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucional 
MemoriaJurisprud/anexo/PedroLessa.pdf, último acesso em 25.11.2020. 
309 LEME, Ernesto. Manuel Francisco Pinto Pereira. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, vol. 51, pp. 285-298, 1956, p. 295. 
310 Idem, p. 287. 
311 FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 24. 
312 REALE, Miguel. Memórias. Destinos Cruzados. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 49. 
313 Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, Fundo Florestan Fernandes, documento 4525, 
pp. 37-39. 
314 LEME, Ernesto. Op. cit., p. 297. 
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existência de uma igualdade jurídica de tratamento entre pessoas de diferentes origens e 

classes. Isso é reforçado pela descrição da participação de alunos e professores nas grandes 

causas políticas relacionadas a um suposto ideal de igualdade, especialmente a abolição da 

escravidão, da qual o texto de Vampré é apenas um exemplo entre outros.315 Por outro, uma 

desqualificação expressa de alguns alunos e professores negros por meio de associações a 

estereótipos depreciativos. Se tais associações aparecem de forma expressa apenas em livros 

de memórias sobre a FD mais antigos, embora republicados até os anos 1970, elas 

permanecem como mediadoras nas relações entre brancos e negros, conforme se analisará 

adiante. O silêncio sobre a cor da pele ou uma menção velada (filho de escravizada), como 

aqueles relacionados a Pedro Lessa e a Pinto Antunes, não configuram apenas um processo de 

branqueamento da imagem de professores negros ou um arrefecimento das práticas de 

depreciação, mas constitui um véu que escamoteia a força com que o racismo estrutura a 

divisão desigual de capitais simbólicos conforme a cor da pele das pessoas. No caso da FD, 

portanto, a construção do carisma grupal se torna mais complexa, já que dentro do próprio 

grupo há diferenças étnicas mediadas pelo racismo, cujo silêncio se presta, de certa forma, a 

aplainá-las.   

Cesarino Junior é o quarto professor negro da FD. A mesma “fonte” de Florestan 

Fernandes, citada acima, consignou “ter informação de que tanto Cesarino Jr. quanto Pinto 

Pereira têm ressentimento por causa do preconceito de côr”.316 Novamente recorrendo às 

memórias do então aluno Boris Fausto, tem-se que os alunos tinham uma “sensibilidade 

contraditória” em relação a Cesarino Junior e era comum a “menção raivosa ao ‘preto’, 

quando alguém se via apertado nas provas de Legislação Social ...”317  

O “ressentimento” mencionado pela fonte e a “sensibilidade contraditória” devem ser 

analisados com calma. Isso porque em alguns momentos os alunos apreendiam o rigor do 

professor, que era real, como uma reação a um suposto sentimento de inferioridade ou em 

reposta ao racismo sofrido.318 Há uma dupla desqualificação nesse argumento, já que se 

pressupõe a existência de um sentimento de inferioridade e atos de vingança como forma de 

avaliação. Relembre-se que Cesarino Junior nunca demostrou em público sentir-se inferior 

                                                 
315 VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a história da Academia de São Paulo, vol. 2, 2ª edição, São Paulo: 
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318 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
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por ser negro. Pelo contrário, ao escrever suas memórias, que não publicou, logo no início dá 

a elas um caráter de exemplo, de uma biografia a ser seguida, o que está muito longe de um 

sentimento de inferioridade:  

 

[...] pensei que elas [memórias] poderiam ser uteis a alguem, principalmente no 
sentido de mostrar que os preconceitos de raça e de classe podem ser vencidos pela 
dedicação ao estudo e ao trabalho e pela constância no esforço do próprio 
aperfeiçoamento, não obstante as dificuldades que se lhe oponham.319 
 
 

Na realidade, a atribuição desse sentimento de inferioridade está ligada à própria 

representação gerada pelo racismo, que cataloga os comportamentos possíveis e esperados 

dos negros. Com efeito, Florestan Fernandes e Roger Bastide identificaram em alguns 

depoimentos de famílias antigas de São Paulo a associação do negro ao mau humor, ao 

“azedume”, supostamente causados pela sua condição ou como reação ao racismo. Segundo 

essa ideia, o que se esperava desses negros era um comportamento passivo, numa espécie de 

agradecimento eterno a essas famílias, que supostamente os havia ajudado a ascender 

socialmente (no sentido de permissão, ou seja, ter a bondade de permitir o progresso de 

pessoas socialmente menos favorecidas): 

 

Essas famílias tradicionais não aceitam o ‘novo negro’, que se veste ‘à 
americana’, ousado e empreendedor, que, numa palavra, ‘não sabe ficar no 
seu lugar’. Que, filho de empregada, senta-se numa poltrona em vez de ficar 
respeitosamente em pé. Que recusa um convite para almoçar se fôr servido 
na copa em vez de na sala de jantar. 320  
 
 

É por isso que os autores concluem que embora possa haver uma polidez no trato 

entre os membros de famílias tradicionais, essas somente aceitam os negros que ascenderam 

socialmente em papéis subordinados, nunca iguais ou superiores, e desde que essa ascensão 

seja creditada respeitosamente a tais famílias.321  

Ao se tornar um professor rigoroso, que exigia dos seus alunos dedicação aos 

estudos, Cesarino Junior ultrapassava a linha do comportamento esperado, pois se trata, no 

fundo, de um negro reprovando brancos, ou com o poder de mandar neles, pelo menos 

                                                 
319 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 3. 
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aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana, 2ª edição, 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959, p. 166 e 167. 
321 Idem, p. 186. 



 

101 
 

naquela situação escolar. Está-se diante de uma pessoa negra que exerce papéis atrelados à 

sua ascensão social sem agradecer aos alunos ou suas famílias por isso, sem pedir licença, 

sem ser condescendente. A atribuição ao professor de sentimentos de perversidade, revanche, 

vingança não são isolados da sua experiência, pois também há registros disso em relação a 

outros negros que ascenderam socialmente:  

 
[...] sem prática de mandar, é autoritário, tirânico, desagradável para com os 
colegas e subordinados, pretensioso e arrogante, que se vinga, por meio de 
mesquinharias ou de sadismo, de todas as humilhações que possa ter sofrido 
para subir.322 
 
 

Na maior parte dos casos, não há uma separação possível entre o racismo e crítica 

contra a severidade do professor, já que atrelada a esse estereótipo do revanchismo. 

Deve-se considerar que tanto Pinto Pereira como Cesarino Junior eram estudantes 

quando ainda estavam em voga o racismo científico, que divide a humanidade em raças e 

aplica aos produtos dessa divisão diferentes qualidades ou defeitos. Dessa forma, não eram 

somente aceitáveis como “científicas” as afirmações de Alfredo Ellis Junior, bacharel 

formado pela FD em 1917 e, posteriormente, professor catedrático de Civilização Brasileira 

no curso de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

de São Paulo. Em um livro de 1926, Ellis Junior defendia a superioridade “racial” dos 

paulistas, pois eles descendiam da miscigenação entre bons elementos portugueses (a “raça 

branca”) e índios, com pouca participação da “raça” negra. Para ele, era justamente a ausência 

da predominância de pessoas negras na população paulista que a fazia superior.323 Aos 

miscigenados com ascendência negra Ellis Junior atribuía características negativas, como a 

esterilidade.324 Em resumo, os negros estavam excluídos da representação do que seriam os 

bons paulistas e das representações sobre as virtudes dos franciscanos. Durante a revolta dos 

paulistas de 1932 e fortemente após sua derrota, Ellis Junior e diversos intelectuais de São 

Paulo utilizavam critérios racistas não somente para denotar a suposta superioridade acima 

mencionada, mas para atacar os soldados de outros estados defensores do governo federal que 

chegaram à cidade. Além disso, um grupo de separatistas que pretendia elevar São Paulo a um 
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país atacava ferozmente o restante do Brasil, que seria formado por “mestiços que têm alma 

de escravos”.325 

Embora o conceito da divisão da humanidade em raças não faça qualquer sentido 

científico, ele ainda permanece como fomentador do racismo, como indica Kabengele 

Munanga: 

 

Se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo molecular 
a raça não existe, no imaginário e na representação coletivos de diversas 
populações contemporâneas existem ainda raças fictícias e outras 
construídas a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele e outros 
critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou “raças sociais” que 
se reproduzem e se mantêm os racismos populares.326 

 

Dessa forma, deve-se levar em consideração a experiência de Cesarino Junior 

como aluno de uma instituição na qual eram ainda utilizados tais conceitos e formas de 

divisão das pessoas como cabedal científico e em momentos políticos em que o racismo fazia 

parte da propaganda de uma “revolução” da qual ele também quis participar. Por outro lado, 

no que se refere aos necrológios, deve-se compreender que a representação dos franciscanos 

como um grupo assenta-se também na visão de uma democracia racial, na qual os obstáculos 

são vencidos pelo esforço pessoal dos desafortunados e a cor da pele normalmente não é 

mencionada. 

Eunice Prudente, a primeira professora negra da FD, menciona que não foi aluna 

de Cesarino Junior (já estava afastado da docência na graduação), mas que ouvia comentários 

sobre ele ser “um negro muito orgulhoso”, um “negro metido”.327 Esses apelidos e referências 

são expressões do racismo gerado por meio da percepção de que o professor não agia de 

acordo com um papel esperado, ou seja, ser submisso. A experiência docente de Eunice 

Prudente teve início após a aposentadoria de Cesarino Junior e também contou com episódios 

de racismo por parte de alunos, com questionamentos sobre a sua competência, ou seja, se ela 

possuía as credenciais técnicas e sociais para estar no papel de professora daquela instituição. 

Conforme ela mesma aponta, a pergunta a ser respondida era: “Como essa negra pode ser 

professora da USP?” Houve um episódio de indisciplina na sala de aula que também pode ser 
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tomado como manifestação de racismo, já que um aluno chamou a atenção dos demais, 

dizendo que com outros professores, normalmente “homens, brancos e engravatados”, isso 

não acontecia. Acostumada a dar aulas para uma maioria de alunos oriundos da classe alta e 

média, cujo contato com negros normalmente resumia-se a um serviçal da casa, Eunice 

Prudente credita ao aumento do ingresso de alunos de ascendência asiática na FD uma 

diminuição de manifestações de racismo em suas aulas.328  

Ao comparar as experiências de Eunice Prudente com a de Cesarino Junior, 

pretende-se chamar atenção não somente para a permanência da questão no tempo, como para 

a sua reconfiguração conforme se estabelece uma relação de depreciação com pessoas 

diferentes e em momentos diversos. No caso de Cesarino Junior, alguns episódios de racismo 

indicavam uma suposta relação entre cor da pele e atitude, como o rigor com os alunos, ou 

como indicativo de um suposto sentimento de inferioridade, ressentimento etc. Para Eunice 

Prudente, o que estava em jogo era uma desqualificação da sua competência enquanto 

professora calcada na cor da sua pele. Num passado mais distante, a questão era outra, pois 

José Rubino de Oliveira era elogiado por não pretender se “passar por branco”.    

Voltando à experiência de Cesarino Junior, Marly Cardone, que foi sua assistente e 

também professora da FD, relatou a Irene Barbosa alguns casos de racismo por parte dos 

alunos:  

 
Havia, na Faculdade, grupos que organizavam desordens durante as aulas. 
Eu me lembro que num 13 de Maio, quando era diretor Pinto Antunes, os 
alunos ficaram batucando no Largo de São Francisco, falando da escravatura 
e diziam coisas ofensivas, como “por causa da abolição da escravatura a 
gente é obrigado a aturar professor como Cesarino!”329 
 

Em entrevista para esse trabalho, Marly Cardone relata que, quando aluna, ouviu 

uma colega dizer que o professor “tinha voz de negro” e que o comentário entre os alunos era 

de que ele era severo por causa de um suposto complexo de inferioridade.330 Há também o 

caso dos bacharelandos da turma de 1954, que tinham escolhido Alfredo Buzaid como 

paraninfo, mas que não foi aceito pela congregação dos professores, tendo em vista ainda não 

ser catedrático. Escolheram depois, então, Cesarino Junior e a justificativa de um dos 

formandos foi essa: “Pois é, nós não conseguimos o turco. Em compensação, pusemos um 
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negro para agredir”.331 Em junho de 1968 a FD é ocupada por alunos, que pediam “aulas que 

não sejam mera leitura de códigos, salas com menos alunos e aulas práticas que não sejam 

teóricas”. Durante a ocupação, um aluno reprovado por Cesarino Junior pichou na sala em 

que eram feitos os seminários de Legislação Social ofensas ao professor.332  

Os ex-alunos entrevistados para este trabalho333, formados nos anos 1950, 1960 e 

1970, mencionaram que não presenciaram episódios de racismo explícitos e, exceto as 

professoras Eunice Prudente e Marly Cardone, apenas Flávio Bierrenbach mencionou o 

conhecimento de dois episódios significativos no sentido de se compreender como a relação 

entre professor e alunos se dava neste aspecto. Num deles, um aluno que trabalhava no 

escritório de seu avô, um renomado advogado e professor da FD, atende a um telefonema de 

Cesarino Junior e, ao passar a ligação, o chama de negrão, o que causa uma confusão com o 

nome de Theotônio Negrão, outro advogado conhecido da época. Chamado de “negrão”, 

Cesarino Junior se ofende e é necessário que o avô do aluno desfaça a confusão pessoalmente. 

No final, o episódio é perdoado. O segundo deles refere-se a um aluno reprovado que, por 

acaso, colidiu seu carro com o de Cesarino Junior. Ao se aproximar do professor, pede para 

que “seu patrão” lhe mande a conta do conserto do automóvel, numa clara sugestão de que o 

lugar de um negro seria o de motorista empregado, serviçal.334 Os exemplos acima 

mencionados não devem ser encarados como a totalidade do fenômeno do racismo ou ações 

anormais ou atípicas, pois rebatem na prática o que está enraizado socialmente. Deu-se 

destaque a tais fatos para melhor compreender como, na prática, tentam retirar de Cesarino 

Junior a possibilidade de usufruir de todas as possibilidades que o cargo lhe catedrático lhe 

conferiria, inclusive ser rigoroso. Certamente não se pode considerar que o racismo era 

exteriorizado por todos os alunos da FD como modo de menosprezar Cesarino Junior, pois, 

conforme se verificará, havia alunos que o respeitavam e admiravam: o corpo discente e 

questões de prestígio não são blocos de unanimidade e imutáveis.  

A questão é complexa, porque a relação estabelecida entre rigor e revanchismo cria 

argumentos circulares. O racismo pode gerar manifestações contra a severidade do professor 

e, por outro lado, os embates contra a severidade podem gerar práticas racistas. Nesse caso, 

não devem ser tomadas apenas como uma questão do magistério, até porque havia outros 
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professores rigorosos na FD cuja atividade não gerou nos alunos as atitudes que muitos deles 

tiveram com Cesarino Junior. Não se trata, porém, de uma associação isolada. Ao escrever a 

história do Supremo Tribunal Federal, Leda Boechat Rodrigues atribuiu a beligerância de 

Pedro Lessa nas discussões com os demais ministros da corte à cor da sua pele. Isso em um 

livro publicado em 1991, ou seja, depois da aposentadoria de Cesarino Junior e que é citado 

apenas para demonstrar a permanência de certos discursos em outras análises:  

 

Mulato claro, a noiva de família ilustre, lhe exigira ser doutor de borla e capelo 
antes de conceder-lhe a mão. Por mais alta que fosse a sua estatura, o travo da falta 
de alvura era um espinho a acicatar-lhe permanentemente o azedume. Parece-me 
difícil entende-lo sem levar em conta o tal motivo.335 
 
 

Um exemplo de professor rigoroso foi Alexandre Correia (1891-1984), catedrático 

de Direito Romano (1934) e que dava aulas no primeiro ano do curso. As memórias de seus 

ex-alunos registram um comportamento severo nas provas e exames e certo desprezo pelos 

discentes. José Afonso da Silva, seu ex-aluno, diz que, embora fosse “um dos mais cultos 

professores da casa”, Alexandre Correia “não era simpático aos alunos que ele também não 

tratava bem”. De acordo com o memorialista, o professor “já na primeira aula” os tratava de 

“ignorantes”, que “as aulas não eram boas” e o livro escrito pelo professor, indicado para 

acompanhamento da matéria, era “confuso”. Dizendo que quase a metade da classe havia 

ficado para segunda época, ou seja, não haviam sido aprovados, José Afonso da Silva define o 

professor como “rígido e um pouco neurastênico”. Ressalta, ainda, que Alexandre Correia era 

de uma família tradicional de São Paulo.336  

A comparação entre a severidade desses dois professores, que foram contemporâneos 

no exercício do magistério, deixa claro que muitas atitudes dos alunos “contra” o catedrático 

de Legislação Social tinham origem muito mais enraizadas no racismo do que em sua forma 

de dar aulas ou de avaliação. Isso porque a reação dos alunos sobre esses dois professores era 

diferente, já que à severidade de Alexandre Correia não era relacionado sentimentos de 

                                                 
335 RODRIGUES, Lêda Boaechat. História do Supremo Tribunal Federal, tomo III, 1910-1926, Doutrina 
Brasileira do Habeas-Corpus, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991, p. 124.Cheguei a esta citação de Leda 
Boechat por meio do seguinte trabalho: MENONCELLO, Aline Michelini. Pedro Lessa, um juiz historiador: 
nação, patriotismo e raça. 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Ciências e Letras de 
Assis – UNESP. 
336 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 
162 GIOIELLI, Sidney, Os filhos joviais de São Francisco, recordações da Faculdade de Direito, São Paulo: 
Edição do autor, 1992, p. 45. Boris Fausto também faz referência à severidade e “os terrores provocados” por 
Alexandre Correia em suas memórias: FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, P. 31. 
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revanchismo e também não houve um movimento de alunos que pedisse o seu afastamento. 

Sidney Gioielli, ex-aluno de Alexandre Correia, tem a mesma percepção: 

 

Sua fama de secura e severidade somente era superada pela de profundo 
conhecedor do Direito Romano. Incapaz de uma palavra direta aos alunos, 
não se acanhava de chamá-los de burros, ante uma pequena sílaba que 
fosse.337 

 

No que se refere à congregação da FD, pode-se dizer que Cesarino Junior e a maioria 

dos demais professores mantinham uma relação de fria cordialidade. Esse não era um fato 

ignorado. José Gregori, ex-aluno, conta, em sua entrevista para este trabalho, que não sentiu, 

no seu tempo de estudante, manifestações racistas; depois de ter se formado e ter estreitado 

relações com alguns professores da FD, jamais ouviu deles – e também dos outros professores 

com quem não tinha um contato mais íntimo – qualquer elogio a Cesarino Junior. Para 

Gregori, a congregação e o professor mantinham “relação de respeito cordial e nada mais do 

que isso”.338  

Cesarino Junior intitulava-se “o líder da oposição, isto é, líder de si mesmo” quando 

tratava da sua relação com os demais professores da FD.339 Isso por causa das diversas 

divergências havidas entre eles, principalmente no que diz respeito à forma de ensino que era 

desenvolvida na faculdade. Em 1950, ele votou contra uma proposição que parecia ter sido 

feita por encomenda para prejudicá-lo: que as aulas e os exercícios práticos realizados fora do 

prédio da FD somente poderiam ser realizados mediante autorização do diretor. A proposta 

era uma forma de limitar a realização das atividades que eram essenciais para diferenciar a 

cadeira de Legislação Social das demais. Aparentemente ele estava incomodando os demais 

professores com seus métodos de ensino, ou seja, não estava se comportando de acordo com o 

padrão do exercício da atividade docente na FD: aulas magnas em forma de conferências nas 

quais havia pouca liberdade aos alunos, inclusive para esclarecer dúvidas. 340 Sobre a 

necessidade de reforma do ensino jurídico na FD, assunto que interessava de perto a Cesarino 

Junior, suas proposições eram normalmente rejeitadas pela congregação, como fica evidente 

                                                 
337 Conforme será visto neste trabalho, houve um movimento de alunos que conseguiu o afastamento de Cesarino 
Junior e de Marly Antonieta Cardone das aulas para o curso da graduação na FD. 
338 GREGORI, José. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São Paulo, 24.09.2019.  
339 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino, o anticonformista, São Paulo: edição da autora, 2017, p. 
223. 
340 Atas da Congregação da Faculdade de Direito da USP, livro nº 14, sessão de 16.02.1950. Arquivo da 
Faculdade de Direito da USP. 
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em votação ocorrida em 1940.341 Dois anos depois, Cesarino Junior apresentou um longo 

parecer, transcrito no livro de atas, sobre a situação do ensino superior e a necessidade de 

serem tomadas providências. Novamente houve rejeição.342 Ainda sobre o mesmo assunto, ele 

faz um desabafo em uma votação ocorrida em 1959: disse que já havia feito diversas 

sugestões, pedidos, projetos de lei, que havia estudado o assunto da criação de um quadro de 

assistentes e auxiliares de ensino, “tudo em vão”.343 Aqui fica claro o desprezo mantido pelos 

demais membros da congregação em face das iniciativas de Cesarino Junior que pudessem 

denotá-lo como um professor mais moderno e sério que os seus colegas. Para além disso, o 

professor não foi autorizado a dar cursos de doutorado em Legislação Social até 1973, quando 

afastado da docência na graduação. O doutorado era responsabilidade de um professor de 

outra área e que havia sido um concorrente derrotado no concurso para a cátedra de 

Legislação Social em 1938.344 

Os exemplos cima citados não dão conta apenas de uma resistência a uma forma de 

ensino preconizada por Cesarino Junior e pensar dessa forma seria uma redução da 

complexidade do assunto. Eles esgarçam a visão de uma coesão grupal sem problemas e 

deixam entrever o peso que o racismo e o preconceito de classe representam nas relações 

entre os franciscanos. Podem ser compreendidos como limites das tentativas de aplainar as 

diferenças internas do grupo cujo carisma se assenta na tentativa de homogeneização das 

biografias dos seus integrantes. Juridicamente e nos discursos sobre os franciscanos, Cesarino 

Junior era um estabelecido, mas as práticas várias vezes o qualificavam como um outsider.345 

Dessa forma, a omissão parece uma forma eficaz de depreciação: em um dos casos de racismo 

explícito praticado por alunos acima mencionado (batuques no Largo de São Francisco 

maldizendo a abolição da escravidão pela possibilidade de um negro como Cesarino Junior 

dar aulas na faculdade), o professor, ofendido, pediu para que sua então assistente, Marly 

Cardone, reportasse os acontecimentos ao diretor, Pinto Antunes, que nada fez, pois não 

                                                 
341 Atas da Congregação da Faculdade de Direito da USP, livro n◦ 10, sessão de 16.08.1940. Arquivo da 
Faculdade de Direito da USP. 
342 Atas da Congregação da Faculdade de Direito da USP, livro nº 15, sessão de 23.10.1952. Arquivo da 
Faculdade de Direito da USP. 
343 Atas da Congregação da Faculdade de Direito da USP, livro nº 16, sessão de 05.03.1959. Arquivo da 
Faculdade de Direito da USP. 
344 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 2017, p. 
145. 
345 Para Norbert Elias, as figurações entre estabelecidos e outsiders normalmente apresentam um alto grau de 
coesão entre os primeiros, garantido por diversos mecanismos de controle social. No caso estudado por Elias, a 
coesão pode ser creditada, ainda, à ausência de diferenças significativas entre os estabelecidos – embora ele 
estivesse preocupado em mostrar a ausência dessas diferenças entre estabelecidos e outsiders. No caso específico 
de Cesarino Junior e da FD, o racismo e o preconceito de classe testam ao limite a possibilidade de coesão 
interna que, às vezes enunciada, não se sustenta totalmente na prática. 
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pretendia se indispor com os alunos.346 Essa forma de análise permite compreender a 

existência racismo quando a maioria dos entrevistados para este trabalho afirmou nunca ter 

presenciado tais ocorrências. A memória desses ex-alunos refere-se à ausência de ocorrências 

explícitas, quando na realidade a discriminação entre professores se dá na maioria das vezes 

por omissão ou menções indiretas. No caso de Eunice Aparecida de Jesus Prudente, acima 

citada, não há indicação, no seu depoimento, de práticas racistas diretas por parte dos 

membros da congregação, mas ela indica que quando foi escolhida como assistente do 

professor Dalmo de Abreu Dallari, alguns professores o questionaram: “Por que escolheu a 

Eunice como assistente, diante de tantas pessoas lá preparadas etc?347  

Assim, diferentemente das atitudes de alguns alunos, o racismo existente por parte de 

outros professores consubstanciava-se em um desprezo silencioso, mas sentido, que ignorava 

suas iniciativas e tentava relegá-lo a um papel inferior na congregação. Isso tudo não decorre 

apenas de um arranjo institucional da FD, ou seja, trata-se de um problema também 

institucional, mas não se pode perder de vista o racismo como fenômeno estrutural, pois, 

como diz Silvio Almeida, “as instituições são racistas porque a sociedade é racista”.348  

 

 

CONCLUSÃO 

 

As manifestações memorialísticas sobre a FD, os necrológios e discursos 

comemorativos de centenário de nascimento costumam fazer referências às competências 

jurídicas dos homenageados, mas também descrevem virtudes que estão na base da 

representação do carisma grupal formado pelos franciscanos: branco, vocacionado, bem 

apessoado, bom orador, dedicado à FD e suas tradições, político, engajado, católico e 

desprendido. Essas qualidades não são apenas adornos discursivos; pelo contrário, elas 

assumem um papel normativo dentro de um grupo que possui práticas de autocelebração que 

constroem a imagem de um conjunto de pessoas especiais e que desempenham funções 

especiais, importantes, enfim, imprescindíveis ao próprio país.   

Cesarino Junior compartilhava de algumas dessas virtudes grupais dos franciscanos. 

Sua aprovação como professor catedrático em uma escola de elite era, em sua visão, uma das 

                                                 
346 BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola como estratégia de 
superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória UNICAMP, 1997, p. 126. 
347 PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Entrevista concedida a Franco Della Valle em 11.11.2019. 
348 ALMEIDA, Sílvio Luiz de. Racismo estrutural, 3ª reimpressão, São Paulo: Pólen Livros, 2019, p. 47. 
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conquistas de um menino pobre e negro. Assim, sua conquista da cátedra em 1938 e sua 

incorporação à congregação dos professores da FD pode sim ser vista como “um quase 

milagre”, tal como apontou José Afonso da Silva, desde que o agraciado por esse milagre se 

comportasse de acordo com a vontade do “santo milagreiro”, no caso os demais professores. 

Logo percebeu que havia diferenças entre prerrogativas jurídicas e prerrogativas sociais do 

seu cargo. Enquanto ele pretendia usufruir de todas as possibilidades como professor 

catedrático, dificuldades surgiram. Uma delas foi o racismo, pelo qual se pretendiam diminuir 

tais possibilidades como professor e a sua individualidade. Isso significa que à figura de 

Cesarino Junior estavam atreladas todas as manifestações de racismo associadas à figura do 

negro que havia ascendido socialmente, principalmente aqueles que o impediam de ser tratado 

de forma igual e que o encaixavam numa figura subserviente, que deveria ser sempre grata às 

pessoas que lhe ajudaram, principalmente se essas pertencessem às famílias tradicionais. 

Trata-se, aqui, de uma questão percebida por Florestan Fernandes em seus estudos, ou seja, a 

de que à ascensão social do negro não corresponde à possibilidade de plena fruição do seu 

novo papel social e isso ocorre de forma velada: “é o amigo ‘branco’, que o trata [negro] com 

consideração no trabalho e nas conversas casuais, mas não o convida para ir à sua casa ou não 

retribui as suas gentilezas.”349 Quando Cesarino Junior comporta-se de modo “não esperado” 

pelos seus pares e alunos, como um professor rigoroso, desenvolvendo uma forma diferente 

de desempenhar suas funções pedagógicas, construindo um espaço seu, as relações “cordiais” 

se esgarçam em meio a manifestações de racismo. Passa a ser “o negro” e tudo estará 

relacionado à cor da sua pele. Retiram-lhe o direito de ser apenas um professor rigoroso e 

passa a ser um professor rigoroso porque tem problemas com sua cor, porque sofreu com o 

racismo. Um porquê relacionado à cor se insinua a fim de desprestigiá-lo. Denegam-lhe, 

assim, sua individualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
349 FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos, São Paulo: DIFEL, 1972, p. 54. 
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Figura 2: Cesarino Junior (primeira fileira, sentado, 4º da esquerda para a direita) junto com seus alunos. 

Fonte: Correio Paulistano, 13 nov 1940, p. 3, disponível na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca 

Nacional. 
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CAPÍTULO 3 
 

A GÊNESE DE UMA ESPECIALIDADE JURÍDICA 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar a formação do Direito do Trabalho como uma 

nova especialidade jurídica no início do século XX e a sua afirmação em relação aos demais 

ramos do direito. No plano geral do trabalho, busca-se compreender como se estruturou um 

domínio específico do direito do qual Cesarino Junior se tornará professor e advogado 

especializado. São formuladas duas hipóteses. A primeira delas sustenta que as definições 

jurídicas sobre os ramos do direito cristalizam a ideia de que eles seriam obras perfeitas e 

acabadas, decorrentes exclusivamente da atividade de juristas e racionalmente direcionadas 

para a regulação da realidade social. A segunda hipótese é a de que a criação e a existência de 

uma disciplina nova nos cursos jurídicos não implicam em imediato reconhecimento ou 

legitimação.       

Para explicar e fundamentar essas duas hipóteses, este capítulo será estruturado da 

seguinte forma: inicialmente serão analisados os papeis e as contribuições da chamada 

doutrina católica sobre a questão social e os movimentos sociais dos trabalhadores e 

intelectuais a eles ligados para a formação do Direito do Trabalho, a fim de restituir a 

complexidade do fenômeno e mostrar a ideia de que um ramo jurídico é, na verdade, um 

processo, e não algo imutável. Em seguida, serão destacados o papel do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) como instância de prestígio à qual se ligavam alguns 

intérpretes autorizados do Direito do Trabalho, a criação dessa disciplina nas faculdades de 

direito e a contribuição dos professores para sua sistematização. Depois, serão analisadas as 

marcas do desprestígio relacionadas ao Direito do Trabalho, para destacar a dimensão 

conflituosa em que se insere tanto a disciplina como seu professor num espaço social jurídico 

mais amplo. 
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A DOUTRINA CATÓLICA SOBRE A QUESTÃO SOCIAL 

 

Uma das inspirações mais citadas por Cesarino Junior e outros autores, além de 

legisladores, é o que se denominou de doutrina católica sobre a questão social. A encíclica 

Rerum Novarum350, escrita pelo papa Leão XIII em 1891, é uma espécie de documento que 

contém a posição da Igreja diante desse assunto. Em sua introdução, destaca a atualidade da 

questão social, tendo em vista o desenvolvimento industrial, fixando algumas diretrizes para 

serem cumpridas pelos católicos em benefício das “classes inferiores”. Ataca a “solução 

socialista”, que instiga “ódio invejoso aos que possuem” e que prejudicaria o operário, no 

sentido de que a coletivização da propriedade atingiria salários de trabalhadores. Faz longa 

defesa da propriedade privada, tida como um direito natural, inerente ao homem e, portanto, 

inviolável. Nesse ponto, a encíclica se ajusta a algumas teses jurídicas ainda em voga à época, 

mas adiciona fundamentação divina à necessidade de proteção deste direito: “Não desejarás a 

mulher do teu próximo, nem a sua casa, nem o seu campo, nem o seu boi, nem a sua serva, 

nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença”. A proposta de solução da “questão 

social” deveria ser alcançada por meio da “concórdia” entre a classe trabalhadora e a classe 

produtora, observadas algumas regras gerais. Os trabalhadores deveriam se comportar nos 

termos em que foram contratados, ou seja, entregar os resultados esperados, deveriam ser fiéis 

aos patrões e, mais importante, “suas reivindicações devem ser isentas de violências e nunca 

revestirem a forma de sedições”. Já os patrões deveriam tratar bem os operários, pagar-lhes 

salários dignos, sem lhes impor serviços superiores às suas forças. A encíclica mostra 

preocupação com a “sedução” dos trabalhadores por “grandes promessas” ou “vantagens 

exageradas”, ou seja, tinha em mira desestabilizar a organização dos operários.  

O documento continha, ainda, sugestões aos governantes, pois indicava que o Estado, 

por meio de leis, deveria proteger os trabalhadores de abusos, com a criação de uma jornada 

justa de trabalho, a fim de respeitar o descanso e recuperação. Por outro lado, o Estado 

também deveria reprimir greves, proteger a propriedade particular e respeitar as datas 

religiosas festivas. A encíclica mostra desconfiança em relação às associações e sindicatos e 

propõe a fundação de associações católicas que visem congregar trabalhadores e promover 

sua representação. Por fim, faz um convite aos operários cristãos para fundarem associações 

religiosas com o fim de promover o bem-estar dos trabalhadores.  

                                                 
350 Disponível em http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_1 5051 
891_rerum-novarum.html, último acesso em 21.08.2019. 
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Em 15 de maio de 1931 o Papa Pio XI publicou nova encíclica, chamada 

Quadragesimo anno, cujo objetivo era comemorar os quarenta anos da publicação da Rerum 

novarum. O texto inicia qualificando a encíclica anterior como um conjunto de “regras 

seguríssimas para a boa solução do espinhoso problema do consórcio humano, a chamada 

‘Questão social’, precisamente quando isso mais oportuno e necessário era”.351 O objetivo 

dessa nova encíclica era fazer um balanço dos quarenta anos de “aplicação” dos preceitos da 

Rerum novarum, esclarecer e desenvolver determinados pontos. Destacou-se o trabalho de 

conscientização feito junto aos trabalhadores sobre os seus direitos e sua condição social, o 

que ocasionou o surgimento de sociedades de socorro mútuo para operários, organizadas 

segundo os preceitos da Igreja. Além disso, a encíclica teria servido de inspiração para vários 

governantes, que adotaram medidas e leis visando a melhoria da condição dos trabalhadores. 

Há menção à criação de associações católicas como alternativa aos sindicatos, reguladas por 

princípios religiosos, congregando o que chama de operários católicos e que a Rerum 

novarum era a carta magna dos trabalhadores. Indicando a existência de críticas sobre a defesa 

ferrenha da propriedade privada feita na encíclica anterior, Pio XI procurou justificar essa 

posição, chegando a afirmar que não se perde a propriedade pelo não uso ou seu uso abusivo 

pelo proprietário. Todavia, diz que o direito de propriedade não é imutável e cabe aos Estados 

e seus governantes a fixação dos direitos e deveres dos proprietários, o que denomina de 

conciliação entre “o direito de propriedade com as exigências do bem comum”.352 Denomina 

pretensão injusta de o capital ter a posse de todos os produtos e lucros, e pretensão injusta do 

trabalho reter todos os rendimentos, descontadas a amortização e recomposição do capital; 

sugere uma via intermediária, uma distribuição “pautada pelas normas do bem comum e da 

justiça social”, sem explicar, porém, quais seriam essas normas e qual o conteúdo dessa 

justiça social. Sobre o salário, assinala que deve ser justo à sobrevivência do operário e da sua 

família, cobrindo as despesas com as mulheres que, segundo o pontífice, não deveriam 

trabalhar fora de casa, mas cuidar dos filhos e dos trabalhos domésticos. A questão sindical 

mencionada na encíclica é praticamente a defesa do modelo italiano fascista de controle dos 

trabalhadores, com a ressalva de que ele poderia, em tese, servir mais a interesses políticos do 

que sociais. Por fim, a encíclica Quadragésimo anno dedica grande espaço para criticar o 

socialismo, defendendo basicamente que uma pessoa não pode ser socialista e católica ao 

mesmo tempo. 

                                                 
351 Disponível em http://www.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_ 19310515 
_quadragesimo-anno.html, último acesso em 8.12.2019. 
352 Idem. 
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O importante a reter da doutrina católica sobre as relações entre empregados e 

empregadores é que ela teve efetiva aplicação em algumas leis do regime Vargas, como o 

controle absoluto dos sindicatos e a proibição de greve em determinados períodos. Cesarino 

Junior foi muito influenciado por essa doutrina e isso fica claro em seus posicionamentos 

doutrinários sobre a Legislação Social. Inicialmente, apresenta-se como contrário ao direito de 

greve, que era assegurado pela Constituição de 1946. Em 16 de agosto de 1955, foi 

entrevistado para o jornal Diário de Notícias, cujo título da matéria era: “Conhecido jurista 

contrário ao direito de greve fixado pela constituição federal”.353 Para o entrevistado, havendo 

uma Justiça do Trabalho com poder normativo em dissídios coletivos354, que poderia resolver 

mais facilmente questões de salários, há incompatibilidade com o direito de greve. Tempos 

depois, no Diário Popular, de Pelotas, RS, edição de 8 de agosto de 1961, declarou que “a 

greve é crime e sou pela liberdade sindical”. Para ele, a greve poderia ser equiparada ao 

“exercício arbitrário das próprias razões, portanto, crime capitulado no Código Penal”.355 Isso 

ainda no início da década de 1960, ou seja, em período bem posterior ao governo Vargas dos 

anos 1930-1945.  

Cesarino era um entusiasta da criação e desenvolvimento de Círculos Católicos de 

trabalhadores, como demonstra uma notícia publicada na Gazeta, em 28 de dezembro de 

1944, comentando sua participação na cerimônia do oitavo aniversário do Círculo Operário 

Católico do Ipiranga.356 Em um artigo publicado no jornal O Operário, de 20 de fevereiro de 

1942, ele explicou as diferenças de atuação entre os círculos operários católicos e os 

sindicatos. Dizendo-se filiado ao movimento da Ação Católica, o autor destaca que os círculos 

têm como prioridade a educação dos trabalhadores e suas famílias, no aspecto social, moral 

cívico, intelectual e religioso e que isso funciona como: 

 

[...] a mais sábia e eficiente polícia preventiva que se póde existir, quanto à 
ordem política e social, embora em nosso paíz, o dito policiamento quase 
não seja necessário devido à clarividência do genial Presidente Vargas, que 

                                                 
353 CM-UNICAMP-FAFCJ. Fundo Antônio Ferreira Cesarino Junior, pasta III (recortes de jornais). 
354 Na Justiça do Trabalho há a previsão da instauração de dissídios coletivos por meio dos sindicatos dos 
empregados e dos empregadores para a solução de questões relacionadas a salários, benefícios, horário do 
trabalho, assistência social etc. Há previsão de tentativa de conciliação entre as teses dos trabalhadores e as teses 
dos empregadores. Não havendo acordo, o Tribunal do Trabalho julgará as questões postas em discussão e fixará 
regras sobre esses assuntos que serão aplicadas a toda a categoria de trabalhadores, sindicalizados ou não. 
355 O Circulo Operario do Ipiranga comemorou seu oitavo aniversario. A Gazeta, 28 dez 1944, sem indicação de 
página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
356 Ibidem. 
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soube, em tempo hábil, dotar o país da legislação social exigida pelas nossas 
necessidades.357   

 

Em resumo, a grande realização dos círculos operários católicos era a harmonização 

entre empregados e empregadores, nos termos de colaboração preceituados pelo governo. O 

autor reconhece um papel importante aos sindicatos, mas, como eram limitados a categorias 

profissionais, não teriam “as mesmas possibilidades de união” que os círculos. 

Para Cesarino Junior não houve apenas a adoção dos princípios gerais cristãos pela 

legislação brasileira, mas a inspiração de regras específicas, o que credita à “formação 

perfeitamente cristã” dos estadistas brasileiros, citando como exemplos as leis que 

regulamentam o trabalho do menor e das mulheres, as regras sobre salário, proteção do 

trabalhador contra imposições de atividades superiores às suas forças, regras de higiene do 

trabalho etc.358  

Havia obra anterior de divulgação da doutrina católica, de autoria de um ministro do 

Supremo Tribunal Federal chamado Augusto Olympio Viveiros de Castro, que também era 

professor universitário. Seu livro é resultado da reunião das suas palestras sobre a questão 

social, quase como um porta-voz da Igreja. Para ele, o problema social passava pela 

desestruturação das vigas-mestras da ordem social: Deus, família autoridade e propriedade. O 

trabalho é considerado um problema moral e não pode ser resolvido sem fortalecer o 

sentimento religioso. Nem o “capitalismo oppressor” nem o “operariado revolucionario” 

conseguiriam resolver a questão posta.359 A partir disso, o autor passa a colocar alguns 

entendimentos seus que poderiam solucionar a questão: (i) reconhecimento do direito de 

greve, mas com limitações – diz que foi o primeiro jurisconsulto a reconhecer formalmente 

este direito; (ii) a criação de Juntas Industriais em cada fábrica, ramo de atividade ou todo o 

conjunto produtivo, formadas por representantes dos trabalhadores e dos empregadores em 

igual número, chefiadas por membro do governo, com a finalidade de fixar jornadas de 

trabalho, valor do salário mínimo etc. O autor não aceitava a tentativa de criação de uma 

jornada única universal, com oito horas diárias, pois isso seria uma iniciativa do governo 

inglês a fim de agradar o Partido Trabalhista; (iii) participação dos operários no lucro da 

                                                 
357 O Circulo Operario do Ipiranga comemorou seu oitavo aniversario. A Gazeta, 28 dez 1944, sem indicação de 
página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
358 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. A influência da encíclica ‘Rerum Novarum’ na Legislação Social 
Brasileira. In Anais do Primeiro Congresso de Direito Social, volume I, Rio de Janeiro: Serviço da Estatística da 
Previdência e Trabalho, 1943, p. 168 e 169. 
359 VIVEIROS DE CASTRO, Augusto Olympio. A questão social, Rio de Janeiro: Livraria Editora Conselheiro 
Candido de Oliveira, s/d., p. 6, 38 e 59. Como há no livro uma introdução datada de 1920, para os fins deste 
trabalho considerou-se também como a data de publicação.  



 

116 
 

empresa, dando exemplos de países que instituíram essa forma de remuneração; (iv) a criação 

da Justiça do Trabalho, com comissões de arbitragem e julgamento formadas por 

representantes dos empregadores e dos empregados, cujas decisões seriam normativas e 

vinculariam as demais relações de trabalho da mesma espécie tratada na decisão; (v) a reunião 

de operários em centros católicos, que teriam seus santos padroeiros, espaço para aulas, 

palestras, aperfeiçoamento; (vi) criação de escolas de prendas domésticas, pois no entender do 

autor as mulheres não deveriam trabalhar fora; (vi) a construção de casas de operários com 

espaço suficiente que garanta a higiene, localizadas no subúrbio, onde os terrenos seriam mais 

baratos e (vii) a criação de fundos de aposentadoria e pensões, que deveriam ser formados por 

contribuições de empregados, empregadores e governo, cada um na proporção de um terço.360 

Os temas tratados por Viveiros de Castro demonstram a construção de uma forma de 

controle total dos trabalhadores e suas famílias, com caráter governamental e também 

religioso. A questão da doutrina católica, as aproximações e as críticas a ela endereçadas 

serão retomadas no próximo item, quando serão analisados os movimentos sociais dos 

trabalhadores e escritos de intelectuais a eles ligados. Por enquanto, pretendeu-se frisar aqui 

que tal doutrina teve influência sobre intelectuais brasileiros, isso muito antes das leis 

trabalhistas de Vargas. Isso repercutiu tanto na produção legislativa quanto na produção 

intelectual de juristas “pioneiros” ligados ao Direito do Trabalho.  

Não se nega, obviamente, que as novas leis exigiram um esforço de sistematização e 

de interpretação, funções assumidas por juristas, até mesmo para a configuração de um 

conteúdo comum e ordenado de uma disciplina nas faculdades de direito. Importa destacar 

que o conteúdo dessa disciplina não nasceu exclusivamente com a legislação Varguista, mas 

tem entre seus antecedentes os debates sobre a doutrina católica, as legislações estrangeiras e 

as correntes políticas e ideológicas dos movimentos sociais dos trabalhadores. 

 

 

OS SOCIALISTAS 

 

O final do século XIX e o início do século XX marcam um período de emergência do 

movimento operário “no cenário político”, bem como de criação, importação, adaptação e 

discussão de teorias e correntes ideológicas sobre a questão social relacionada aos 

                                                 
360 VIVEIROS DE CASTRO, Augusto Olympio. A questão social, Rio de Janeiro: Livraria Editora Conselheiro 
Candido de Oliveira, s/d., p. 124 a 276. 
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trabalhadores. É necessário mencionar esses movimentos, pois suas lutas e reivindicações 

devem ser consideradas como parte importante do futuro Direito do Trabalho, já que 

ajudaram a conformar um fundo comum de referências que seria o seu pilar. 

O movimento socialista, também chamado reformista, emergiu no final do século 

XIX, especialmente no Rio de Janeiro. Não se trata de um único movimento idealizado e 

dirigido pelas mesmas pessoas – havia cisões e rivalidades -, mas de diversas iniciativas que 

tinham em comum o entendimento de que a classe trabalhadora deveria ser respeitada e que 

deveria participar das decisões sobre a condução do país. Propugnavam que os trabalhadores 

deveriam fundar associações e partidos políticos para serem eleitos e participarem ativamente 

da criação de leis que levariam a uma sociedade mais justa. Tais proposições, sem caráter 

revolucionário, são as que mais se aproximam da concepção tradicional de direito e 

possivelmente por essa razão é que alguns intelectuais socialistas foram convidados a 

trabalhar para o governo Vargas, no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC).  

As características mencionadas servem para dar uma ideia aproximada do que os 

movimentos sociais dos trabalhadores pregavam como formas de intervenção na realidade do 

país. Tal como adverte Antônio Paulo Rezende, não se pode presumir uma ideologia pura 

fixada “a priori” nos movimentos sociais, sem se dar atenção à dimensão prática da própria 

luta.361 

Os primeiros partidos socialistas fundados no Rio de Janeiro tinham programas 

parecidos e defendiam a limitação do horário de trabalho, a regulamentação e proteção do 

trabalho da mulher e dos menores, proteção aos operários acidentados e idosos e melhores 

salários.362 Foram criados diversos jornais específicos sobre a questão dos trabalhadores, 

normalmente ligados às associações e partidos socialistas, como O echo popular, A voz do 

povo, Gazeta operária etc. Ainda no século XIX há participação política, como a candidatura 

de membros do Centro do Partido Operário à Constituinte de 1890. Foi por pressão do Centro 

Operário que se conseguiu alterar o Código Penal de 1890, para que a greve realizada por 

meios pacíficos não fosse considerada crime, embora o emprego de violência para promoção 

de greves permanecesse crime.363 

Pode-se dizer em resumo que, salvo diferenças, os movimentos socialistas 

pretendiam a alteração da sociedade por meio de um processo longo de reformas, das quais os 

                                                 
361 REZENDE, Antônio Paulo. A classe operária em Pernambuco. Cooptação e resistência (1900/1922), 1981, 
207 f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, p. 21. 
362 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 50. 
363 Idem, p. 47 a 52. 
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trabalhadores deveriam participar ativamente, especialmente como legisladores. A criação de 

leis, ou mesmo de um sistema legal de proteção dos trabalhadores, seria o substituto de uma 

“revolução violenta”.364 

A questão dos trabalhadores também chamou a atenção de alguns intelectuais, que 

escreveram sobre o assunto e participaram de associações, partidos, greves etc. Evaristo de 

Moraes, Joaquim Pimenta e Deodato Maia são exemplos de conhecidos intelectuais ligados a 

propostas socialistas. Essa identificação não os impedia, por exemplo, de defender os 

anarquistas, como é o caso específico de Joaquim Pimenta, de se aproximar da doutrina social 

católica, como é o caso de Deodato Maia, ou de participarem de grupos de defesa da 

Revolução Russa de críticas, como é o caso de Moraes e Pimenta. Deve-se atentar ainda para 

que já nos anos 1910 e 1920 os anarquistas utilizavam a vinculação de pessoas aos 

movimentos socialistas como forma de criticá-los, chamando-os de pequenos burgueses 

etc.365 

Evaristo de Moraes (1871-1939) foi um intelectual e rábula366 que teve um papel de 

destaque entre os socialistas do Rio de Janeiro, participando da fundação de partidos operários 

desde o final no século XIX, além de ter envolvimento com os movimentos dos trabalhadores 

e greves. Em 1918 questionou a constitucionalidade da lei que previa a expulsão de 

trabalhadores estrangeiros do Brasil, saindo-se vencedor; foi defensor de Edgar Leuenroth, 

anarquista preso na greve de 1917 na cidade de São Paulo e escreveu um livro sobre acidentes 

do trabalho em 1919, criticando a lei sobre o mesmo assunto então promulgada. Foi nomeado 

consultor jurídico do MTIC na gestão Lindolfo Collor (1930-1932), e, no final de sua vida, 

tornou-se professor catedrático de Direito Penal da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ 

em 1938. Morreu em 1939.367 

Embora tivesse uma participação ativa, Moraes sofria críticas por parte de membros 

dos movimentos dos trabalhadores, por ser um elemento estranho, já que não era operário e 

sim um rábula bem sucedido que tirava lucro da miséria, com cobrança de honorários de 

operários pobres. Em contrapartida, seus defensores criaram a imagem de um colaborador 

                                                 
364 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 68. 
365CASTELUCCI, Aldrin Armstrong Silva. Agripino Nazareth e o movimento operário da Primeira República. 
Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 32, nº 67, p. 77-99, 2012, p. 86. 
366 Pessoa que advoga sem ser bacharel em direito. Evaristo de Moares bacharelou-se em direito apenas em 
1916, com 45 anos de idade. 
367 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Evaristo de Moraes: justiça política nas arenas republicanas (1887-
193)9, 2004, 422 f. Tese (Doutorado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 
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desinteressado, que desenvolvia uma atividade praticamente benemerente.368 Foi autor de um 

livro que seria, tempos depois, considerado pioneiro no Direito do Trabalho, publicado em 

1905 e denominado Apontamentos de direito operário. Trata-se de uma coletânea de artigos 

publicado no Correio da Manhã desde 1901 e é um dos primeiros esforços de colocar em 

forma de um livro jurídico as reivindicações dos movimentos dos trabalhadores.  

Nesse livro, Evaristo de Moares propõe um desenvolvimento gradativo de proteção 

aos trabalhadores por meio de reformas legislativas e ações do governo.369 Cita Karl Marx 

como “organizador do Socialismo científico”, mas o faz como evidência de autoridade para o 

fato da existência de exploração dos trabalhadores pelos donos do capital. O autor denunciou 

o atraso da legislação do Brasil no assunto, com críticas ao enquadramento jurídico das 

relações de trabalho, denominadas então de “locação de serviços”, entendidas como matéria 

de direito privado. A liberdade de trabalho, ou seja, de o trabalhador vender o seu trabalho da 

forma que melhor lhe convier, cede à lei da concorrência do preço menor, pois há sempre 

mais oferta que procura. Isso gera “esforço máximo e mínima remuneração, que se desdobra 

em ‘opressão e miséria’”. De acordo com o autor, há “necessidade de regular-se, no interêsse 

do trabalhador e sem prejuízo do industrial, as condições em que aquêle venderá a êste seu 

esforço consciente”, levando-se em conta “preço do trabalho ou taxa do salário, duração do 

trabalho e qualidade do trabalho”.370 

Em alguns momentos, o autor simplesmente examina a legislação brasileira e a 

compara com legislações estrangeiras, como no caso do trabalho de menores de idade. Mas o 

faz para dizer que, enquanto regulado o trabalho do menor, o de mulheres adultas fica sem 

regulação, sujeitando-as aos “bons ou maus corações dos industriais e seus prepostos”.371 

Sobre greve, o autor inicia um capítulo indagando se há, no Brasil, o direito de greve, “direito 

de não trabalhar”. Após comparações de legislações estrangeiras, e longas citações em francês 

e italiano, reconhece a garantia de greve no país, interpretando artigos do Código Penal de 

1890, legislação aplicável ao assunto naquela época. Diz por exclusão as razões pelas quais a 

lei punia com prisão e multa indivíduos que causassem a “cessão ou suspensão de trabalho 

                                                 
368 MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Evaristo de Moraes: justiça política nas arenas republicanas (1887-
193)9, 2004, 422 f. Tese (Doutorado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004, p. 63 
p. 80 e 81. 
369 MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, 3ª edição, São Paulo: LTr, 1971, p. 10. 
370 Idem, p. 9 a 20. 
371 Idem, p. 36.  
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por meio de ameaças ou violências para impor aos operários ou patrões aumento ou 

diminuição de salário ou serviço” e não o ato da greve em si.372 

O autor tratou, ainda, da jornada de trabalho, ressaltando que, se havia lei 

regulamentadora do trabalho de crianças nas fábricas, o trabalho adulto continuava sem 

regulação, indicando os abusos cometidos contra essas duas categorias de trabalhadores. Em 

relação aos sindicatos, destaca que a organização dos trabalhadores “corrige os maiores 

defeitos do regime capitalístico e atenua as imposições da grande indústria, quase 

insuportáveis, e que dia a dia mais vexatórias e deprimentes”. O sindicato deveria ser formado 

apenas por membros da categoria e não poderia defender interesses políticos estranhos “à vida 

social e econômica dos seus membros”. As principais finalidades seriam defender os 

interesses dos trabalhadores associados, determinação da forma de pagamento pelo serviço, 

limitação de crianças e mulheres nas fábricas etc. 373 Por fim, o autor trata de cooperativas de 

trabalhadores, para venda de produtos, divisão dos lucros e formação de patrimônio. 

Evaristo de Moares tenta se equilibrar entre uma postura didática (com definições de 

conceitos, descrição de origem dos direitos dos trabalhadores e descrição de como esses 

direitos se desenvolviam no exterior) e uma postura de jurista daquela época (com um 

trabalho técnico de análise e interpretação da legislação, citação de juristas estrangeiros e 

trechos sem tradução). Mesmo sendo formado por artigos de jornal, que normalmente são 

escritos em curto espaço de tempo, o livro contém um esforço de refinamento teórico, em 

colocar em linguagem jurídica as reivindicações sociais, mais apto a tentar convencer 

governantes e legisladores, normalmente juristas como o autor, do que esclarecer operários. É 

interessante notar que, para pôr em forma jurídica seus pensamentos, tenha que recorrer à 

legislação já existente, inclusive como forma de inteligibilidade do que enuncia, ou seja, uma 

forma de pedágio para a nova modalidade vingar junto às demais existentes. Isso contradiz as 

suas “intenções” expressas logo no início do livro, de que seria um “opúsculo” de 

vulgarização de algumas ideias que poderiam ser aproveitadas pelos legisladores 

brasileiros.374 O opúsculo de Evaristo de Moares é, portanto, obra de jurista para juristas, e o 

fato de o autor ter participado das manifestações de trabalhadores no início do século XX fez 

aumentar cada vez mais a sua “autoridade” no assunto. Certamente não se pode ainda falar em 

sistematização de um ramo jurídico novo, mas percebe-se que há a existência de um fundo 

comum de assuntos que já faziam parte das bandeiras dos movimentos dos trabalhadores e 
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dos partidos políticos, embora o livro não seguisse um roteiro pré-especificado por uma 

especialidade jurídica. 

Joaquim Pimenta foi outro intelectual relacionado aos movimentos socialistas. De 

origem simples, Pimenta estudou com o auxílio de outras pessoas, “tendo sido sucessivamente 

cobrador de impostos em feiras, alfaiate, sacristão e professor de uma escola noturna para 

menores”. Transferido para Fortaleza em 1904, ingressou na Academia Livre de Direito do 

Ceará em 1906. Nesse período fundou e escreveu em diversos jornais, alguns de propaganda 

socialista e anticlerical. Após ser preso, mudou-se para Recife em 1909, matriculando-se na 

Faculdade de Direito. Bacharelou-se em 1910 e tornou-se promotor público em 1911. Em 

seguida, pediu demissão do cargo para se embrenhar nas lutas políticas no estado. Em 1915 

tornou-se livre-docente e, em 1917, professor substituto de Economia Política na Faculdade 

de Direito do Recife.375  

Em 1917 houve uma grande greve organizada pelos anarquistas em Recife, que 

reivindicavam o “estabelecimento da jornada de 8 horas, a equiparação de salários entre 

mulheres e homens e medidas de higiene nos locais de trabalho”.376 A repressão do governo 

foi brutal, mas não impediu que os anarquistas organizassem outras greves, como a dos 

trabalhadores da Pernambuco Tramways, em 1919. Joaquim Pimenta foi chamado a 

assessorar juridicamente e a representar os grevistas, cujas reivindicações por escrito não 

eram recebidas pela empresa. Já nesse período tornou-se conhecido, pois participava de 

comícios dos trabalhadores vestido “capa e boina de bolchevista, tratando seus companheiros 

de camaradas”.377 Mesmo agindo dessa forma, Joaquim Pimenta era considerado um 

socialista reformista, sendo por isso atacado pelas lideranças anarquistas, que não 

vislumbravam mudança social por meio de reformas legislativas graduais, mas pela ação 

direta dos trabalhadores e dos sindicatos. Além disso, era considerado, também pelos 

anarquistas, como um elemento estranho, um intelectual que não era operário e que tinha 

ligação com políticos e governantes. Sobre essa “intromissão” de pessoas não operárias nos 

movimentos sociais, Antônio Canellas, líder anarquista e opositor de Pimenta, dizia: “A 

inteligência terá de ser um atributo do trabalhador e não um atributo de um aliado do 

trabalhador, que sempre considera sua aliança uma ‘proteção’ e não quer ser ouvido, mas sim 
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Pernambuco e Paraíba [online]. Campina Grande: EDUEPB, pp. 113-140, 2015, p. 115. 
377 Idem, p. 118. 



 

122 
 

obedecido”.378 Mutatis mutandi, era o mesmo tipo de crítica feita a Evaristo de Moraes, 

também ele um “estranho” à classe operária. Joaquim Pimenta manteve, ainda por um curto 

período, “influência entre os operários de Pernambuco”;379 em 1921 ele fundou um jornal 

denominado O Diário do Povo, destinado a publicar notícias de interesses dos trabalhadores e 

dos movimentos sociais, abrindo espaço e dando apoio aos comunistas, que fundaram em 

Recife o Centro Comunista no mesmo ano. Envolvido em disputas eleitorais, nas quais tentou 

engajar os trabalhadores em uma luta armada sem sucesso, Joaquim Pimenta acabou isolado 

politicamente quando os comunistas romperam com os socialistas e tomaram a direção do 

movimento operário.380 

Joaquim Pimenta não escreveu livro nos moldes de Evaristo de Moares, contendo 

sugestões legislativas acompanhadas de explicações jurídicas relacionadas à defesa dos 

trabalhadores. Sua maior intervenção nos debates travados sobre tais assuntos, para além de 

suas manifestações políticas, foi um livro que reuniu artigos seus escritos no bojo de uma 

discussão havida com um padre e, depois, com um advogado, acerca da doutrina social 

católica. Na verdade, Pimenta não questionava a fundo as ideias contidas na Rerum novarum, 

mas sim a legitimidade da Igreja em participar do debate e, mais especificamente, a criação de 

círculos operários católicos. 

O livro contém a defesa do anarquismo, atacado pela doutrina católica, sendo 

comparado a um ideal superior, qual seja, a vivência em comunidade com total liberdade; se 

alguns meios utilizados pelos anarquistas para alcançar esse ideal eram violentos, tal se daria 

pela força da ideia sobre o sentimento individual. Noutras palavras, o indivíduo, “eu 

individual”, se sacrificaria em favor da coletividade, o “eu social”. Ainda de acordo com o 

autor, a violência de determinadas ações não eram diferentes daquelas utilizadas pelos 

primeiros cristãos, cujo ideal inicial também seria a vida comunitária e fraternal.381 

Contrariando seu interlocutor, Pimenta também fez a defesa dos socialistas e do marxismo, 
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(org.), Trabalho e trabalhadores no Nordeste: análises e perspectivas de pesquisas históricas em Alagoas, 
Pernambuco e Paraíba [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2015, p. 113-140, p. 125. 
380 Idem, p. 134 a 136. 
381 PIMENTA, Joaquim. A questão social e o catholicismo, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Carvalho Editora, 
s/d, p. 277 e seguintes.  
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dizendo que a teoria marxista não leva em consideração somente a questão econômica, 

embora ela tenha um papel preponderante. Para o autor, os fenômenos sociais são sim levados 

em consideração, com a citação de diversos autores para sustentar essa posição.  

Por fim, quando da publicação da segunda edição do livro com os artigos da 

contenda, Joaquim Pimenta demonstra preocupação em relação à ascensão da Igreja sobre os 

operários. Logo de início, o autor alerta para uma tentativa de alteração do decreto de 

sindicalização de 1931, “para que facilitasse a organização de syndicatos cathólicos”.382 Esse 

ponto específico diz mais do que pretendia o autor. Joaquim Pimenta participou ativamente da 

chamada “Revolução de 1930” e foi um dos primeiros membros do MTIC na gestão de 

Lindolfo Collor. Possivelmente por causa disso conseguiu ser transferido da Faculdade de 

Direito do Recife para a Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1932, 

justamente na cátedra de Direito Industrial e Legislação do Trabalho. Seja como antigo líder 

de manifestações, seja como técnico do MTIC, a questão transborda dos motivos teóricos e 

históricos para condenar a Igreja; Pimenta possivelmente estava reagindo contra a entrada, no 

espaço das disputas pela organização dos trabalhadores, de mais um ator: os círculos e as 

associações católicas de trabalhadores, tão enaltecidas por Cesarino Junior, como acima 

mencionado.  

Diferentemente de Evaristo de Moraes e Joaquim Pimenta, Deodato Maia (1875-?) 

foi um político com carreira parlamentar. Nasceu em Maroim, SE; mudou-se para o Rio de 

Janeiro, onde cursou o Colégio Pedro II, formou-se em direito na Faculdade Livre de Direito 

do Rio de Janeiro em 1901 e passou a advogar na mesma cidade. Atuou como jornalista em 

diversos órgãos, desde o tempo de estudante. Foi chefe de polícia do Estado do Sergipe em 

1915; em 1918 foi eleito deputado federal. Iniciou sua atuação no MTIC em 1932, a partir da 

nomeação, por Lindolfo Collor, para ser presidente de uma comissão de inquérito para apurar 

as denúncias apresentadas por trabalhadores contra a empresa The Rio de Janeiro Light and 

Power. Em 1933 foi nomeado para a procuradoria geral do Departamento Nacional do 

Trabalho. Escreveu A regulamentação do trabalho, em 1914, e Legislação social em 1918.383 

Na edição de 13 de julho de 1911 o Estado de S. Paulo noticiava que o “advogado 

fluminense dr. Deodato Maia apresentou ao Instituto da Ordem dos Advogados do Rio de 

Janeiro um projecto de regulamentação do trabalho das crianças e das mulheres empregadas 

                                                 
382 PIMENTA, Joaquim. A questão social e o catholicismo, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Carvalho Editora, 
s/d, p. 277 e seguintes. 
383 CPDOC – FGV. Verbete biográfico “Deodato Maia”. Disponível em https://cpdoc 
.fgv.br/sites/default/files/verbetes /primeira-republica/MAIA,%20Deodato.pdf, último acesso em 27.06.2019. 
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nas indústrias e no commércio”.384 Reproduzindo o noticiário de A Gazeta de Notícias, do Rio 

de Janeiro, o artigo comenta que as fábricas empregavam crianças e mulheres em serviços 

leves, contribuindo para o sustento da família e melhoria da situação. Menciona que os 

salários pagos nas fábricas do Rio aos operários eram “enormes em comparação com outros 

paízes”, mas insuficientes para o sustento familiar, daí a opção por empregarem mulheres e 

crianças. O projeto de Deodato Maia regulamentava o trabalho de crianças acima de dez anos, 

com jornada de seis horas até os dezesseis anos, intervalo de uma hora para descanso e 

proibição de trabalho de crianças em “subterrâneos”. Ainda segundo a notícia, dava garantias 

para as mulheres durante a gravidez e depois do parto. Previa também a criação de um 

Departamento Geral do Trabalho, cuja finalidade seria:  

 

coordenar e publicar todos os dados relativos ao trabalho; organizar o codigo 
de trabalho; diffundir e propagar a criação de institutos destinados aos 
socorros mutos de operarios e suas familias, e, especialmente, as caixas de 
maternidade; velar fielmente pela rigorosa execução das leis referentes aos 
trabalhos.385  
 
 

Em 1912 publicou um livro chamado Regulação do trabalho do menor386, inspirado 

principalmente na doutrina social católica, no qual prescreve medidas que o Estado deveria 

tomar sobre o assunto. Sua principal crítica se direciona ao liberalismo exacerbado da 

legislação brasileira, que tudo permitia em nome de contratos assinados entre as partes, no 

caso, entre empregadores e operários. Menciona ter elaborado um projeto de proteção aos 

menores trabalhadores, que foi analisado pelo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, 

nome à época da atual Ordem dos Advogados do Brasil, do qual recebeu parecer favorável. 

Assim como Evaristo de Moraes, diz que se sentirá recompensado se o livro chamar a atenção 

dos legisladores. O autor diz que a regulação do trabalho do menor era uma área interessante 

do direito operário. Aqui também é necessário relacionar o livro de Deodato Maia com o de 

Evaristo de Moraes: ambos utilizam a denominação Direito Operário e têm uma clareza ao 

dividir esse direito em alguns temas, como, por exemplo, o trabalho do menor, da mulher, 

duração de jornada etc. Novamente é a questão da ausência de sistematização, mas a 

existência de um fundo comum de assuntos que deveriam compor um direito operário. 

Deodato Maia esclarece, em alguns momentos, que os direitos dos trabalhadores seriam 

                                                 
384O trabalho das crianças e das mulheres. O Estado de S. Paulo, 13 jul. 1911, p. 6. 
385 Ibidem. 
386 MAIA, Deodato. Regulação do trabalho do menor, Rio de Janeiro: Livraria Editora “Jacintho Silva”, 1912. 
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espécie de evolução necessária do dentro do Direito Civil387, ou seja, há uma indefinição 

ainda se haveria um direito operário autônomo em relação aos demais ramos do direito.  

O projeto de lei sugerido por Maia previa a criação de um departamento do trabalho, 

cujas funções seriam de coletar dados sobre o trabalho e intervir como instância arbitral nas 

disputas entre empregados e patrões; aceita, por outro lado, que a polícia resolva as 

“confusões” entre essas classes e que o direito de greve não deve permanecer. 

Havia outros intelectuais e políticos que trataram das relações de trabalho e se 

envolveram em movimentos sociais, como Agripino Nazareth, que liderou o movimento 

grevista na Bahia em 1919 e que depois ingressou no MTIC e os políticos Maurício de 

Lacerda e Nicanor Nascimento. De acordo com Boris Fausto, Lacerda e Nascimento foram os 

principais autores de projetos de leis em defesa dos trabalhadores entre 1917 e 1920, 

impulsionados pelos movimentos sociais e pelas greves.388 

Por fim, deve-se registrar que antes do período Vargas havia leis que 

regulamentavam alguns dos aspectos das relações de trabalho normalmente tratadas pelos 

juristas como iniciativas incipientes. Pode-se concluir, assim, que, se é verdadeiro que foi 

durante o período Vargas que foram criadas muitas leis trabalhistas que de fato alteraram, de 

alguma forma, as relações de trabalho, não é menos verdade que normalmente as iniciativas 

anteriores são rapidamente escamoteadas como forma de se cristalizar a ideia de pioneirismo 

e do “mito da outorga”, representação pela qual o presidente seria uma espécie de benfeitor 

clarividente e teria se antecipado aos trabalhadores, a fim de lhes dar direitos.389  

Por outro lado, o mito da outorga foi uma importante ferramenta de distinção de 

juristas que, nos anos 1930 e 1940, escreviam sobre o que depois se chamou de Direito do 

Trabalho, já que associados à imagem de pioneirismo e criação de um campo novo de estudos 

em direito. 

 

ANARQUISTAS E COMUNISTAS 

 

Além dos socialistas, que apresentavam propostas de leis e assuntos que seriam 

depois preponderantes para a formação de uma nova especialidade jurídica, deve-se 

                                                 
387 MAIA, Deodato. Regulação do trabalho do menor, Rio de Janeiro: Livraria Editora “Jacintho Silva”, 1912, p. 
20. 
388 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e cotidiano, 1890-1920, 2ª edição, São Paulo: Companhia das Letras, 
2016, p 253 e seguintes. 
389 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 218 
e seguintes. 
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considerar ainda as pautas de reivindicações e debates promovidos pelos movimentos 

anarquista e comunista.  

De forma bem resumida, o movimento anarquista390, cuja ascensão pode ser marcada 

pelo ano de 1906, com o I Congresso Operário realizado no Rio de Janeiro, negava a 

participação política dos trabalhadores por meio de partidos e a política do reformismo, com 

suas conquistas graduais de direitos dentro do sistema parlamentar. Para eles, a ação do 

trabalhador deveria ser direta e defendiam “o sindicato como órgão de luta”.391 Dessa forma, 

as melhorias para os trabalhadores seriam conquistadas por meio de greves e negociações com 

os patrões, sem intermediação de partidos, leis e, muito menos, do governo. O movimento 

rejeitava as críticas que lhe davam a imagem de agitadores revolucionários, asseverando que 

os trabalhadores lutavam por seus direitos legítimos e que seus interesses não conflitavam 

com os interesses do país.392 A repressão aos anarquistas e seus movimentos foi brutal e 

intensa, culminando com a criminalização do movimento pelo Decreto 4.269 de 1921 

(lembrando que vigorava no Brasil, desde 1907, um decreto que permitia a expulsão do 

estrangeiro que “por qualquer motivo comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade 

pública”).  

O fato de os anarquistas não acreditarem na ação parlamentar e na criação e leis para 

a defesa dos trabalhadores não impediu que suas reivindicações estivessem relacionadas a 

uma forma de regulamentação da relação de trabalho e, consequentemente, aos assuntos 

depois incorporados ao Direito do Trabalho. As pautas de movimentos grevistas deixam 

entrever que muitas das reivindicações eram idênticas àquelas feitas por intelectuais e 

políticos que acreditavam na criação de leis como medidas de proteção aos trabalhadores 

(especialmente os socialistas). Certamente os anarquistas também defendiam outros ideais 

além dessas pautas, como a construção de uma futura sociedade livre, sem governo, que seria 

                                                 
390 Há divergências historiográficas de denominação do movimento anarquista no Brasil. Ângela de Castro 
Gomes utiliza a expressão anarquismo (GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2005); Boris Fausto diz que no Brasil vingou uma vertente do anarquismo, a qual 
denomina de anarcossindicalismo (FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e cotidiano, 1890-1920, 2ª edição, São 
Paulo: Companhia das Letras, 2016). Leôncio Martins Rodrigues utiliza-se das duas expressões sem ressaltar 
diferenças, ou seja, são intercambiáveis em seu texto (RODRIGUES, Leôncio Martins. O PCB: os dirigentes e a 
organização. In FAUSTO, Boris (org.), História Geral da Civilização Brasileira, tomo III, O Brasil 
Republicano, 3. Sociedade e Política (1930-1964), São Paulo: DIFEL, pp. 361-443, 1986). Neste trabalho 
utilizou-se apenas a expressão anarquismo, já que não se pretende um estudo aprofundado sobre as diferenças de 
linhagens dentro do movimento anarquista. 
391 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e cotidiano, 1890-1920, 2ª edição, São Paulo: Companhia das Letras, 
2016, p 95. 
392 Idem, p. 81 a 86. 
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formada por produtores e consumidores agindo na medida de suas necessidades393, mas não se 

pode menosprezar as reivindicações “essencialmente trabalhistas”.  

Tomada a greve geral de São Paulo ocorrida em 1917 como exemplo de 

reivindicações oriundas do movimento operário liderado pelos anarquistas, nota-se a 

semelhança com algumas pautas dos socialistas e, de uma forma geral, com os assuntos que 

depois seriam essenciais ao Direito do Trabalho:  

 

A liberação dos grevistas presos, o respeito do “modo mais absoluto” ao 
direito de associação para os trabalhadores, nenhuma demissão por 
participação na greve, a abolição do trabalho de menores de 14 anos, a 
proibição do trabalho noturno das mulheres, o aumento de 35% para os 
salários inferiores a 5$000 e de 25% para os superiores, o pagamento a cada 
15 dias, a garantia de trabalho permanente aos operários, a jornada de oito 
horas, a semana inglesa e o aumento em 50% em todo o trabalho 
extraordinário...394 
 
 

De acordo com Edilene Toledo, mesmo diante de reivindicações relacionadas à 

carestia de alimentos e aumento do custo de vida, inclusive pedido de providências sobre 

abusos de açambarcadores de alimentos, de redução dos aluguéis, “as reivindicações eram, em 

sua maioria, essencialmente trabalhistas”.395 

As tabelas elaboradas por Boris Fausto sobre as causas de greves em São Paulo 

(capital e interior) e na cidade do Rio de Janeiro, no período de 1917 a 1920, também 

mostram que as questões que depois viriam constituir parte do Direito do Trabalho eram 

maioria, como salários (aumentos salariais, horas-extras, descontos, multas, atraso, redução), 

condições de trabalho (acidentes, matérias primas, trabalho do menor e da mulher, descanso 

semanal), horário, legalidade sindical etc.396 

O movimento comunista também deve ser considerado como parte da gênese do 

Direito do Trabalho, pois, como os anarquistas, muitas das suas reivindicações acabariam por 

ser tornar lei, o que de certa forma indica a expressão pública de tais movimentos e a sua 

influência sobre o governo e seus legisladores.  

No início da década de 1920 surgiram alguns grupos comunistas, formados 

especialmente por dissidentes anarquistas que, em 1921, discutiram a fundação de um Partido 

                                                 
393 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 97. 
394 TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil em 1917. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, vol. 30, nº 61, p. 497-518, maio-agosto 2017, p. 504. 
395 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., p. 97. 
396 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e cotidiano, 1890-1920, 2ª edição, São Paulo: Companhia das Letras, 
2016, p. 196 e 197. 
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Comunista no Brasil (PCB), o que de fato ocorreu em 1922. Segundo Leôncio Martins, “até 

aproximadamente 1926, o PCB funcionou como um grupo de propaganda, divulgando 

notícias sobre a revolução russa, documentos da Internacional Comunista, combatendo os 

anarquistas e os socialistas”.397 Declarado ilegal, o PCB atuou no meio político por meio do 

Bloco Operário, que em seu programa ressaltava alguns pontos, como o “reconhecimento da 

URSS pelo governo brasileiro, a anistia aos presos políticos, a autonomia do Distrito Federal, 

a elaboração de um código do trabalho de proteção do empregado, etc.”.398 Interessa destacar, 

para a finalidade deste trabalho, que os comunistas conseguiram realizar movimentos por 

meio de atuação junto aos sindicatos que, não obstante o caráter revolucionário, pediam por 

leis que atendessem os interesses imediatos dos trabalhadores, ou seja, pretendiam intervir 

politicamente para criação de novas leis. 

Novamente de forma resumida e tomando como exemplo o jornal A Classe 

Operária, do Partido Comunista, que começou a circular em 1925, há, ao lado de artigos 

teóricos e sobre a organização e conscientização dos trabalhadores, a defesa de direitos que 

seriam posteriormente incorporados à legislação do período Vargas. Na edição de 6 de junho 

de 1925 há uma pauta de reivindicações dos operários do Estaleiro Canella, divididas em 

econômicas, econômicas/higiênicas e políticas. Nas primeiras, há pleitos de aumento do valor 

do salário, jornada de seis horas para os aprendizes, “licença annual de 15 dias com 

pagamento integral”; nas segundas, pedem a construção de uma vila operária perto do local de 

trabalho, a fim de que os empregados não percam “15 a 16 horas na labuta diária”. Por fim, 

nas pautas políticas, pedem direito de livre associação e de terem um jornal.399 Em um 

exemplar de 1928 os redatores do jornal visitaram os operários de um curtume e denunciaram 

a miséria em que viviam. Ao final, os autores do artigo transcrevem as aspirações daqueles 

operários, também divididas em econômicas (salários mínimos, jornada de 8 horas para os 

homens e 7 horas para as mulheres e menores), políticas (livre associação, direito de propagar 

o jornal operário no local de trabalho, nenhuma perseguição aos membros do nosso partido – 

provavelmente o Partido Comunista, não intromissão no movimento operário e mais respeito 

aos trabalhadores), higiênicas (destruição das moradias atuais e construção de novas no 

“sistema europeu”, de tijolos, com ventilação e iluminação natural) e intelectuais (usufruto de 

                                                 
397 RODRIGUES, Leôncio Martins. O PCB: os dirigentes e a organização. In FAUSTO, Boris (org.), História 
Geral da Civilização Brasileira, tomo III, O Brasil Republicano, 3. Sociedade e Política (1930-1964), São 
Paulo: DIFEL, pp. 361-443, 1986, p. 365. 
398 Idem, p. 366. 
399 No coração dos estaleiros. A classe operária, Rio de Janeiro, 6 jun 1925, p. 1. 
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uma casa para estabelecimento de uma escola a funcionar sem a interferência dos 

empregadores e subvenção em dinheiro para sua manutenção).400 

Os movimentos anarquista e comunista contribuíam, assim, para a divulgação e 

discussão de pautas parecidas com aquelas expostas pelos socialistas. Além da divulgação 

desses assuntos em jornais, as próprias greves e paralisações eram momentos privilegiados 

para debates e conquista dos direitos pleiteados. O fato de ser mais comum entre os socialistas 

e os seguidores da doutrina social católica a escrita de livros que mais se aproximavam das 

doutrinas jurídicas posteriores não diminui a importância que os anarquistas e comunistas 

tiveram no que depois se denominou Direito do Trabalho. Não se pode, assim, compreender o 

Direito do Trabalho como uma criação única de juristas, pois isso seria uma visão simplista da 

questão. A definição atual do Direito do Trabalho, porém, não escapa a essa simplificação: “O 

complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam, no tocante às pessoas e 

matérias envolvidas, a relação empregatícia de trabalho, além de outras relações laborais 

normativamente especificadas”.401 Essa ideia escamoteia uma complexidade maior do 

fenômeno jurídico: pode-se dizer que a formação de um ramo do direito é produzida a partir 

de disputas, avanços, retrocessos, conjunturas, crises e, em grande parte, improvisos.  

O papel dos movimentos sociais dos trabalhadores e suas reivindicações, dos 

trabalhos de intelectuais ligados a esses movimentos, os exemplos estrangeiros de 

regulamentação das relações de trabalho, da doutrina social católica, tudo isso deve ser 

considerado, a fim de se compreendê-lo como um produto coletivo. Visto dessa forma, o 

direito não é apenas uma manifestação ideológica das classes dominantes para mistificação da 

realidade e exercício da dominação, tampouco “parcela de uma ‘superestrutura’ que se adapta 

por si às necessidades de uma infraestrutura de forças produtivas e relações de produção”.402 

Analisados os juristas e movimentos sociais de trabalhadores em disputa ou concorrência, por 

exemplo, não se pode falar em uma dicotomia entre os defensores de uma definição legal e 

uma ausência de definição, mas sim entre diversos significados que o que o direito ou a lei 

poderão assumir conforme os interesses em questão.403 No caso específico do Direito do 

Trabalho, compreensões completamente diferentes dos significados que o direito de 

                                                 
400 A existência trágica dos trabalhadores. A classe operária, Rio de Janeiro, 19 mai 1928, p. 1 e 4. 
401 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 12ª edição, São Paulo: LTr, 2013, p. 47. 
402 THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e caçadores. A origem da lenda negra, 2ª edição, São Paulo: Paz e 
Terra, 1997, p. 349. 
403 Adapto para o Direito Social os termos que Thompson utiliza para a análise da relação entre os habitantes das 
florestas, camponeses, funcionários das florestas e proprietários de terra na Inglaterra do século XVIII e a lei: 
THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e caçadores. A origem da lenda negra, 2ª edição, São Paulo: Paz e 
Terra, 1997, p. 351.  
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propriedade, limites da liberdade de contratar e da observância de cláusulas contratuais, saúde 

etc. Como disse Thompson, o domínio da lei, compreendido não como uma lei específica, 

mas como “a imposição de restrições efetivas ao poder e a defesa do cidadão frente às 

pretensões de total intromissão do poder”, é “um bem humano incondicional”.404 E, pode-se 

acrescentar, a categoria “humano” certamente não nomeia apenas juristas. 

 

 

O MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 

Com o movimento que levou Getúlio Vargas ao poder em 1930 surgiu uma nova 

instância expressiva das disputas por interesses econômicos, pela liderança e organização dos 

trabalhadores brasileiros e pelo monopólio de dizer o direito. Do ponto de vista da produção 

doutrinária ou interpretativa do direito, de dizer a melhor forma de aplicar as leis trabalhistas, 

havia uma multiplicidade de atores sociais, como os defensores da doutrina católica, as pautas 

dos movimentos sociais, juristas não ligados ao governo etc, mas do ponto de vista da 

produção legislativa em si, o ministério e o governo provisório são a única instância 

juridicamente autorizada a produzir leis dotadas de coercibilidade. Pode-se pensar o MTIC 

também como uma instância de legitimação intelectual de alguns juristas-burocratas, já que 

eram responsáveis não somente pela criação das leis trabalhistas do período, mas também pela 

fiscalização do seu cumprimento e do julgamento – administrativo até a criação da Justiça do 

Trabalho em 1941 – dos dissídios entre empregados e empregadores. Possivelmente a 

produção intelectual de interpretação das leis trabalhistas feita por um membro do ministério 

tem mais peso do que aquela produzida por outro jurista sem esse trunfo. Isso é relativamente 

comum no direito, ou seja, a legitimação de obras doutrinárias que os criadores de leis fazem 

sobre elas, como Clovis Bevilaqua sobre o Direito Civil (foi o autor do projeto do Código 

Civil de 1916), como Nelson Hungria sobre Direito Penal (foi um dos integrantes da comissão 

de redação do Código Penal de 1940) e outros. Noutras palavras, os criadores das leis 

estariam mais bem preparados para fixar interpretações mais “corretas”.  

A criação do MTIC ocorreu em 26 de novembro de 1930 e foi uma das primeiras 

realizações do “governo provisório”, tendo como ministro Lindolfo Collor. Graduado em 
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farmácia, Collor não exerceu sua profissão, tendo se dedicado à carreira de jornalista e à 

política. Quando nomeado para o MTIC convidou para ocupar os altos cargos Evaristo de 

Moraes, Joaquim Pimenta, Deodato Maia e outros intelectuais com algum tipo de relação 

anterior com questões trabalhistas.  

Evaristo de Moraes Filho diz que o gabinete de Lindolfo Collor era formado por 

diversos ex-socialistas e que “havia uma efervescência criadora no Ministério, de reforma 

social”. Para ele, o MTIC foi sendo tomado por pessoas mais conservadoras, o que ao cabo 

propiciou uma legislação trabalhista repressora, com a criação de uma justiça classista, nos 

quais os representantes dos trabalhadores se vendiam ao capital e aos caprichos do governo. 

Ele sugere, então, uma primeira fase de liberdade criativa e medidas de cunho social e, depois, 

uma fase repressora, com a nomeação de Salgado Filho como ministro e Oliveira Vianna 

como consultor jurídico, no lugar de Evaristo de Moraes.405 Essa é uma visão encantada do 

desenvolvimento da legislação trabalhista, pois desde o início havia pelo menos um consenso: 

que o Estado deveria controlar, tutelar e reprimir os trabalhadores, fixando um limite do 

“máximo do possível” para normatizar reivindicações trabalhistas. Para Ângela de Castro 

Gomes, existia uma diversidade de “origens político-ideológicas” que não comprometia o 

entendimento de que havia necessidade de “elaborar e aplicar um conjunto de leis sociais no 

país”, o que necessariamente não significa a existência de um princípio liberal no início e uma 

vertente conservadora após a saída dos “socialistas” do ministério. No mais, além dos “dos 

socialistas”, também integravam o ministério na gestão de Lindolfo Collor e na de Salgado 

Filho outras pessoas de perfis totalmente diferentes, como Jacy Magalhães (irmão de Juracy 

Magalhães), Clodoveu de Oliveira, Waldir Niemeyer (tido como nazista406), João Carlos 

Vital, Mário de Andrade Ramos e Oliveira Vianna.407 

Num ponto, porém, Evaristo de Moraes Filho tinha razão: alguns dos novos 

integrantes do MTIC, após a saída de Lindolfo Collor, eram ex-delegados, acostumados a 

tratar relações de trabalho como caso de polícia, pois Getúlio Vargas “dava as suas benesses, 

sua legislaçãozinha e tal. Mas se o trabalhador urinasse fora da bacia, continuava sendo caso 

de polícia”. Salgado Filho, Luiz Augusto de Rego Monteiro e Francisco Eulálio do 

                                                 
405 MORAES FILHO, Evaristo de. Entrevista a José Sergio Leite Lopes, 1992, disponível em http:/ /www 
.bvemf.ifcs.ufrj.br/Arquivos/Entrevistas/ENTREVISTA%20Jos%C3%A9%20S%C3%A9rgio.pdf, último acesso 
em 08.07.2019, p. 17. 
406 MAGALHÃES, Jacy Montenegro. Depoimento. In GOMES, Ângela de Castro (org.). Ministério do 
Trabalho: uma história vivida e contada, Rio de Janeiro: Edição do Ministério do Trabalho, 2007, p. 110. 
407 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 
165. 
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Nascimento Silva filho eram ex-delegados.408 Segundo John French, a edição de leis 

protetoras aos trabalhadores após 1930 não alterou ou abrandou a repressão policial sobre os 

movimentos sindicais e sociais: “atuavam como seu complemento necessário, seu duplo 

inalienável”.409 

De modo geral, em termos de constituição, o MTIC propiciou a “incorporação de 

segmentos sociais até então completa ou parcialmente alijados da participação no poder 

público. Ao mesmo tempo, entretanto, não deixou de manter entre seus quadros dirigentes 

representantes da velha ordem”.410 Isso, certamente, com o controle cerrado do Estado sobre 

os trabalhadores e sindicatos. De qualquer forma, as principais figuras do MTIC tinham 

algum tipo de participação prévia na questão social, seja como intelectuais engajados em 

manifestações e greves, seja como agentes repressores do Estado. Chama a atenção, porém, a 

ausência de intelectuais de São Paulo na formação deste centro de legislação e de legitimação 

intelectual, certamente resultante da alteração da configuração política nacional a partir de 

1930 e, principalmente, após a revolta paulista de 1932. 

Um dos fatos que corroboram a inexistência de um acordo para respeitar a autonomia 

dos trabalhadores no MTIC durante a gestão de Lindolfo Collor é um decreto sobre 

sindicalização, de 1931. Acabando com a pouca liberdade que até então existia, passou-se a 

um modelo de sindicato único por categoria numa determinada região, seu controle por meio 

do governo, que exigia que os estatutos fossem autorizados pelo MTIC. Exigiam-se, ainda, 

informações completas sobre os trabalhadores, como documentos de identificação, local de 

trabalho e de moradia. Instituiu-se a forma piramidal de organização, pela qual três sindicatos 

da mesma categoria poderiam formar uma federação na capital dos estados e três federações 

poderiam criar uma confederação na capital federal como instâncias reconhecidas de 

representação dos trabalhadores. Vedava a interferência de pessoas estranhas aos sindicatos e 

determinava a abstenção da propagação de ideologias sectárias de caráter social, político e 

religioso.411 Além disso, o decreto previa a necessidade de filiação a um sindicato oficial 

                                                 
408 MORAES FILHO, Evaristo de. Entrevista a José Sergio Leite Lopes, 1992, disponível em http:/ /www 
.bvemf.ifcs.ufrj.br/Arquivos/Entrevistas/ENTREVISTA%20Jos%C3%A9%20S%C3%A9rgio.pdf, último acesso 
em 08.07.2019, p. 12 e 13. 
409 FRENCH, John D. Proclamando leis, metendo o pau e lutando por direitos. A questão social como caso de 
polícia, 1920-1964. In LARA, Silvia Hunold e MENDONÇA, Joseli Maria Nunes (org.). Direitos e justiças no 
Brasil: ensaios de história social. Campinas, SP: Eitora UNICAMP, 2006, pp. 379-416, p. 410. 
410 MARTINHO, Francisco Carlos Palomares. Elites políticas e intelectuais e o Ministério do Trabalho – 
1931/1945, Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 454-470, maio-ago. 2016, p. 456. 
411 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 
163. 
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(reconhecido pelo governo) para que os trabalhadores pudessem recorrer às comissões mistas 

de conciliação e de julgamento, bem como usufruírem dos direitos trabalhistas.  

Outras leis trabalhistas da época foram: (1932) da regulamentação do trabalho de 

menores de idade, sendo proibido aos abaixo de 14 anos – antes era proibido o trabalho de 

menores de 12 anos; (1932) instituição da carteira de trabalho; (1932) regulamentação da 

jornada de trabalho diária máxima de oito horas; (1932) possibilidade de criações de 

convenções coletivas de trabalho e (1934) concessão de férias de 15 dias. Além da fixação de 

um teto do possível, a legislação varguista retrocedia em alguns pontos, como o horário de 

trabalho dos menores. O Código de Menores de 1927 proibia o trabalho noturno de menores 

de 18 anos de idade, sendo considerado como noturno o período compreendido entre as 19h e 

5h, porém permitia o trabalho entre 12 e 14 anos caso tivessem completado a instrução 

escolar primária. Já a legislação de Vargas proibiu o trabalho para menores de 14 anos, porém 

alterou o que se entendia como horário noturno, que passou a ser o período entre as 22h e 5h, 

ou seja, permitiu o trabalho de maiores de 14 e menores de 18 anos de idade até às 22h. Essa 

alteração se deu por causa da pressão dos empregadores, que também não concordaram com a 

regulamentação das férias e da instituição das convenções coletivas de trabalho, sendo 

vencidos nesses dois últimos assuntos.412 Grande parte das leis trabalhistas do período foi 

instituída de 1932 até 1937, em sua maioria na gestão de Salgado Filho no MTIC e, em menor 

parte, durante a gestão de Agamenon Magalhães.413 

A produção legislativa desse período, embora extensa, não era sistematizada e em 

parte respondia às diversas greves que aconteceram na primeira metade dos anos 1930, como 

é o caso da greve nacional dos bancários de 1934, que lhes garantiu estabilidade no emprego 

com dois anos de trabalho efetivo.414 Por outro lado, era clara a insatisfação de grande parte 

dos trabalhadores e lideranças sociais em relação à legislação trabalhista.415 

Os membros do MTIC escreviam artigos comentando e defendendo as criações 

legislativas e os publicavam nos boletins do ministério. Havia a Revista do Trabalho, de 

iniciativa particular, mas que difundia escritos como esses para um público mais amplo, além 

de comentar decisões judiciais sobre o assunto etc. Em alguns casos, como em um artigo de 

                                                 
412 RODRIGUES, Leôncio Martins. Sindicalismo e classe operária (1930-1964). In FAUSTO, Boris (org.), 
História Geral da Civilização Brasileira, tomo III, O Brasil Republicano, 3. Sociedade e Política (1930-1964), 
São Paulo: DIFEL, 1986, p. 514 e 515. 
413 GOMES, Ângela de Castro. Op. cit., p. 179. 
414 MORAES FILHO, Evaristo de. Entrevista a José Sergio Leite Lopes, 1992, disponível em http:/ /www 
.bvemf.ifcs.ufrj.br/Arquivos/Entrevistas/ENTREVISTA%20Jos%C3%A9%20S%C3%A9rgio.pdf, último acesso 
em 08.07.2019, p. 17. 
415 CAPELATO, Maria Helena. O movimento de 1932. A causa paulista, 3ª edição, São Paulo: Brasiliense, 1981, 
p. 67 e seguintes. 
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Joaquim Pimenta, defendia-se a concepção de um Estado interventor, obviamente alinhado 

com a política de Vargas e criticava-se a Constituição de 1934.416 

Noutras palavras, não se tratava apenas de discutir questões técnicas sobre o Direito 

do Trabalho, legislação comparada e decisões judiciais, mas de defender uma concepção de 

Estado. Sobre essas publicações, relacionadas ao papel que o jurista dessa nova especialidade 

do direito deveria desempenhar, escreveu com razão Ligia Lopes Fornazieri: “É possível 

afirmar que, nesse momento, para se destacar nesse ramo do Direito, os juristas tinham que se 

colocar ao lado do esforço legiferante do Estado, sem espaço para críticas diretas ou para 

menção de vozes dissonantes”.417 Juristas que atuariam nessa especialidade em construção, 

fique claro, pois houve críticas de juristas de outros ramos do direito, conforme se verá. 

Há dois exemplos que bem demonstram tanto o esforço para organizar ou interpretar 

as leis trabalhistas desse período como o peso simbólico que o pertencimento aos quadros do 

MTIC emprestava aos seus membros.  

Um deles é um livro intitulado Consolidação das Leis Trabalhistas418, publicado 

quando ainda não existia a CLT por Luiz Pedreira dos Santos, presidente do Sindicato dos 

Advogados, presidente da 1ª Junta de Conciliação e Julgamento, procurador do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Comerciários de Niterói e advogado. Com diversas partes, 

títulos e capítulos, o livro é um apanhado geral da legislação em vigor dividida por assunto 

em mais de 600 páginas, cuja finalidade é auxiliar os operadores do Direito do Trabalho. Não 

se trata de jurista conhecido, embora conste publicação de livros anteriores. Uma das formas 

de se imprimir prestígio a esse livro se materializa no prefácio, feito por Oliveira Vianna que, 

ao tempo da publicação, era conhecido não somente como sociólogo, mas também como 

jurista do Direito do Trabalho e, mais importante, membro do MTIC e autor intelectual de 

diversas leis e decretos sobre o assunto.   

Destaca-se, no prefácio, que a legislação trabalhista, “uma das mais avançadas e 

completas entre as legislações congêneres latino-americanas”, foi elaborada em curto espaço 

de tempo e que com a chegada de Salgado Filho ao MTIC o processo legislativo tornou-se 

mais rápido, por conta da criação de diversas comissões técnicas.419 Oliveira Vianna lamenta 

                                                 
416 FORNAZIERI, Ligia Lopes. Entre conflitos e debates: a criação da justiça do trabalho no Brasil (1934-
1943). 2014. 137 f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, p. 28 a 
37.  
417 Idem, p. 37. 
418 SANTOS, Luiz Pedreira dos. Consolidação das Leis Trabalhistas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria 
Jacintho,1937.  
419 OLIVEIRA VIANNA, José Francisco de. Prefácio. In SANTOS, Luiz Pedreira dos. Consolidação das Leis 
Trabalhistas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho,1937, p. III. 
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que, com a constitucionalização do país em 1934, o processo legislativo tenha retornado à 

Câmara dos Deputados, cujo ritmo de trabalho é lento.  Indica que o resultado de toda a 

produção legislativa, apesar de eventuais contradições, é “uma synthese conciliadora das 

aspirações de ambos os grupos interessados – os patrões e os operários”.420 Oliveira Vianna 

deixa claro seu papel de autoridade no assunto, já que menciona seu cargo dentro do MTIC e 

que revisou toda a legislação produzida. O prefácio tem duas páginas e meia. Somente na 

meia página final é que elogia o livro prefaciado. Todo o mais é uma defesa da legislação 

trabalhista da época. O que importa ressaltar deste prefácio é o que Oliveira Vianna diz sobre 

um dos méritos do livro: que fez uma sistematização e o encadeamento de uma legislação 

“dispersiva, um tanto tumultuada”.421 Essa era, então, a tarefa dos juristas em relação à 

legislação trabalhista, torná-la harmoniosa e compreensível.  

Esse estado de dispersão, timidamente sugerido por Oliveira Vianna, é tratado de 

forma mais incisiva por algumas opiniões de juristas importantes sobre o livro, que figuram 

logo após o prefácio. Assim, expressões como “corpo de leis, editadas sem systema, sem 

claresa e algumas sem critério jurídico”422 servem, para além de indicar o estado da legislação 

naquele momento, ressaltar o valor do livro. Outras opiniões transcritas no livro seguem a 

mesma linha, ou seja, de que a legislação, feita às pressas, não está sistematizada. 

O segundo exemplo é um livro escrito por Waldir Niemeyer, técnico do MTIC e 

denominado Curso de Legislação Brasileira do Trabalho423, com uma espécie de síntese 

sobre o assunto. Esse livro também foi prefaciado por Oliveira Vianna, que seguiu o mesmo 

figurino do prefácio anterior. Utiliza grande parte dele para explicar os objetivos que os 

legisladores tinham em mente quando da elaboração da legislação, bem como para fazer sua 

defesa, e dedica apenas poucos parágrafos para falar sobre o livro prefaciado e seu autor. 

Também aqui ele reconhece a falta de sistematização das leis, defeito que seria suprido com o 

tempo, já que os legisladores já tinham em mente a organização de um futuro código de leis 

trabalhistas. Caberia aos juristas, como os autores dos livros prefaciados, a sistematização e 

encadeamento lógico das leis e assuntos, e ao decurso do tempo a indicação dos erros e 

desacertos das escolhas legislativas feitas. Há, como no outro prefácio, o argumento de 

autoridade, partícipe e testemunha que foi o autor da elaboração das leis. Há interessante 

                                                 
420 OLIVEIRA VIANNA, José Francisco de. Prefácio. In SANTOS, Luiz Pedreira dos. Consolidação das Leis 
Trabalhistas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho,1937, p. 11. 
421 Idem, p. 12. 
422 FARIA, Bento de. In SANTOS, Luiz Pedreira dos. Consolidação das Leis Trabalhistas, 2ª edição, Rio de 
Janeiro: Livraria Jacintho,1937, p. V. 
423 NIEMEYER, Waldir. Curso de Legislação Brasileira do Trabalho, Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Fº 
(editor), 1936. O prefácio de Oliveira Vianna encontra-se da página V à página XII. 
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defesa de uma crítica que poderia ser feita ao trabalho legislativo do MTIC: falta de 

originalidade das leis, ou seja, a mera adaptação de leis estrangeiras ao Brasil. Oliveira 

Vianna admite a inspiração em leis estrangeiras, mas ressalta que os técnicos do ministério, 

que elaboraram a nossa legislação, tinham seus interesses voltados à realidade brasileira. 

Aparece, aqui, o caráter prático-funcional da legislação trabalhista do Brasil. Esse argumento 

seria retomado e reformulado depois por autores que precisavam buscar aspectos próprios do 

Direito do Trabalho para diferenciá-lo dos demais ramos do direito ou defendê-lo da pecha de 

fascista.   

O livro em si, que contém a expressão “curso” no título, indica sua utilidade para o 

ensino do assunto, já que é composto de palestras feitas pelo autor na Escola de Intendência 

do Exército para uma disciplina específica: Legislação Brasileira do Trabalho. Diferentemente 

do que fora definido nas faculdades federais de direito, nas quais era ensinada em conjunto 

com Direito Industrial, a matéria neste colégio era específica sobre Direito do Trabalho, e o 

autor do livro, seu professor.  

Além de autores ligados ao governo ou por ele prestigiados, deve-se creditar grande 

parte do esforço de tentativa de sistematizar as leis trabalhistas e formatá-las em um ramo 

jurídico autônomo aos professores das primeiras disciplinas sobre o assunto criadas nas 

faculdades de direito do país, conforme se verá.  

 

 

A ORIGEM DE UMA DISCIPLINA 

 

Em 1920 foi criada uma cadeira de Direito Industrial e Legislação do Trabalho, a 

primeira dessas matérias na América do Sul, na Faculdade Livre de Direito do Rio de 

Janeiro.424 Pouco tempo depois, em 1926, é instituída a cadeira de Direito Industrial e de 

Legislação Operária para os cursos superiores das escolas de ensino técnico comercial. Criada 

a Universidade do Rio de Janeiro, foi prevista uma cadeira de Economia e Legislação Social 

no curso de doutorado em 1933. 425 Já em 1936 foi restabelecida a cadeira de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho no curso do bacharelado das faculdades federais e, 

portanto, na Universidade do Rio de Janeiro.426 Era catedrático dessa matéria o professor 

                                                 
424 EDITOR, O. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, São Paulo, 1939. 
425 Decreto 19.852 de 11 de abril de 1931. 
426 Lei nº 176 de 8 de janeiro de 1936. 
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Irineu de Mello Machado, que também foi um político com atuação de destaque na Primeira 

República.  

No programa apresentado por Mello para o ano de 1937 (datado de fevereiro), há 

uma introdução com explicações em conjunto sobre as duas matérias tratadas na cadeira, 

problemas de denominação, natureza jurídica e a posição desses dois ramos no “systema geral 

do direito”.427 Deve-se lembrar de que é um programa desenvolvido para uma única cadeira 

que continha duas matérias completamente diferentes. O Direito Industrial liga-se ou é 

absorvido pelo Direito Comercial. Assim, questões sobre marcas, patentes e fundo de 

comércio não se relacionavam com o Direito do Trabalho. Após a introdução, o programa 

subdivide-se em duas partes, num total de 89 pontos. O mesmo professor apresentou um 

programa muito mais complexo e detalhado para o ano de 1938. Esse programa foi publicado 

na Revista da FD em 1939, acompanhado de um prefácio do “editor”, que não se nomeia, com 

as seguintes palavras: 

 

Com efeito, o programa referido, que para grande proveito dos alunos desta 
Faculdade, publicamos a seguir, além de prestar grande serviço aos 
estudiosos da matéria, pela grande cópia de informações preciosíssimas que 
encerra, foi redigido com invulgar talento e notável conhecimento do assunto 
versado, constituindo, portanto, um guia seguro para quantos queiram 
indagar do conteúdo e do desenvolvimento atual da nossa legislação 
social.428  
 
 

O programa tem 101 páginas, com listas de leis, decretos, decisões administrativas 

etc, e consta estar de acordo com a Constituição de 1937. Embora mantenha a introdução com 

uma estrutura similar ao programa de 1937, este é mais extenso. A parte de direito industrial 

possui 25 pontos e vai até a página 8. O restante refere-se à legislação do trabalho, com 65 

pontos. Desses, os primeiros 13 pontos referem-se ao histórico do trabalho, das escolas 

econômicas, da legislação do trabalho no mundo etc. Nesse ponto, o programa guarda 

semelhança com as primeiras manifestações jurídicas sobre o Direito do Trabalho, como a de 

Evaristo de Moares e Deodato Maia, já que era necessário dar uma justificação teórico-

jurídica às reinvindicações dos movimentos dos trabalhadores utilizando-se de exemplos 

estrangeiros etc. A diferença é que agora se tratava de relacionar as leis trabalhistas do 

                                                 
427 MACHADO, Irineu de Mello. Programa de direito industrial e legislação do trabalho, 6ª cadeira do 5º ano, 
Rio de Janeiro: sem indicação de editor, 1937. Arquivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.  
428 EDITOR, O. Programa de Direito Industrial. Legislação do Trabalho. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 287-290, São Paulo, 1939, p. 290. 
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período com arcabouço teórico prévio. Há um efeito decorrente desta forma de composição 

dos programas, que inculca a ideia de uma suposta evolução do direito e mostrar a legislação 

atual, se comparada com o histórico dos movimentos e legislações anteriores, como mais 

moderna ou melhor, modo de proceder esse que não é exclusivo no Direito do Trabalho. Em 

relação à extensão, pode-se explicar o fato de o segundo programa ser mais extenso pela 

outorga da Constituição de 1937, que alterou algumas leis do trabalho e, principalmente, 

sepultou de vez a possibilidade de existência de liberdade sindical ou greve.429 

O programa da disciplina na Faculdade de Direito do Recife, datado de 12 de janeiro 

de 1937, subscrito pelo professor em exercício Andrade Bezerra, contém uma introdução, na 

qual abordou os conceitos de Direito Industrial e Legislação do Trabalho, intervenção do 

Estado na economia, a escola liberal, socialista, solidarista, a doutrina da Igreja e o 

corporativismo. A parte de direito industrial possui 81 pontos e a parte sobre legislação do 

trabalho 204, o que demonstra a preocupação para que essa nova disciplina abranja vários 

assuntos, como contrato de trabalho, direitos e deveres dos empregados e empregadores, 

jornada de trabalho, férias, acidentes de trabalho, sindicato etc. Além disso, nota-se um 

esforço de sistematização pelo qual diversos assuntos tratados em leis esparsas são reunidos 

por temas. Diferentemente da congênere do Rio de Janeiro, o programa da disciplina no 

Recife é mais enxuto e passa bem rapidamente pela parte histórico-doutrinária; apenas dois 

pontos se referem a esse assunto. Por outro lado, há similitude na junção de temas em um 

mesmo ponto e seu encadeamento no que se refere à legislação trabalhista em si.  

Na Faculdade de Direito do Paraná, seu programa dessa disciplina para 1938 também 

apresenta essa mesma forma de encadeamento.430 Isso demonstra que essa nova especialidade 

jurídica estava adquirindo uma forma de tratar aquele fundo comum de assuntos e 

rearranjando as leis brasileiras por tópicos. Obviamente a produção legislativa mesma 

delimitava os assuntos, mas não o seu encadeamento e sistematização. Há, porém, variações, 

como acontece no programa da disciplina na Faculdade de Direito da Bahia de 1938, que 

contém a seguinte ordenação de pontos, no que se refere à legislação trabalhista: sindicatos, 

contrato de trabalho, duração do trabalho (jornadas), previdência e assistência social, conflitos 

                                                 
429 MACHADO, Irineu de Mello. Programa de direito industrial e legislação do trabalho, 6ª cadeira do 5º ano, 
revisto de acordo com a Constituição de 10 de novembro de 1937 e em dia, como se vê no Indice e Ementário 
respectivo, com a Legislação do Trabalho até 31 de Outubro de 1938, Rio de Janeiro: Estal. Graph.Canton & 
Reile, 1938. Arquivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
430 MOTTA, Omar Gonçalves da. Programa da cadeira de Direito Industrial e Legislação do Trabalho, 
Curitiba: sem indicação de editor, 1938. Arquivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
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de trabalho e democracia industrial.431 Esse programa tem um grau maior de sofisticação na 

divisão da matéria se comparado com os programas do Rio de Janeiro e do Recife. Há grandes 

eixos nos quais são encaixados os pontos e temas: direito de associação (todo o assunto 

relativo aos sindicatos), o contrato de trabalho (obrigações das partes, término do contrato de 

trabalho, contrato de aprendiz e a convenção coletiva de trabalho), regime do trabalho 

(duração das jornadas, férias, trabalho das mulheres e dos menores), previdência e assistência 

social (seguros, caixas de aposentadoria, habitação dos operários), conflitos de trabalho 

(greves, associações de patrões, cartéis, trust e as comissões de conciliação e arbitragem) e 

democracia industrial (controle operário, conselhos de fábrica e controle pelos patrões). Essa 

sofisticação é um indicador de que se pensava numa estrutura da disciplina que não fosse 

subordinada cronologicamente à legislação na delimitação dos assuntos.  

Oliveira Vianna era o professor da cadeira de Direito Industrial e Legislação do 

Trabalho na Faculdade de Direito de Niterói e o autor do programa para 1939. Desde 1932 

atuava como consultor jurídico do MTIC e era um autor consagrado após a publicação, em 

1920, do seu livro de estreia Populações meridionais do Brasil. O programa de Direito 

Industrial e Legislação do Trabalho feito por ele para o ano de 1939 é também um documento 

político. Não é o caso de reduzi-lo a uma propaganda do Estado Novo e sua legislação, mas 

há uma linha coerente com a concepção de um Estado forte que o autor já possuía nos anos 

1920. De início deve-se destacar que, em contraste com os demais programas acima 

analisados, o de Oliveira Vianna tem uma inversão no título: Legislação Social vem primeiro, 

seguida do Direito Industrial, ressaltando a importância atribuída ao assunto pelo autor. O 

programa segue a lógica dos demais analisados acima, ao iniciar com a descrição da evolução 

das relações de trabalho no mundo e com análise das diversas escolas econômicas e teorias 

sociais. Mas já no item sobre a evolução da legislação do trabalho no Brasil há o seguinte 

trecho: “Segunda fase (1930 em diante): a obra legislativa da Revolução. O sentido e o 

espírito da nova legislação social brasileira”.432 Ao ressaltar seu espírito, Oliveira Vianna 

coloca-se como um dos artífices da legislação social brasileira e a enquadra na sua visão do 

Estado. O mesmo ocorre quando menciona os sindicatos. O autor destaca um tópico 

denominado “Porque [sic] adotamos o sindicato profissional e repelimos o sindicato de 

                                                 
431 Programa do Bacharelado em Direito, 5º ano, Direito Industrial e Legislação do Trabalho, sem indicação de 
autor, Bahia: Grafica Popular Ltda, 1938. Arquivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
432 OLIVEIRA VIANNA, José Francisco de. Problemas de Direito Corporativo, Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1938, p. 2. 
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empreza ou de fábrica?”433. Novamente há o indicativo de sua autoridade, que pode explicar 

as razões pelas quais foi adotado determinado regime jurídico. 

Na sequência, há um ponto que não existe nos demais programas: a questão das 

fontes da Legislação Social, que seriam a Constituição, normas regulamentares, normas 

corporativas, sentenças da Justiça do Trabalho, convenções coletivas de trabalho, dos 

estatutos das associações profissionais e das empresas, dos usos e costumes, a equidade, a 

analogia e a doutrina. Já as manifestações populares e as disputas políticas eram, como ainda 

hoje o são, excluídas desse tópico. Isso aproxima a matéria de outras, como o Direito Civil, 

Direito Penal etc, nas quais havia assunto semelhante. Com esse item o autor consegue, ainda, 

colocar a matéria em contato com os estudos de Introdução ao Direito, disciplina na qual o 

estudo das fontes do direito é de suma importância. Trata-se, então, de um esforço de 

integração de uma nova especialidade com as demais preexistentes no conjunto maior que se 

denomina simplesmente de direito, inclusive porque a criação das cadeiras por decreto 

significa apenas a sua existência. Consolidação, institucionalização e legitimação são 

atributos que podem (ou não) ser conquistados no bojo de disputas com outros ramos do 

direito. 

 

 

O DIREITO DO TRABALHO E O MERCADO DAS DISCIPLINAS JURÍDICAS 

 

 

Embora tenha criado um novo mercado para advogados, funcionários públicos das 

mais diversas carreiras (inclusive professores nos cursos jurídicos), o Direito do Trabalho 

nasceu sob críticas de profissionais do direito ligados a outras especialidades. Ângela de 

Castro Gomes explica que há uma “tradição do desprestígio” em relação ao Direito do 

Trabalho, menosprezado pelos membros da Justiça Estadual e Federal, cuja origem estaria na 

própria criação da Justiça do Trabalho.434 Idealizada como uma justiça “administrativa”, 

estava subordinada ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), ou seja, não se 

tratava de uma jurisdição autônoma e independente e, por isso, não era considerada uma 

verdadeira justiça. Essa pecha continuou mesmo após a separação da Justiça do Trabalho do 

                                                 
433 OLIVEIRA VIANNA, José Francisco de. Problemas de Direito Corporativo, Rio de Janeiro: Livraria José 
Olympio Editora, 1938, p. 2. 
434 GOMES, Ângela de Castro. Retrato falado: a Justiça do Trabalho na visão de seus magistrados. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, nº 37, pp. 55-80, janeiro-junho de 2006. 
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Poder Executivo pela Constituição de 1946, que a tornou um Poder Judiciário especializado e 

autônomo. Ainda de acordo com Gomes, outros fatores podem ser levados em conta para 

justificar essa cultura do desprestígio: instalações modestas, procedimentos simplificados, 

gratuidade, desnecessidade de advogados e a existência de juízes classistas, ou seja, 

representantes dos trabalhadores e dos empregadores que participavam do julgamento em 

conjunto com um juiz togado, bacharel em direito. Tudo isso afastava a Justiça do Trabalho 

da Justiça comum, na qual havia um cerimonial mais apurado, um complexo procedimento, a 

necessidade de intervenção de advogados etc. Segundo Fernando Teixeira da Silva, a Justiça 

do Trabalho era considerada uma “justicinha” por causa dos “recursos escassos, 

desconhecimento da lei e das potencialidades da Justiça, tanto entre trabalhadores quanto 

entre juristas, e abrangência territorial restrita a poucas capitais...”435 No depoimento de antiga 

funcionária dessa justiça especializada, a questão do mobiliário é ressaltada, ou seja, todos 

ficavam num mesmo patamar, diferente dos outros tribunais, nos quais juízes e promotores 

normalmente ficam em mesas e cadeiras sobre um patamar mais elevado do que o das 

partes.436  

Dalmo de Abreu Dallari, aluno e depois professor da FD, rememora que, no início de 

sua carreira, no final dos anos 1950, advogou na área trabalhista durante um tempo e também 

sentiu que havia um desprestígio do Direito do Trabalho: 

 

Em 1957, formado já, começando a advogar, entre outras coisas, exerci um 
pouco de advocacia trabalhista e nós tínhamos, aqui em São Paulo, um 
fórum tradicional, e vejam, não por acaso instalado num Palácio, o Palácio 
da Justiça. A justiça lá na estratosfera, mas por causa da Consolidação das 
Leis do Trabalho criou-se a Justiça do Trabalho, nela prevista. Em São 
Paulo, ela foi instalada num pequeno prédio, de poucos andares, na rua Rego 
Freitas, e era desprezada pelo resto do judiciário que se referia a ela como 
sendo a “justicinha”.437 

 

Em uma entrevista para um projeto de história oral sobre o direito em São Paulo, 

Amauri Mascaro Nascimento, que sucedeu Cesarino Junior na titularidade da disciplina na 

FD, marcou essas variações de sentido. Nos anos 1960 ele deixou o cargo de promotor 

público substituto para se tornar juiz do trabalho, o que causou estranhamento, já que se 

                                                 
435 SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores no Tribunal: conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo no 
contexto do Golpe de 1964, 2ª edição, São Paulo: Alameda, 2019, p. 48. 
436 Idem, p. 49. 
437 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos, Justiça e Educação. In SASS, Odair et al. (org.). Educação e 
regimes ditatoriais: 50 anos do golpe militar no Brasil, 2ª edição, Araraquara: Junqueira e Marin Editores, 2018, 
p. 218 e 219. 
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tratava de uma “justicinha”, vista de forma pejorativa pelos outros operadores do direito. Mas 

deixa claro que no momento em que concedeu a entrevista (2012), essa imagem havia 

mudado.438  

Para os membros da Justiça do Trabalho ouvidos por Ângela de Castro Gomes, o 

período que vai desde os anos 1940 até o golpe de 1964 é caracterizado como histórico, de 

lutas pela afirmação dessa especialidade jurídica e do “seu” poder judiciário. Era uma época 

em que os juízes do trabalho não eram sequer considerados como juízes por algumas 

entidades de classe. Além disso, tratava-se de uma justiça limitada a algumas capitais do país 

e a legislação trabalhista não era aplicável aos trabalhadores do campo.439  

A própria nomenclatura da disciplina e, no caso das faculdades de direito federais, 

sua junção com o Direito Industrial são fatores que constituem esse signo do desprestígio. No 

caso da FD, a nomenclatura oficial da disciplina era Legislação Social, ou seja, apesar de ser 

uma disciplina autônoma, não tinha o prestígio de possuir, em seu nome, a palavra “direito”, 

como as congêneres Direito Civil, Direito Penal, Direito Comercial, Direito Judiciário etc e, 

por isso, em tese não constituir um ramo autônomo do direito, com métodos de investigação e 

princípios próprios. Para Boris Fausto, a designação simples de legislação e não direito era a 

expressão da desvalorização que a disciplina sofria por parte de outros professores e alunos no 

seu tempo de estudante, no início da década de 1950.440  

Um dos principais fatores do signo do desprestígio é a associação da legislação 

trabalhista brasileira com o fascismo. Isso fica claro no que a historiografia denominou de o 

“debate” entre Oliveira Vianna e Waldemar Ferreira. 

De acordo com Castro Faria, Oliveira Vianna fixou seu pensamento social quando 

era estudante de direito, no Rio de Janeiro, especialmente como aluno de Silvio Romero nas 

aulas de Filosofia do Direito. Em seu livro Ensaio de filosofia do direito, de 1908, Romero 

indicou diversos autores nos quais foi buscar sua inspiração, autores esses que constam no 

prefácio e no corpo do livro de Oliveira Vianna. Assim, Castro Faria refuta a ideia sempre 

presente de que Oliveira Vianna tivesse sido um autodidata.441 Os autores indicados por 

Vianna e Romero fazem parte de um movimento mais geral de pensamento do século XIX, a 

                                                 
438 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Entrevista concedida a Bruna Angotti e Luciana Reis no Projeto história 
oral do campo jurídico em São Paulo, São Paulo, 19.06.2012, 2h 45m, FGV, disponível em 
https://cpdoc.fgv.br/campojuridico/amauri-nascimento#Sumario1, último acesso em 11.12.2020. 
439 GOMES, Ângela de Castro. Retrato falado: a Justiça do Trabalho na visão dos seus magistrados. Estudos 
históricos, Rio de Janeiro, nº 37, pp. 55-80, janeiro-junho de 2006, p. 63 e 64. 
440 FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 21 e 
22.  
441 FARIA, Luiz de Castro. Oliveira Vianna. De Saquarema à Alameda São Boaventura, 41 – Niterói, Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2002, p. 41 e seguintes. 



 

143 
 

evolução social. Utilizando categorias da biologia, da medicina e de outros campos do 

conhecimento, salvo algumas diferenças, esses autores dissertavam sobre raça, formação 

social, psicologia social. Noutras palavras, tratava-se de entender os fatos sociais de um 

determinado lugar utilizando-se o que então chamavam de diferenças de raças. Essa forma de 

pensamento justificava (e até mesmo clamava por) governos centralizados, fortes e 

controladores, porque havia raças que disso sentiam necessidade, ou melhor, a necessidade de 

ser governadas.442 A defesa dessas ideias, entretanto, não eram uma peculiaridade de Silvio 

Romero ou de Oliveira Vianna. Autores franceses precursores nessas formas de análise, como 

Le Bon e Lapouge, eram lidos por muitos brasileiros, cujos pensamentos e escritos trabalham 

nas chaves por eles dadas, como “organizado/desorganizado, alto/baixo, puro/impuro, 

solidariedade/insolidariedade, mas sobretudo em termos de inferior/superior”.443 Essas 

categorias eram preenchidas com dados históricos do Brasil, a fim de especificar o que estava 

no lugar e o que não estava.444 Por isso, surge em alguns escritos de Oliveira Vianna uma 

crítica sobre o regime adotado em 1890, bem como à Constituição de 1891, a qual julgava um 

modelo exótico que não se adaptava à “índole brasileira”.  

A Constituição de 1934 previu a criação de uma justiça do trabalho, a ser 

regulamentada por lei posterior. Como consultor do MTIC, Oliveira Vianna fez um 

anteprojeto sobre o assunto, enviado à Câmara dos Deputados em “1º de dezembro de 

1936”445, que foi analisado por Waldemar Ferreira, deputado e presidente da Comissão de 

Justiça. Proveniente de uma família abastada, Waldemar Martins Ferreira nasceu em 1885 em 

Bragança e teve educação esmerada em Jacareí. Formou-se em direito pela FD em 1908. 

Mudou-se definitivamente para São Paulo em 1911, onde abriu seu depois famoso escritório 

de advocacia. Em 1919 prestou concurso para professor substituto de Direito Comercial na 

mesma faculdade onde se formara. Não conquistou a cátedra, mas obteve o grau de doutor e o 

título de livre-docente, o que lhe permitiu dar aulas na hipótese de ausência do professor 

catedrático. Em 1927 prestou concurso para professor catedrático, também de Direito 

Comercial, quando então foi aprovado e nomeado.446 Advogado e professor, Waldemar 

Ferreira escreveu diversas obras sobre Direito Comercial, sendo lembrado, por seus ex-

                                                 
442 FARIA, Luiz de Castro. Oliveira Vianna. De Saquarema à Alameda São Boaventura, 41 – Niterói, Rio de 
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443 Idem, p. 45. 
444 Idem, p. 60. 
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alunos, pela escrita empolada: “O comércio que por mar se faz, de marítimo o nome se lhe 

dá”.447 No campo político, após uma aproximação, destacou-se como opositor de Getúlio 

Vargas. No discurso em que apresentou seu parecer sobre o projeto de Oliveira Vianna, dizia-

se interessado e seduzido pelo assunto.448 Sua principal crítica ao projeto indicava que órgãos 

julgadores da Justiça do Trabalho poderiam dar efeito normativo a algumas das suas decisões, 

modificando contratos de trabalhos já firmados entre empregados e empregadores. Para o 

crítico isso não seria possível porque a Constituição de 1934 restringia apenas ao Poder 

Legislativo o poder de legislar, razão pela qual sentenças normativas seriam 

inconstitucionais.449 Criticava também a competência da Justiça do Trabalho para executar as 

multas impostas a empresas e reprovava o seu caráter especial, ou seja, uma justiça 

completamente separada do Poder Judiciário Federal e dos estados e que possuía comissões 

de julgamento formadas um juiz presidente (bacharel em direito) e por juízes classistas (juízes 

leigos, não necessariamente formados em direito), um para cada parte. 

 A base dessa crítica era o velho princípio jurídico de que a sentença de um 

julgamento faz lei somente entre as partes que dele participaram, sem possibilidade de sua 

oposição a terceiros que estariam em situações diferentes. Para o crítico, o projeto tinha clara 

influência da legislação fascista, cujos princípios eram totalmente contrários à Constituição de 

1934. O contrato de trabalho era consensual e somente a lei emanada do Poder Legislativo 

poderia obrigar os indivíduos a fazerem ou deixarem de fazer as coisas.450 Outros deputados 

também atacaram o projeto nas discussões na Câmara, chamando-o de fascista. No fundo 

dessas críticas estava a oposição ao governo Vargas e à concepção de Oliveira Vianna de um 

Estado forte e centralizado.451  

Já para Oliveira Vianna havia na crítica uma incompreensão de que o direito evoluíra 

do antigo liberalismo para um Estado centralizado e forte. As críticas de Waldemar Ferreira 

decorriam de seu apego a esse sistema jurídico, o que não o possibilitava entender que tanto 

as relações de trabalho como as leis que as regulamentavam não poderiam ser consideradas 

como direito comum.452 

                                                 
447 FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 21. 
448 FERREIRA, Waldemar Martins. Princípios de Legislação Social e de Direito Judiciário do Trabalho, vol. 1, 
São Paulo: São Paulo Editora Limitada, 1938, p.7. 
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Para defender seu projeto da acusação de inconstitucionalidade, Oliveira Vianna faz 

uma diferenciação de formas de interpretação do texto constitucional: uma, pela qual “o 

sentido da interpretação constitucional é o que resulta da sua letra” e outra, que chama de 

construção, pela qual o intérprete “procura nas realidades sociaes e nos imperativos do 

interesse publico os elementos de inspiração para a exegese constitucional”.453 Utilizando-se 

de autores americanos, Oliveira Vianna diz que somente pelo método da construção é que “a 

Constituição americana não se immobilisa”.454 Cita diversos autores europeus para justificar 

essa forma de análise que, levada a cabo da forma pretendida, admitiria qualquer 

interpretação, ou pior, permitiria que uma suposta realidade social moderna prevalecesse 

sobre garantias constitucionais. O que restou desse debate foi, posteriormente, a 

caracterização de que o Direito do Trabalho brasileiro era uma cópia da legislação fascista, 

estigma que permanece até os dias atuais, embora existam trabalhos que mitiguem a 

influência italiana na legislação trabalhista do Brasil. 

A atribuição da pecha de fascista à legislação trabalhista não pode obscurecer um 

outro ponto importante desse debate, no qual se assenta grande parte da 

resistência/permanência do Direito do Trabalho enquanto disciplina, especialidade jurídica e 

lei: a questão econômica. Os exemplos dados por Waldemar Ferreira têm como pano de fundo 

a intervenção – judicial/estatal – nos “livres” acordos entre patrões e empregados.  Na 

realidade, e mesmo não utilizando esses termos, trata-se da defesa do capital em um mercado 

com a mínima intervenção possível. O incômodo de Ferreira em relação às sentenças 

normativas com vinculação a terceiros que não participaram do processo pode ser mais bem 

compreendido se pensado como reação à subtração do poder do capital em fixar salários e 

determinadas condições da prestação do trabalho. O direito tradicional, do respeito à livre 

vontade das partes em fixar contratos como bem lhes aprouvesse e do qual Waldemar Ferreira 

era um dos maiores expoentes, não era compatível com tais intervenções. E é justamente por 

isso que Oliveira Vianna liga essas concepções jurídicas tradicionais a um “velho direito 

individualista”. 455 O Direito do Trabalho surgiu como um incômodo aos cânones de outras 

disciplinas jurídicas. 
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Para além dos cânones, deve-se atentar para os rendimentos materiais que a 

especialização em determinadas disciplinas garantiria aos futuros advogados ou juristas. O 

Direito Comercial lidava com relações entre industriais e comerciantes, com a circulação de 

bens e mercadorias, além da materialização de operações de crédito, em suma, com poder e 

com dinheiro. O Direito Civil também, especialmente no que se refere à propriedade, sua 

transmissão, heranças, contratos etc. Perto de tais relações, o Direito do Trabalho não se 

apresentava, pelo menos num primeiro plano e no início da sua existência como disciplina, 

como uma área materialmente promissora. Isso porque em seu objeto estavam as disputas em 

torno de relações de trabalho, ou seja, pequenas indenizações; ao invés de fazendeiros e 

industriais, os potenciais clientes eram simples trabalhadores, que normalmente não tinham 

como pagar advogado para defesa dos seus interesses, embora a presença desse profissional 

nos processos trabalhistas não fosse obrigatória. Não havia, ainda, a teatralidade do Direito 

Penal e seus júris, nos quais se mediam talentos de oratória e poder de persuasão, cuja 

visibilidade era garantida pela presença de público. Certamente isso mudou com o tempo, 

especialmente em relação às grandes empresas que, com o aumento de demandas ajuizadas 

pelos trabalhadores, precisaram cada vez mais da contratação de profissionais especializados, 

entre eles advogados. O Direito do Trabalho se tornou posteriormente um campo profissional 

próspero para grandes escritórios de advocacia, mas, conforme se verificará no próximo 

capítulo, estar ao lado de grandes empresas ou de modestos trabalhadores trazia clivagens 

simbólicas importantes (defensores dos mais vulneráveis ou da exploração promovida pelo 

capital etc). 

Cesarino Junior estava atento ao mercado profissional, inscrevendo-se, após formado 

e morando em São Paulo, no curso de doutorado de Direito Comercial, justamente como 

aluno de Waldemar Ferreira. Chegou a publicar um livro sobre o assunto em 1934, 

denominado Sociedades Anônimas estrangeiras e prestou as provas para se tornar livre-

docente nessa disciplina, mas foi reprovado. Para Irene Barbosa, tratava-se de uma aposta 

para conseguir ganhar mais dinheiro.456 O próprio Cesarino Junior, em suas memórias, faz 

uma alusão a esse assunto, comparando o Direito Comercial com o Direito do Trabalho: 

“Costumo dizer, em tom de brincadeira, que deseja ser Professor de Direito dos Ricos e 

acabei como Professor de Direito dos Pobres.”457 Havia, portanto, uma clara distinção entre as 
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disciplinas que funcionava como espécie de um mercado, com produtos mais valorizados do 

que outros. 

Um fator importante a ser destacado nesse mercado de disciplinas é que nem sempre 

o professor de uma especialidade jurídica trabalhava com o mesmo assunto fora da FD. Há 

alguns exemplos: Brasílio Machado (1848-1919) era professor de Direito Comercial, mas fez 

toda sua carreira como advogado penalista, especializado em júris; Noé Azevedo (1896-

1972), professor de Direito Penal, era um reconhecido advogado na área do Direito Civil; José 

de Alcântara Machado d´Oliveira (1875-1941) era professor de Medicina Legal – mesmo sem 

ser médico – mas também advogava no Cível. A escolha para disputar um concurso para se 

tornar professor da FD parecia mais determinada pelo acaso, pelas oportunidades que 

surgiam, do que uma paixão ou índole por alguma área específica. Cesarino Junior, que 

pensava em ser professor de Direito Comercial, “agarrou a chance” de ser professor 

universitário com a nova cadeira de Legislação Social: 

 

Pensava, portanto, na cátedra de Direito Comercial. Mas, um belo dia me dei 
conta que as três cadeiras de Direito Comercial haviam sido recentemente 
preenchidas por três Professores relativamente jovens: Waldemar Ferreira, 
Honório Monteiro e Ernesto Leme. Juntando a isso a minha trágica 
experiência quanto à livre docência, não pude deixar de preocupar-me com o 
futuro que me esperava no Magistério Superior – no qual pretendia 
ingressar...”458 

 

Isso aponta para uma questão importante, pois há uma relação de mão dupla entre 

professores e as disciplinas que ensinam. De uma forma mais geral, não são apenas trunfos 

estritamente acadêmicos que estão em jogo no mercado das disciplinas, mas também as 

qualidades ou defeitos pessoais dos seus especialistas. Alcântara Machado talvez pouco 

entendesse de Medicina Legal459 e sua escolha como autor do projeto do Código Penal de 

1940 tem mais a ver com razões políticas do que técnicas. Nesse caso, o seu prestígio político 

e a tentativa de Getúlio Vargas de se aproximar de alguns elementos das antigas elites 

políticas regionais parece ter ditado a escolha e, mesmo assim, o projeto que apresentou foi 

completamente revisto por uma comissão de outros juristas. Antônio de Sampaio Dória se 

tornou catedrático de Direito Constitucional em 1927, recusou-se a continuar ensinando a 

matéria após a promulgação da Constituição de 1937, transferindo-se para a cátedra de Direito 

                                                 
458 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982, CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 18 e 19. Maiúsculas e reticências no original. 
459 Constatação de Miguel Reale, que foi seu aluno nos anos 1930. In MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, 
Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª 
edição, São Paulo: Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 239. 
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Internacional Privado, que estava vaga por aposentadoria. Naquela altura não havia elementos 

que indicassem que Sampaio Dória fosse de fato especialista em Direito Internacional 

Privado, mas seu prestígio como político, educador e opositor de Vargas possibilitou referida 

alteração.  

A cadeira de Legislação Social foi criada em 1936, mas somente foi implementada 

com o concurso para catedrático, vencido por Cesarino Junior, em 1938. Em 1968, com a 

reforma universitária, foram extintas as cátedras e criados departamentos. Na FD criou-se o 

Departamento de Direito do Trabalho, com três cargos de professores. Direito do Trabalho era 

ensinado por Cesarino Junior desde 1938 até sua aposentadoria, em 1976. Instituições de 

Direito Social foi inicialmente criada na Faculdade de Ciências Econômicas e Administração, 

onde era ensinada por Cesarino Junior. Em 1970 esse cargo foi redistribuído à FD e nele 

permaneceu Cesarino Junior até 1976. De 1976 até 1981, Nair Lemos foi a professora 

responsável. Há no Departamento de Direito do Trabalho um terceiro cargo, de professor de 

seguridade social, criado muito tempo após a aposentadoria de Cesarino Junior.460  

Conforme visto no primeiro capítulo deste trabalho, a cadeira de Legislação Social 

atraiu diversos candidatos, entre eles descendentes de famílias paulistas tradicionais e 

políticos. Além da possibilidade de contar com o título de catedrático de uma instituição 

tradicional, os candidatos certamente sabiam que diversas pessoas tornaram-se juristas 

reconhecidos por pertencerem ao MTIC. No caso específico de São Paulo e da FD, porém, a 

associação da disciplina a Getúlio Vargas tornou-se um estorvo. 

A relação dos alunos e professores da FD com Getúlio Vargas foi conflituosa, 

embora tenha havido, no começo, entendimento e apoio. Alguns dissidentes ou não filiados 

do Partido Republicano Paulista (PRP) resolveram criar o Partido Democrático (PD) em 

1926, entre eles Waldemar Ferreira, Vicente Ráo, Francisco Morato, José Joaquim Cardozo 

de Melo Neto e Gama Cerqueira, professores da FD. O partido disputou eleições em 1927, 

elegendo três deputados federais.461 Isso não significa, porém, que toda a FD estivesse 

alinhada com o novo partido, pois alguns professores mantinham-se aliados ao PRP, como é o 

caso de José de Alcântara Machado d´Oliveira. De acordo com John Dulles, o PD inaugurou 

                                                 
460 MACHADO JUNIOR, Armando Marcondes. Cátedras e Catedráticos, Curso de Bacharelado, Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, 1827-2009, São Paulo: Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de 
Direito de São Paulo, 2010, p. 36 e 37. 
461 DULLES, John Watson Foster. A faculdade de direito de São Paulo e a resistência anti-vargas, 1938-1945, 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Editora da Universidade de São Paulo, 1984, p. 54. 
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as caravanas políticas e tinha um plano de visitar todos os municípios do estado de São Paulo. 

Além disso, em 1927 tornou-se um partido nacional.462  

Com a indicação de Júlio Prestes, paulista e do PRP, como candidato oficial do 

governo por Washington Luís, o PD decide apoiar a Aliança Liberal e seu candidato, Getúlio 

Vargas. O assassinato de João Pessoa causou diversos movimentos pelo Brasil, incluindo o 

que foi feito pelos alunos da FD no dia 7 de agosto de 1930. O movimento iniciou-se com 

discursos no Largo de São Francisco e foi duramente reprimido pela polícia. Considerando 

que a FD pertencia naquele tempo ao governo federal, o Exército foi chamado para proteger o 

prédio e os alunos que, das janelas, disparavam contra a polícia. Do confronto resultaram 

morte e feridos. Os professores ligados ao PD aguardavam um convite ao professor Francisco 

Morato para governar o estado e montaram um gabinete formado por Plínio Barreto na 

secretaria da Justiça, José Maria Whitaker para a secretaria da Fazenda, Francisco Mesquita, 

d´O Estado de S. Paulo, como secretário do governo, e o professor Vicente Ráo para chefe de 

polícia. Era a grande chance de o PD mostrar sua influência e força política. 

 Ocorre que Getúlio Vargas nomeou como interventor um tenente que não era de São 

Paulo, que deveria governar o estado com “ajuda” do secretariado montado pelo PD.  

Francisco Morato, convidado para ser o ministro da Fazenda de Vargas, recusou o convite. 

Ainda antes de o ano terminar, o “secretariado dos quarenta dias” demitiu-se.463 

Essa posição fica visível nos artigos e discursos publicados na Revista da FD. Em 14 

de novembro de 1930, Sampaio Dória proferiu um discurso de encerramento do ano letivo 

denominado A Revolução de 1930. O autor dá como causas do movimento a perseguição aos 

homens livres, fraude nas eleições e o cesarismo que, para ele, era a prática de o governante 

indicar o seu sucessor. A finalidade da “revolução” era “restituir á nação esbulhada a 

soberania de si mesma, a de reconciliar com o povo as instituições politicas, a da legitimação 

do poder pelo assentimento dos governados”.464 Mas, no final do discurso Sampaio Dória já 

alertava sobre a necessidade de uma assembleia constituinte.465 O movimento paulista de 

1932 envolveu todo o estado, mas a FD teve um papel de destaque. Foi ali o primeiro local de 

alistamento, seus professores incentivavam os alunos a aderir ao movimento, por meio de 

discursos e exemplos, como é o caso do professor Manuel Francisco Pinto Pereira, que se 

                                                 
462 DULLES, John Watson Foster. A faculdade de direito de São Paulo e a resistência anti-vargas, 1938-1945, 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Editora da Universidade de São Paulo, 1984, p. 56. 
463 Idem, p. 66 e 67. 
464 SAMPAIO DÓRIA, Antônio de. A revolução de 1930. Causas e directrizes, Revista da Faculdade de Direito 
de São Paulo, vol. 26, pp. 295-313, 1930, p. 300. 
465 Ibidem. 
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alistou como soldado. O movimento no prédio da faculdade era grande e logo ele se tornou 

insuficiente como ponto de alistamento.466 Após a derrota da “revolução”, diversos políticos 

foram exilados, entre eles os professores Waldemar Ferreira, Francisco Morato e Vicente Ráo, 

que estava no exterior.467 Obviamente não se pode tomar a totalidade dos professores e alunos 

e extrair disso um sentimento comum, um espírito da instituição, até porque alguns 

professores e políticos paulistas contribuíram com Vargas, mesmo durante o Estado Novo 

(Miguel Reale, Goffredo da Silva Telles, Marcondes Filho etc).468 Mas é possível dizer que 

Vargas tornou-se uma espécie de inimigo de professores e alunos, uma pessoa a ser 

combatida. É a partir de 1937 que aumentam as tensões desse confronto. 

Decretado o Estado Novo, acirra-se a oposição a Vargas; estudantes conseguiram se 

infiltrar em um jantar oferecido a Vargas pelo interventor Ademar de Barros, em julho de 

1938, no Teatro Municipal, levando ampolas de gás sulfídrico que, pisadas, exalaram um forte 

mau cheiro, praticamente encerrando a festa mais cedo. Os professores Waldemar Ferreira, 

Vicente Ráo e Sampaio Dória foram demitidos em janeiro de 1939, retornando apenas em 

1941. Neste mesmo ano alunos de algumas faculdades da USP apresentaram uma proposta 

para se conceder a Getúlio Vargas o título de doutor honoris causa. A FD rejeitou de imediato 

a proposta, que acabou vitoriosa por decisão do Conselho Universitário. Isso gerou um 

protesto pelas ruas do centro e uma greve de estudantes; a FD foi fechada pelo diretor, que 

não queria confusões com o governo federal. Ao fim, e por meio da intervenção do ministro 

da educação Gustavo Capanema, os estudantes em greve não foram punidos nem foram 

descontados os dias de falta. Foi o ministro que, encerrando a crise, trouxe a notícia de que 

Vargas havia “desistido” do título que lhe fora oferecido.469 

Após o fim do Estado Novo, Vargas permaneceria como inimigo de alguns 

professores e alunos, mesmo quando voltou ao poder em 1950. Isso certamente não está 

ligado apenas à derrota política de São Paulo em 1932, à perseguição de professores da FD e a 

resistência dos alunos. O componente econômico é parte constitutiva da relação conflituosa 

entre Vargas e diversos interesses, especialmente os de parte do empresariado e de grandes 

proprietários, frações da classe dominante dais quais normalmente se originavam muitos dos 

franciscanos e, também, consumidores de serviços jurídicos especializados de disciplinas 

                                                 
466 DULLES, John Watson Foster. A faculdade de direito de São Paulo e a resistência anti-vargas, 1938-1945, 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Editora da Universidade de São Paulo, 1984, p. 58 a 61. 
467 Idem, p. 72. 
468 CODATO, Adriano. Classe política e regime autoritário: os advogados do Estado Novo em São Paulo. 
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mais tradicionais, como o Direito Comercial e o Direito Civil. Nos anos 1950, embora 

houvesse a aproximação de parte dos industriais paulistas às iniciativas de Vargas, foi um 

tema essencial do Direito do Trabalho que aumentou o tom da crítica: o aumento do valor do 

salário mínimo em cem por cento em 1954 e demais medidas do Ministério do Trabalho.470 

Um estudante de 1953-1957, depois diretor da faculdade, assim se manifestou sobre 

aquele período: 

Sou formado em 1957. Entrei em 1953 e saí em 1957. O que eu diria 
essencialmente foi que eu peguei o ano de 1954, que foi um ano muito 
agitado, porque a Faculdade de Direito, herdando o anti-getulismo dos anos 
30 participou intensamente da campanha que levou à renúncia e ao suicídio 
de Getulio Vargas. Assim, nesse período, eu tive a oportunidade de assistir, 
lá no Salão Nobre da Faculdade, a palestra de Carlos Lacerda e outros, que 
no fundo era uma campanha contra Getulio. Mesmo no dia do suicídio de 
Getulio, ainda houve, por paradoxal que possa parecer hoje, uma 
comemoração dos estudantes no Largo de São Francisco, pela manhã... À 
tarde quase puseram fogo na Faculdade de Direito. A Conceição Costa 
Neves... Um grupo que queria por fogo na Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco. Mas foi impedido pela polícia e os estudantes à tarde não 
estavam mais lá.471 

  

Outro aluno, também depois diretor, afirmou: “Os paulistas tinham horror ao 

Getúlio”.472 As manifestações e sentimento de repúdio a Getúlio Vargas podem indicar que a 

Legislação Social não fosse tão bem vista dentro da FD, seja pelos alunos, seja pelos 

professores. Era um ramo que se debruçava especificamente a analisar e explicar a legislação 

trabalhista do pós-1930, e essa legislação era quase sinônimo de Getúlio Vargas. Isso fica 

claro em alguns depoimentos memorialísticos, tais como o de Boris Fausto, para quem: 

 

[...] as normas trabalhistas, a regulamentação de dissídios coletivos, a 
categoria abstrusa de ‘hipossuficiente’ aplicada à classe universal era uma 
parafernália saída da cabeça de Getúlio Vargas e seus ministros para abafar a 
luta de classes.473 

 

                                                 
470 LEOPOLDI, Maria Antonieta P. O difícil caminho do meio: Estado, burguesia e industrialização no segundo 
governo Vargas (1951-1954). In GOMES, Angela de Castro (org.). Vargas e a crise dos anos 50, Rio de Janeiro: 
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Outro relato neste sentido é o de Agenor Barreto Parente, advogado que foi aluno de 

Cesarino Junior em 1947, feito num discurso pronunciado em uma homenagem após a morte 

do professor: 

Mas havia também o preconceito político-social, era coisa de operário, 
cheirava a getulismo. Numa faculdade que tinha como traço marcante o 
antivarguismo, é de se imaginar o que isto representava.474 

 

José Gregori, aluno da FD nos anos 1950, é da mesma opinião:  

 

[...] exatamente no ano seguinte à minha entrada na escola, 51, começou a 
governar democraticamente o Brasil, vencendo a eleição de 50, e com isso eu 
não tinha particular afeição pelas coisas que se creditavam ao getulismo, 
inclusive a questão da legislação do trabalho etc., então não me aproximei 
muito dessa área [...]475 

 

Seja pelo conteúdo da disciplina que iria ministrar, seja por uma iniciativa política de 

criar a União Cívica Brasileira como um braço de apoio popular ao presidente, ou seja, 

tentativas de aproximação com Vargas476, possivelmente Cesarino Junior encontrou 

dificuldades enquanto professor da FD, mas ele não concordava com as tentativas de 

rebaixamento social e intelectual da disciplina que lecionava. Conforme se analisará no 

próximo capítulo, mesmo não ligado a algumas instâncias de consagração intelectual da área, 

como o MTIC, ele se fez jurista enquanto lutou para o reconhecimento do Direito Social 

(denominação que utilizava) como especialidade jurídica legítima dentro e fora da FD. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Encarar o fenômeno jurídico como obra exclusiva de juristas não permite 

compreender a complexidade do assunto. As manifestações populares, iniciativas políticas e 

leis pré-1930 são uma base essencial que acabou por definir um rol de assuntos comuns, ou 

seja, um repertório de referência quase obrigatório quando se estudasse a questão social. Por 

isso, não se pode aceitar afirmações de que a parte teórica do Direito do Trabalho surgiu às 

pressas, para justificar uma desenfreada atividade legislativa no governo Vargas. De 
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anarquistas aos adeptos da doutrina católica da Rerum Novarum, todos tinham uma concepção 

do que era e do que deveria ser a regulamentação das relações de trabalho. Não se nega, 

obviamente, que foi na década de 1930 que surgiu a maior parte da legislação que faz parte do 

que depois se chamou Direito do Trabalho. O importante, porém, é perceber que isso não é o 

todo que constitui, neste caso, a especialidade jurídica, até mesmo porque há leis que caem 

em desuso ou não “vingam” por falta de adesão popular. Daí porque mesmo durante o Estado 

Novo fosse necessário fazer programas de rádio, comícios e divulgação pela imprensa das leis 

trabalhistas.  

No aspecto intelectual, a crença na representação do direito como obra elaborada 

apenas por especialistas e o pertencimento ao MTIC permitiu a ressignificação de carreiras de 

figuras públicas como juristas especializados em uma nova disciplina: Oliveira Vianna deixou 

de ser “apenas” um intérprete do Brasil; Evaristo de Moraes e Joaquim Pimenta deixaram de 

ser “apenas” advogados ligados a movimentos sociais; delegados e ex-agentes da repressão 

policial deixaram de ser “apenas” funcionários do Estado. Tanto eles como diversas outras 

pessoas passaram a ser juristas especializados no Direito do Trabalho com a criação de novos 

cargos e novas oportunidades de atuação. Isso não ocorreu sem a reação de outros juristas 

relacionados a ramos do direito mais tradicionais, que muitas vezes negavam a legitimidade 

do Direito do Trabalho, principalmente em relação a um ponto sensível: a intervenção na livre 

economia. O alijamento da participação de advogados ou juristas paulistas no MITC e a 

ojeriza à figura de Vargas por parte de professores e alunos da FD não impediu que Cesarino 

Junior se consolidasse sua carreira, mas tornaram sua trajetória sensivelmente diversa e 

conflituosa se comparada com a dos seus pares (somado ao fato de ser negro e ter origem 

popular). Fazer-se jurista, nesse sentido, passa por construir a respeitabilidade da sua 

especialização jurídica.   
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Figura 3: Cesarino Junior em 1948. 

Fonte: Diário da Noite, 20 jan 1948, p. 3, disponível na Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca 

Nacional. 
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CAPÍTULO 4 

 

FAZER-SE JURISTA 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tornar-se professor catedrático de Legislação Social não constituiu um ponto de 

chegada, a realização da carreira de Cesarino Junior. Pelo contrário, ter origem popular e não 

contar com um vasto capital social, diferentemente da maioria dos seus colegas professores, 

ser relacionado a uma disciplina nova, sem tradição e socialmente rebaixada no ambiente em 

que atuava, tudo isso influenciou o modo pelo qual ele se fez jurista. Se as virtudes 

relacionadas ao carisma do grupo são normalmente transmitidas por delegação aos 

franciscanos de trajetórias modais e que atuam em especialidades jurídicas consolidadas, no 

caso específico de Cesarino Junior essa relação não é tão simples e sua atuação assume, em 

determinados momentos, o caráter de uma luta por prestígio. Esse é o tema deste capítulo, que 

busca analisar como ocorreu a construção da carreira de Cesarino Junior enquanto jurista. Por 

outro lado, deve-se levar em conta as especificidades da época, ou seja, embora o direito fosse 

consolidado como um domínio intelectual, eram normais e esperadas incursões na política 

(com cargo eletivo ou participar de altos cargos governamentais), a consolidação de uma 

figura pública, enfim, ter uma imagem que não se resumia (mas não dispensava) uma 

competência técnica.  

Para tanto, este capítulo foi dividido em cinco partes: inicialmente, a luta por 

consolidar a disciplina Legislação Social, especialmente na FD, articulado principalmente em 

relação à discussão sobre a denominação da disciplina e sua natureza jurídica; segundo, a 

participação do professor em outras instituições e espaços sociais como uma espécie de 

circuito paralelo de atuação e, com isso, a cristalização da sua figura pública; terceiro, a 

internacionalização como fator de distinção; quarto, as iniciativas políticas e, por fim, a 

associação da imagem de Cesarino Junior cada vez mais a um campo progressista e as 
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consequências disso. Os itens são amarrados pela representação de pioneirismo que tanto ele 

como alguns dos seus leitores fizeram de sua imagem. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DE UM “DIREITO SOCIAL” E A REPRESENTAÇÃO DO 

PIONEIRISMO 

 

A valorização do Direito do Trabalho passa pela defesa de sua autonomia em relação 

aos demais ramos jurídicos e por lhe atribuírem uma lógica e características próprias. Não se 

trata apenas de defender um tipo de denominação da disciplina e sua natureza jurídica, mas da 

existência de um direito, de uma especialidade diferente das demais. Cesarino Junior encarou 

essa espécie de luta pela valorização da disciplina da qual era professor, escrevendo artigos e 

livros sobre o assunto. Em 1939 ele publicou na revista da FD sua aula inaugural de 

Legislação Social, denominada “Direito Social: denominação, conceito e conteúdo”.477 Esse 

escrito já demonstra que ele não concordava com a denominação oficial da matéria que 

ensinava. Para o autor, não havia uma unanimidade entre os juristas sobre a denominação, 

mas Legislação Social não era um nome apropriado. Em sua visão, chamar esse ramo do 

direito apenas de legislação se devia pela novidade do assunto e por “receio de [a] considerar 

perfeitamente, ou melhor, completamente formada”. A denominação Direito Social seria 

preferível, porque não se tratava apenas de um conjunto de leis, mas sim de “um complexo 

orgânico de princípios e normas, cuja autonomia está hoje perfeitamente assentada...”. Além 

disso, dizia que a própria Constituição de 1937 mencionava a expressão “direito” e não 

legislação.478  

A defesa da denominação reflete os esforços de se compreender a disciplina de forma 

autônoma, com um objeto próprio. Dizer simplesmente “legislação” era, no entendimento do 

autor, pejorativo, e já houve quem a denominasse de “perfumaria jurídica”, a fim de lhe 

diminuir a importância.479 Essa defesa também era feita nas aulas, pois em uma apostila 

elaborada pelos alunos a partir de notas taquigráficas constava que a expressão legislação 
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“daria um carater pejorativo á nossa disciplina, mostraria que ela constitui um amontoado 

informe de leis”.480 

O problema, porém, não era apenas a expressão legislação. A utilização do termo 

social – esse sim defendido por Cesarino Junior - deu ensejo a uma expressão de zombaria de 

outro professor, Waldemar Ferreira, que teria dito uma frase que permaneceu nas memórias 

sobre a FD: “Como se todo direito, social não fora.”481 Para Cesarino Junior, a expressão 

social buscava diferenciar a nova disciplina do direito patrimonial individualista, ou seja, era 

um direito social porque o interesse coletivo seria predominante em relação ao interesse 

individual e os economicamente e socialmente mais fracos seriam protegidos. Para outros 

juristas, a designação “social” não demonstrava a especificidade ou autonomia do novo ramo 

jurídico. 

Além disso, era um direito cujo objeto era a questão social, que naquela época estava 

relacionada com as relações de trabalho.482 A expressão “social” seria preferível, ainda, 

porque designava não somente os trabalhadores, compreendidos então como os operários, mas 

também os indivíduos que não mais trabalhavam por causa de acidentes, idade ou moléstia.483 

De acordo com Fernando Teixeira da Silva, o aspecto da destinação das leis trabalhistas foi 

uma das causas do desprezo por parte dos demais operadores do direito, porque se tratava de 

uma especialidade aplicável somente à classe trabalhadora: 

 

Tratar-se-ia de um ramo bastardo ou galho de poucos frutos no universo dos 
estudos jurídicos, sem qualquer autonomia diante das “ciências” que lhe 
emprestam os seus conhecimentos fundamentais, como a Economia e a 
Sociologia. Em sua atribuída condescendência paternalista, o Direito do 
Trabalho destinar-se-ia a “pessoas comuns”, constituindo-se em um “Direito 
de classe”, acusado, portanto, de agir com parcialidade. Apegado aos fatos, 
não se balizaria por qualquer racionalidade lógico-formal atribuída a outras 
áreas do Direito. Suas regras obedeceriam a objetivos predeterminados, 
concretos, fáticos e contingentes, carecendo, assim, de princípios universais, 
necessários e abstratos do Direito “propriamente dito”. Em suma, longa 
cultura jurídica negou ao Direito do Trabalho qualquer especificidade no 
reino mesmo do Direito.484 

 

                                                 
480 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Legislação Social, apostila com notas taquigráficas de aulas, São 
Paulo: sem indicação de editor, 1939, p. 3. 
481481 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, 
p. 281. 
482CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social: denominação, conceito e conteúdo. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 214-244, 1939, p. 218 e 233. 
483 Idem, p. 232. 
484 SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores no Tribunal: conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo no 
contexto do Golpe de 1964, 2ª edição, São Paulo: Alameda, 2019, p. 50. 
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A destinação de leis a uma classe ou grupo social específico e delimitável impediria, 

assim, a necessária abstração que, como nota Weber, era uma das características de um tipo 

puro idealizado de racionalização e construção intelectual do direito moderno.485 Noutras 

palavras, salientava-se a ausência de uma característica que os juristas normalmente associam 

ao direito quando o qualificam como um sistema de regramento social coeso e portador de 

uma lógica própria.  

Para Cesarino Junior, a destinação das leis trabalhistas (aos necessitados) não 

tornaria essa disciplina um direito de classe, ou seja, parcial, um “privilégio” e, por isso, 

“injusto” ou menos científico. Defendendo-se das críticas acima mencionadas, no sentido de 

ser um ramo jurídico sem a necessária abstração, ele explicou que, embora o fim imediato do 

Direito Social fosse proteger os fracos, a principal finalidade seria “assegurar a paz social, o 

interesse geral, o bem comum”.486 Tratava-se, então, de uma intervenção estatal a fim de 

assegurar ao hipossuficiente suas “necessidades vitais” (“alimentação, habitação, vestuário, 

higiene e transporte”).487 Feitas essas considerações, o autor apresenta a definição do que 

seria, então, o Direito Social:  

 

Complexo dos princípios e leis imperativas, cujo objetivo imediato é, tendo 
em vista o bem comum, auxiliar a satisfazer convenientemente às 
necessidades vitais próprias e de suas famílias, aos indivíduos que, para 
tanto, dependem do produto do seu trabalho.488 

 

Por fim, apresenta uma definição simples: “Direito Social é o sistema legal de 

proteção aos economicamente fracos”.489 Nota-se, portanto, que a questão é muito mais 

complexa do que apenas a simples nomenclatura de uma disciplina e é por essa razão que 

Cesarino Junior gastou tanto tempo e esforço em defender que havia um caráter social mais 

acentuado na disciplina que ensinava. Ao se referir a um conjunto de leis e princípios, foi 

criticado, pois com isso teria dado primazia ao “direito social emanado pelo Estado” e, assim, 

estaria “bem perto do Estado totalitário e da concepção política das corporações”.490 Ao falar 

de corporações, o crítico faz uma dupla referência, ou seja, ao fascismo e ao Estado Novo, 

                                                 
485 WEBER, Max. Sociologia do direito. Sociedade e economia, volume 2, São Paulo: Editora UnB e Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 89. 
486 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social: denominação, conceito e conteúdo. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 214-244, 1939, p. 218 e 233. 
486 Idem, p. 231. Itálico no original. 
487 Idem, p. 233 e 234. 
488 Idem, p. 235. 
489 Idem, p. 242. 
490 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Sobre o conceito do Direito Social. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, vol. 36, nº 1-2, pp. 117-132, 1941, p. 128. 
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que teria retirado daquele regime político a inspiração para enquadrar determinados aspectos 

do Direito Social. A resposta à crítica é técnica: uma vez que não havia sido informada a 

natureza das leis e princípios, poderiam eles emanar da união dos operários em sindicatos, ou 

seja, das negociações e dos acordos sindicais.491 Nesse ponto, escamoteia-se que também os 

sindicatos estavam rigidamente regulados pelas leis trabalhistas e que a intervenção estatal 

nesses órgãos era praticamente a regra. 

Ao discutir sobre a sua definição do Direito Social e as críticas recebidas de outros 

juristas, Cesarino Junior diz que alguns ramos do direito tinham recebido influências de um 

“movimento de renovação das normas jurídicas”, cujo objetivo seria limitar a liberdade das 

partes a fim de proteger os mais fracos, uma verdadeira “moralização do direito”. Isso 

significava que determinadas cláusulas injustas, por mais que existissem em contratos 

assinados por trabalhadores, não valeriam, seriam nulas de pleno direito. A moralização 

mencionada refere-se à impossibilidade de se considerar que determinados contratos firmados 

entre categorias sociais tão desiguais (patrões e trabalhadores, por exemplo) fossem objetos de 

um livre arbítrio, como se a assinatura de um operário em um contrato de trabalho fosse livre 

de qualquer necessidade não declarada no documento, decorrente apenas de sua vontade. O 

“novo” direito, então, era “mais social” do que os outros porque levava em consideração a 

desigualdade social e impedia que contratos injustos, mesmo que regularmente assinados 

pelas partes, surtissem efeitos para prejudicar os mais fracos dessa relação. Proibia que o 

trabalhador declinasse certos benefícios. Era, em resumo, uma reação a um dos pilares do 

Direito Civil, que considerava contratos assinados entre partes desiguais normalmente válidos 

e obrigatórios. Essa influência, porém, teria sido mais forte no Direito Social e no Direito 

Econômico (regulação de cartéis, proteção do pequeno empresário face ao grande empresário 

etc). Nesse ponto específico, ressoava as afirmações de Oliveira Vianna em seu debate com 

Waldemar Ferreira comentadas no capítulo anterior, ou seja, de que o Direito Social não era 

redutível à lógica dos velhos princípios de um direito individualista. 

Na FD, o debate sobre a “moralização” do direito não se dava apenas dentro do 

Direito Social. Também em 1939 foi publicado na revista um artigo por Alvino Lima, 

professor de Direito Civil, que trata sobre restrições ao individualismo e à autonomia 

exacerbada em prol da comunidade. Falando especificamente sobre a liberdade de contrato, 

Lima traz como exemplo explicitamente as leis trabalhistas, que alteraram profundamente 

algumas concepções do Direito Civil, com a inclusão de limitações que visavam ao bem 
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comum e à proteção dos mais pobres.492 Era um debate que já existia, mas que ganhou a força 

de um trunfo quando ressignificado nas disputas envolvendo o Direito do Trabalho. Esse 

assunto permanece nas discussões sobre o Direito Civil, com autores defendendo a 

necessidade de se abandonar os velhos princípios de ampla autonomia da vontade para adotar 

regras que limitassem o direito de contratar, com a finalidade de manter um equilíbrio entre as 

partes e proteger os mais fracos nessas relações. São citadas, como exemplos, as proibições e 

determinadas cláusulas, tidas como abusivas, em contratos de locação de imóveis, limitações 

de taxas de juros em contratos de empréstimos etc.493 A questão é ainda sensível no direito 

como um todo, daí a atemporalidade e frequência de manifestações de leigos e juristas sobre a 

inconveniência ou conveniência da intervenção do Estado nas relações entre particulares, 

especialmente nas relações de trabalho ou de consumo. 

Em 1941 Cesarino Junior publicou um artigo sobre a maioridade civil, assunto 

normalmente relacionado a outra disciplina (Direito Civil). Para ele, a maioridade civil 

deveria ser fixada em 18 anos. A defesa da tese embasa-se na observação “mais ou menos 

empírica” de que são inúmeros os indivíduos menores de 21 anos que trabalham e constituem 

família e que, por isso, já teriam toda a competência para praticar os atos da vida civil. 

Assevera que os menores púberes (18 a 21 anos) podem litigar na Justiça do Trabalho sem a 

assistência dos pais ou responsáveis.494 O interessante nesse curto artigo é a afirmação de que 

o autor havia sido “criticado, mais de uma vez, por atribuir uma função absorvente à sua 

disciplina”, ou seja, que não respeitava as fronteiras entre as disciplinas. Defendendo-se da 

crítica, assevera que embora “o sentido social fosse comum a todos os ramos do direito, havia 

preponderância no Direito Social: “Daí porque é ele [o Direito Social] um precursor nesses 

assuntos”.495 Tem-se, assim, a tentativa de deslocamento de um assunto de uma disciplina a 

outra. A questão não parece ser tão simples e, embora o autor da crítica não seja nomeado, 

possivelmente se trata de outro professor ou jurista, incomodado com a intromissão do 

especialista em Direito Social em um dos assuntos principais do Direito Civil.  

Relembrando seu tempo de estudante nos anos 1950, José Afonso da Silva diz que 

Cesarino Junior tratava de pontos e entrava em discussões desnecessárias, que em tese 

pertenciam a outras disciplinas, cujos estudantes supostamente já deveriam conhecer quando 

                                                 
492 LIMA, Alvino. Da influência, no Direito Civil, do movimento socializador do Direito. Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 199-213,1939, p. 204 e 205. 
493 LEME, Lino de Moraes. As transformações dos contratos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, vol. 48, pp. 50-68, 1953, p. 55. 
494 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Maioridade aos 18 anos. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 36, nº 3, pp. 665-666, 1941. 
495 Idem, p. 665. 



 

161 
 

frequentassem o curso de Legislação Social.496 Pode-se dizer, assim, que a luta pela existência 

de um Direito Social passava também por tratar de assuntos tidos como do domínio de outras 

disciplinas. O que está em jogo são as ressignificações de outros institutos jurídicos para 

serem operacionalizados no domínio do Direito Social. A força do argumento reside 

justamente nessa transição, pois no espaço de uma nova especialidade jurídica outras questões 

seriam mais importantes, mais de acordo com um ideal de justiça social, de proteção dos mais 

fracos em determinadas relações jurídicas. 

As críticas sobre como denominar a nova disciplina não vinham apenas de Waldemar 

Ferreira. Em um discurso proferido em 1944, o professor Antônio de Sampaio Dória fez uma 

censura contundente à utilização do adjetivo “social” à expressão democracia. Para ele, 

tratava-se de uma expressão desprovida de lógica e conteúdo próprio, já que social seria 

gênero ao qual pertence à espécie democracia. Não haveria como, assim, o gênero, “com idéia 

genérica, especificar qualquer das suas espécies. Diz, ainda, que se trata de um rótulo que, sob 

a aparência de novidade, “nada inova”.497 O propósito da chamada democracia social seria “a 

proteção legal do fraco que renuncie por necessidade em face do forte, que oprima por 

ganância, do empregado que se submeta sem remédio, ao capitalista que explore por ambição, 

do pobre que ajoelhe em lágrimas junto ao rico que tripudie com luxos.”498 Isso tudo era 

objeto também da democracia liberal, daí por que não haver, segundo o autor, novidade. 

Embora Sampaio Dória fizesse principalmente referências ao momento político, o seu 

argumento é também jurídico, já que os exemplos se referem expressamente aos trunfos 

invocados por Cesarino Junior para valorizar e diferenciar o Direito Social.  

Cesarino Junior respondeu à crítica na aula inaugural do curso de direito que proferiu 

no início de 1946, cujo teor também foi publicado na revista. O tema principal da aula era a 

apresentação de uma sugestão de redação de um capítulo da constituição que então seria 

votada, referente aos direitos sociais. A crítica de Sampaio Dória é nomeada para ser rebatida: 

a palavra social teria dois sentidos, um genérico e um específico e é nesse último que deve ser 

empregada quando nomeada a democracia. Retoma, assim, argumentos já expostos em outros 

escritos, a fim de demonstrar que em seu sentido específico, social refere-se às medidas de 

proteção aos mais fracos economicamente. Para o autor, a própria história havia demonstrado 

a inexatidão da crítica de Sampaio Dória, com as “reivindicações populares de melhoramento 
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497 SAMPAIO DÓRIA, Antônio de. As tradições da Faculdade de Direito de São Paulo. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 39, pp. 257-267, 1944, p. 266. 
498 Idem, p. 266 e 267. 



 

162 
 

de situação econômica”.499 Assevera, ainda, que: “com a grande revolução industrial e os 

consequentes excessos do liberalismo econômico, começou a surgir o interesse pela questão 

social e aos poucos a democracia foi deixando de ser meramente política para tornar-se 

social.”500 Citando a política do New deal como exemplo, diz que há obstáculos na 

implementação dos direitos sociais, mas que se caminha para a democracia social, inclusive 

no Brasil, cujas constituições de 1934 e 1937 já continham dispositivos nesse sentido. No 

meio da aula-artigo, retoma a questão da denominação para tratar da obra de um sociólogo e 

jurista russo radicado na França, Georges Gurvitch (1894-1965) que também havia escrito 

sobre o assunto. Menciona que a simples discussão semântica da expressão social é 

“evidentemente simplista” e que mais importante seria se manifestar sobre a crítica de 

Gurvitch, para quem a definição de Direito Social como um conjunto de leis e princípios era 

indevida, já que sustenta um poder exacerbado do Estado e, assim, “perigosa à democracia”; 

além disso, tratava os trabalhadores apenas como seres passivos. Para Cesarino Junior esse 

risco não existira, pois existem normas e princípios que não emanavam do Estado, mas das 

relações sociais, como aquelas decorrentes das negociações entre trabalhadores e 

empregadores por meio dos sindicatos etc. A definição respeitaria o pluralismo jurídico e não 

correria o risco de flertar com formas totalitárias etc.501 Esse assunto estava na ordem do dia, 

já que o Estado Novo havia terminado apenas há pouco mais de um ano. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1946, Waldemar Ferreira volta à 

crítica. Não cita nominalmente o catedrático de Legislação Social, tampouco cita qualquer 

escrito seu, mas a destinação dessa crítica é clara. Inicialmente, intitula o seu artigo com a 

expressão Direito do Trabalho, que, como visto, não é o nome oficial da disciplina, nem o 

preferido pelo seu professor. Diz que a expressão direitos sociais “ganhou, nos últimos 

tempos, força mágica, quase mística; e assaz se propendeu pelo que também se chamou de – 

direito social do Estado...”502 Endossa a crítica de Gurvitch e traz outro autor ao debate 

(Maxime Leroy) para dizer que o Direito Social entendido como o conjunto de leis e 

princípios protetores dos necessitados economicamente padeceria, tal como o antigo direito 
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natural, de generalidade.503 Como se percebe, o debate sobre a nomenclatura da disciplina 

ainda estava em curso após onze anos da sua inclusão no currículo do curso de direito da FD.  

Considerada a insistência de Cesarino Junior e de outros autores na questão da 

denominação da disciplina, pode-se perceber a força do argumento de que o ramo jurídico 

tinha como objetivo proteger os mais fracos economicamente. Trata-se, na verdade, de um 

argumento com eficácia dupla, pois rebate no plano técnico jurídico e, ao mesmo tempo, 

moral. 

Para além da denominação da disciplina, havia outro problema a ser solucionado: 

saber qual era a natureza jurídica do Direito Social, ou seja, definir o seu conteúdo em relação 

aos demais ramos do direito. Na apostila elaborada com notas taquigráficas das aulas acima 

mencionadas, o assunto vem disposto da seguinte forma: o direito possui uma grande divisão, 

entre direito privado e direito público. Àquele ramo pertencem o Direito Civil e do Direito 

Comercial e, ao segundo, o Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal etc. 

O Direito Social, disciplina nova, não se conformaria nessa divisão, pois possui leis e 

institutos jurídicos de ambos os ramos, que se misturam a fim de assegurar o bem estar dos 

trabalhadores, entendidos como economicamente fracos. O autor adverte que não se poderia 

tratar essa nova disciplina como “mista”, pois isso nada significaria. O Direito Social seria, 

assim, um “direito próprio”, que não é público nem privado, contendo disposições novas, 

“não podendo ficar contido nos antigos quadros”. Era, portanto, um “tertium genus” 

(significa, literalmente, terceiro tipo), expressão utilizada para designar coisas que não se 

enquadrariam nas divisões clássicas do direito.504 

Novamente recorrendo às memórias de José Afonso da Silva, havia uma espécie de 

obsessão pelo assunto nos anos 1950, quando então a disciplina já possuía mais de uma 

década de “tradição” na FD. Nos exames orais, era costume apresentar um maço de fichas, 

cada uma contendo três questões, que eram embaralhadas e entregues ao aluno para retirar 

uma delas: “quaisquer que fossem as questões sorteadas, a primeira pergunta era sempre sobre 

a natureza jurídica do direito social”. A indefinição do assunto entre os grandes ramos do 

direito (público e privado) e a sua classificação como “tertius genus” foram objeto de crítica 

feita por um aluno, que havia sido reprovado nesta disciplina algumas vezes. Segundo o 

aluno, o Direito Social pertencia ao direito privado e a expressão “tertium genus” era vazia, 
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sem sentido, prestava-se apenas para designar um instituto jurídico quando não se sabia como 

classificá-lo.505  

Ives Gandra Martins, que foi aluno do curso de Legislação Social em 1956, 

apresentou um Breve estudo sobre a denominação da cadeira.506 No início do texto menciona 

que Cesarino Junior havia apresentado seu entendimento sobre o nome correto “de uma das 

mais novas ramificações da enorme árvore jurídica, sobre cuja denominação muita discussão 

houve e há...”. O aluno está de acordo com o professor que se trata de um direito e não apenas 

de legislação. Não concorda, porém, com a expressão social, que acusa de generalista e que 

abrangeria também ações estatais que não seriam objeto da disciplina, mas sim do Direito 

Civil etc. O importante a reter sobre esse estudo é que ainda em 1956 Cesarino Junior tinha 

que continuar sua luta para defender a existência de um Direito Social e, nas palavras de Ives 

Gandra, assim o era porque entendia que “o mais social de todos os direitos é o que 

ensina...”.507 É um trabalho permanente, seja em relação aos seus alunos, como também 

respondendo às críticas de outros professores da FD.   

Para além da denominação da disciplina jurídica que ensinava e ramo do direito em 

que atuava como advogado, Cesarino Junior ficou conhecido como um jurista pioneiro, 

especialmente por meio de representações baseadas em seus próprios escritos. 

Os anos 1930 e 1940 configuram uma fase na qual um fundo geral de assuntos fixado 

anteriormente pelos movimentos sociais dos trabalhadores e intelectuais ligados a eles, 

iniciativas legislativas e doutrinas estrangeiras, como a doutrina católica sobre a questão 

social, estavam sendo sistematizados por alguns autores brasileiros e pelos professores nas 

faculdades de direito. Era, portanto, um momento propício para se “fazer um nome” no 

mundo jurídico ocupando-se dessas matérias. 

A dissertação que Cesarino Junior apresentou ao concurso para catedrático versou 

sobe o contrato individual do trabalho.508 Analisando a bibliografia deste trabalho, percebe-se 

grande quantidade de referências a autores estrangeiros, mas há número significativo de 

referências nacionais (vinte e duas obras). Isso já é um indício de que, embora em 

desenvolvimento, a nova especialidade jurídica já contava com autores em vias de 
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especialização sobre o assunto. Além disso, sete autores brasileiros citados foram membros do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC). Em relação aos autores estrangeiros, 

percebe-se a grande influência da Itália.  

A definição da natureza jurídica do contrato individual do trabalho é feita a partir de 

comparações com institutos jurídicos de outros ramos do direito, especialmente o Direito 

Civil e Direito Comercial. Há críticas a Oliveira Vianna sobre a definição de contrato 

individual, ou seja, contra a doutrina oficial do MTIC, como também menção expressa à 

doutrina católica exposta na encíclica Rerum Novarum, que “procura substituir do conceito 

marxista da luta de classes, o propósito muito mais elevado e louvável de colaboração”.509 Ao 

final da dissertação, Cesarino Junior chega à conclusão de que o contrato de trabalho é um 

instituto de direito privado, utilizando-se de categorias do Direito Civil para montar sua 

definição: “O contrato individual do trabalho é um contrato de direito privado, consensual, 

sinalagmático, perfeito, oneroso, comutativo e dos tipos de contrato por adesão”.510 A 

inclusão do contrato de trabalho no direito privado não é apenas uma conclusão técnica. Isso 

possibilitou acionar uma parte da teoria geral dos contratos do Direito Civil para sua 

conceituação e, por causa disso, uma forma de assimilação pelos operadores do direito.  

Há, nesse livro, uma questão que se tornará frequente em seus escritos e 

manifestações e que se presta a ressaltá-lo como pioneiro. Ao mencionar os princípios levados 

para a elaboração da legislação do trabalho, o autor diz que eles pertencem exclusivamente ao 

campo dos conceitos da política econômica, e “não tem qualquer relevância do ponto de vista 

jurídico”.511 Percebe-se, aqui, que Cesarino Junior não foge à regra de se pensar as condições 

sociais de criação de leis e princípios jurídicos como algo extrajurídico, sem importância. Ora, 

considerando o Direito do Trabalho apenas como um conjunto de regras e princípios, é fácil 

argumentar que se trata de um fenômeno recente para aquele período, levando-se em conta a 

quantidade de leis criadas no governo Vargas. E, a partir disso, também é possível a alegação 

de pioneirismo, pois o autor escrevia sobre o assunto nesse mesmo período. Trata-se, 

portanto, de um dos efeitos que essa forma de definição do direito traz, a de considerar os 

comentadores e intérpretes de leis recém-criadas como pioneiros, já que excluídas todas as 

“outras” condições sociais de formação do direito, como os movimentos dos trabalhadores, 

por exemplo.  

                                                 
509 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Natureza jurídica do contrato individual do trabalho, Rio de 
Janeiro: A. Coelho Branco Fº (Editor), 1938, p. 86. 
510 Idem, p. 113. 
511 Ibidem. 
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Em seu discurso de posse como novo catedrático, Cesarino Junior deixa uma imagem 

de que há muito a empreender na nova disciplina. Faz referência, como uma espécie de fonte 

geradora de princípios gerais, à doutrina social católica, que o guiaria na atividade 

interpretativa do Direito do Trabalho. Colocava como sua responsabilidade a tarefa de ajudar 

aos governantes a sistematizar a abundante legislação existente, procurando harmonizá-la e 

interpretá-la, tornando-a compreendidas pelos trabalhadores e empregadores. Para tanto, 

caberia a ele, como professor: 

 

A adoção de um corpo de doutrina, orientando a exata e criteriosa 
interpretação das leis sociais vigentes, e, ao mesmo tempo, a cooperação no 
seu desenvolvimento posterior, o seu ensino aos alunos desta Faculdade, e, 
por seu intermédio, ás próprias classes por ela beneficiadas, o intercâmbio 
entre a cátedra de Legislação Social, guardiã da doutrina, e as instituições 
sociais incumbidas de sua atuação, tudo isto sob a égide tranquilizadora dos 
lídimos princípios da doutrina social católica, que, desde mui cedo, me 
infundiram no espirito os santos varões e príncipes da Igreja, D. João Batista 
Corrêa Nery e D. Francisco de Campos Barreto, são, ou pelo menos parecem 
ser, elementos de gran valia na persecução de tão nobre desideratum. É, por 
certo, uma tarefa ingente que coloco sobre os meus ombros certamente 
frágeis demais para o papel de Atlas.512 

 

Todo o processo anterior de discussão e criação de um fundo comum de assuntos e 

até mesmo leis sobre relações de trabalho pertenceriam, assim, a uma pré-história trabalhista 

sem muita importância.513 Ser pioneiro, nesse sentido, é ser dotado de um capital simbólico 

que autoriza seu portador a ser um bom intérprete do Direito do Trabalho. 

O assunto também consta na apostila de notas taquigráficas já mencionada: trata-se 

de uma matéria nova que “ainda não tem formado o seu corpo de doutrinas, de forma que 

ainda são muito grandes as dúvidas existentes a respeito de seu conceito, método e princípios 

fundamentais ...”514 Esse tipo de afirmação não significa que o autor não fizesse referência à 

história das relações de trabalho, ou mesmo das leis anteriores sobre o assunto. A questão a 

ser ressaltada é que, utilizando-se de definições jurídicas sobre o assunto, que encaram o 

fenômeno principalmente como decorrência da atividade legislativa, ele chega a afirmar que 

“sob o ponto de vista do governo se preocupar com o direito social, como uma unidade de 

direção, podemos dizer que o direito social nasceu em 1930.515 Noutras palavras, o autor cria 

                                                 
512 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Discurso de posse. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 34, nº 3, 1939, p. 88 e 89. 
513 A referência a uma pré-história do Direito do Trabalho é de Cesarino Júnior. In Legislação Social, apostila 
com notas taquigráficas de aulas, São Paulo: sem indicação de editor, 1939, p. 42. 
514 Idem, p. 1. 
515 Idem, p. 42. 
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uma divisão histórica dentro da sua disciplina que valoriza a sua própria atuação como jurista. 

Não o faz suprimindo as manifestações anteriores sobre o assunto ou mesmo a existência de 

leis pré-Vargas que se destinavam a regular relações de trabalho. O argumento é qualitativo e 

se refere à importância da legislação: 

 

Assim, a divisão a um período anterior e posterior a 1930, se explica pela 
importância extraordinária que teve na evolução do direito social brasileiro a 
revolução de outubro de 30. Essa revolução marca duas épocas distintas na 
orientação do legislador brasileiro, a respeito dos problemas sociais. Antes 
de 30, não direi aos senhores que não se cogitasse dos problemas sociais, 
pois houve muitas leis sociais promulgadas antes de 30. Portanto, não 
devemos incidir na injustiça que caiu, por ex., José Maria Belo, que disse 
não haver nada antes de 30. Já antes de 30 havia muitas leis sociais, 
conforme se poderá verificar na obra de Lousada. Entretanto, essa divisão 
deverá ser feita, não porque antes de 30 não houvesse propriamente leis 
sociais, mas é que ainda não havia preocupação do governo com esses 
problemas.516 
 
 

Em uma apresentação pública, e estando presente Getúlio Vargas, Cesarino Junior 

desenvolve essa forma de análise ainda mais marcada: 

 

Porque, meus senhores, é preciso que não nos iludamos. Se houve leis 
sociais antes de 1930 -  o próprio PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO 
DE DIREITO SOCIAL prestou em Jundiaí homenagem a uma delas, - não 
houve uma legislação social. E não houve, porque não podia haver. E não 
podia haver, porque se fazia mistér, para tanto, que um Homem de gênio, 
depois de haver realizado o milagre de renovar a sua própria formação 
espiritual, fizesse esse outro, muito maior na aparência, mas muito menor na 
realidade, de renovar as idéias de sua época. É, pois, isto, e apenas isto, 
apenas esta grande coisa, que Getúlio Vargas fez.517 

 

Nota-se, assim, a facilidade com que tais definições são permeáveis à propaganda 

política do governo Vargas. A forma de escamotear os movimentos sociais dos trabalhadores 

dessa “pré-história” do Direito do Trabalho é insistir em outro efeito decorrente das formas 

como são construídas as definições jurídicas: dizer que as leis sociais foram um presente de 

governantes: “enquanto nos outros países os trabalhadores tiveram que conquistar, muitas 

                                                 
516 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Legislação Social, apostila com notas taquigráficas de aulas, São 
Paulo: sem indicação de editor, 1939, p. 42 e 43. 
517 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Discurso. Anais do Primeiro Congresso de Direito Social 
promovido pelo Instituto de Direito Social, São Paulo, Rio de Janeiro: Serviço de Estatística da Previdência e 
Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, volume I, p. 111. Maiúsculas no original. 
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vezes a ferro e fogo, as primeiras leis sociais, no Brasil elas resultaram de uma verdadeira 

outorga do governo”.518 

Publicado seu livro fundamental sobre Legislação Social em 1940, o autor 

novamente destaca que se trata de uma disciplina a ser construída. Para ele, seu livro era ainda 

uma tentativa de sistematização e apresentação de doutrinas estrangeiras, já que:  

 

[...] as poucas obras existentes sôbre o assunto, todas embora revestidas de 
valor, não tinham nenhuma preocupação de sistema, a não ser uma ou outra, 
por demais especializada e, versando, portanto, apenas capítulos da nossa 
disciplina.519 

 

Denomina-se audacioso porque denota sua obra como uma das primeiras tentativas 

de sistematização e de doutrina sobre Legislação Social. No caso desse livro específico, há 

um duplo e entrelaçado argumento de originalidade: uma das primeiras tentativas de 

sistematização de uma especialidade jurídica nova.  

A invocação de pioneirismo feita por Cesarino Junior possui duas dimensões. A 

primeira é uma a configuração de uma estratégia para compensar, de certa forma, a ausência 

de uma carreira política e a falta de proximidade com as instâncias de poder encarregadas de 

elaborar a legislação trabalhista. Além disso, era um diferenciador em um momento no qual 

foram criadas diversas cadeiras de Direito Industrial e Legislação do Trabalho e o 

consequente aumento de especialistas em Direito do Trabalho. A segunda relaciona-se a um 

efeito específico da produção científica. Como asseverado por Robert Merton, as disputas e 

alegações de pioneirismo decorrem da pressão social a que estão submetidos os cientistas, 

sociólogos e outros intelectuais pelo reconhecimento como tais, ou seja, eles se notabilizam 

quando são reconhecidos por contribuir com novidades para o desenvolvimento da ciência.520 

Dessa forma, ser conhecido como um pioneiro é ser identificado com “os requisitos mais 

exigentes de seu papel como cientista”.521 É por isso que, de acordo com Merton, as alegações 

de pioneirismo não se explicam por uma suposta natureza humana ou propensão de alguns 

                                                 
518 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Legislação Social, apostila com notas taquigráficas de aulas, São 
Paulo: sem indicação de editor, 1939, p. 44. 
519 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social Brasileiro, São Paulo: Livraria Martins Editora, 1940, 
p. XV. 
520 MERTON, Robert. Priorities in scientific discovery: a chapter in the sociology of science. American 
Sociological Review, vol. 103210322, number 22, pp. 635-659, 1957, p. 639 e 640. 
521 Idem, p. 640. 
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cientistas ao egoísmo, pois elas decorrem em grande parte de normas sociais que governam o 

domínio científico522. 

Em um espaço social como o dos juristas, entendidos aqui como intérpretes da 

legislação e criadores das chamadas doutrinas jurídicas, a questão é ainda mais sensível. 

Trata-se de uma atividade intelectual em grande parte fadada à obsolescência, pois 

intrinsecamente ligada à legislação em vigor. Em áreas mais específicas do direito, como era e 

ainda é o atual Direito do Trabalho, as alterações legislativas, sempre frequentes, podem 

condenar trabalhos igualmente específicos à inutilidade. Nesses casos, a morte do jurista é o 

início do declínio de sua obra e a existência de atualizadores de livros jurídicos após o 

desparecimento do seu autor – normalmente seus discípulos - é fenômeno relativamente 

comum. A fixação da imagem de pioneirismo é uma forma de elidir o total declínio da obra 

do jurista após sua morte, obviamente para além do prestígio que tal associação lhe garante 

em vida: se a doutrina jurídica em si já não é mais importante, que se lembre do jurista ao 

menos como um pioneiro em sua especialidade. 

É numa corda bamba entre invocação do pioneirismo ligado à legislação varguista e 

a inspiração da doutrina social católica que Cesarino Junior vai desenvolver sua obra e, mais 

importante, as representações sobre sua obra. Não se trata aqui de desmenti-lo e negar a sua 

importante contribuição ao Direito do Trabalho que, de fato, é imensa e deve ser reconhecida, 

mas de mostrar que uma especialidade jurídica não nasce apenas da criação de uma legislação 

e que suas alegações de pioneirismo não são produto de uma suposta vaidade. Há uma mescla 

entre pressões do próprio domínio acadêmico e de uma visão politicamente identificada da 

legislação trabalhista. 

Mais importante do que efetivamente ser é convencer os demais de que se é pioneiro. 

Seja como for, a imagem de pioneiro prevaleceu. No dia 15 de maio de 1979 ocorreu a 

cerimônia de posse do novo professor titular de Direito do Trabalho da FD, Amauri Mascaro 

Nascimento. Fato comum nessas ocasiões, o recém-empossado proferiu discurso de 

agradecimento, mencionando o antigo titular, Cesarino Junior, como um pioneiro: “colhemos 

hoje, a safra nos campos em que semeou desde 1938, com incansável e lúcida atividade que o 

levou a construir onde antes nada havia”.523 Ao contrário do que o senso comum pode sugerir, 

a imagem de pioneiro foi construída por Cesarino Junior, pelos seus admiradores e até 

                                                 
522 MERTON, Robert. Priorities in scientific discovery: a chapter in the sociology of science. American 
Sociological Review, vol. 103210322, number 22, pp. 635-659, 1957, p. 636 e 637. 
523 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Discurso de agradecimento. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 74, pp. 268-274, 1979, p. 273. 



 

170 
 

concorrentes desde que iniciou sua atividade como professor de Legislação Social, quarenta 

anos antes. Também é digno de nota em artigos sobre a sua biografia o fato de ter sido o 

primeiro catedrático de Legislação Social do país. Isso se deve a uma peculiaridade da FD, já 

então uma instituição estadual em 1936, quando a cadeira foi criada. Nas demais faculdades 

de direito, federais ou particulares, a matéria era ensinada junto com Direito Industrial, ou 

seja, não era uma cadeira específica sobre o Direito do Trabalho.524 Em um artigo sobre 

profissões, Cesarino é apresentado expressamente como “um pioneiro acima de tudo”, o 

primeiro professor de Legislação Social do país, criador da cadeira de Medicina do Trabalho 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP) e idealizador de diversas outras 

iniciativas.525  

Foi afirmando-se pioneiro que ingressou como especialista nessa área. Não se trata 

de uma constatação posterior em um eventual balanço de sua biografia, mas de uma contínua 

afirmação desde o início, que é beneficiada pela forma em que são feitas as definições do 

direito e suas subáreas. 

 

 

OUTROS CAMPOS DE BATALHA: NOVAS INSTITUIÇÕES 

 

 

Ciente de que a disciplina que ensinava na FD não tinha tradição e ainda estava em 

vias de se consolidar, Cesarino Junior participou de outras instituições. As marcas para a 

sustentação de um papel de pioneirismo são evidentes. Em 1939 ele ajudou a criar uma 

instituição alternativa para expandir sua figura pública. Trata-se do Instituto de Direito Social, 

entidade que existe até hoje com o nome de Instituto de Direito Social Cesarino Junior. Foi 

uma iniciativa em conjunto, principalmente com membros da Igreja Católica, do 

empresariado e com intelectuais ligados à nova disciplina. Entre os fundadores estão Ruy de 

Azevedo Sodré e Nicolau Nazo, amigos de Cesarino Junior desde o tempo em que 

frequentaram juntos o curso de doutorado na FD. Sodré tornou-se um advogado e professor 

de ética jurídica em outras faculdades; Nicolau Nazo foi professor de Direito Internacional 

Privado e outras disciplinas na faculdade de direito que depois seria integrada à Pontifícia 

                                                 
524 VIEIRA, Silvio. As críticas à nova CLT, por um especialista. O Estado de S. Paulo, 2 jun 1979, sem 
indicação de data. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
525 Cesarino Jr., o primeiro catedrático de Direito do Trabalho no Brasil, sonhava ser engenheiro. O Estado de S. 
Paulo, 1 set 1985, p. 12. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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Universidade Católica de São Paulo e, em 1959, tornou-se professor catedrático de Direito 

Civil da FD.526 Roberto Simonsen figurou como sócio honorário: conhecia Cesarino Junior 

por meio das palestras sobre o Direito Social realizadas na FD. A Igreja emprestou seu 

prestígio à instituição por meio da participação do arcebispo de São Paulo José Gaspar de 

Afonseca e Silva.527  

O Instituto de Direito Social realizou, em 1941, o já mencionado I Congresso 

Brasileiro de Direito Social, que contou com a presença de diversas personalidades: o 

ministro do trabalho, Waldemar Falcão, Roberto Simonsen, o diretor do Departamento 

Nacional do Trabalho e futuro ministro do trabalho Rego Monteiro, Oliveira Vianna, 

consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o embaixador José 

Eduardo de Macedo Soares Sobrinho, autoridades religiosas etc. Pretendeu-se a presença de 

Getúlio Vargas no evento, que ocorreu em São Paulo, o que não aconteceu. Os organizadores 

do congresso contrataram, então, uma viagem em vagões especiais ao Rio de Janeiro tão 

somente para que o presidente pudesse comparecer, ao menos, na cerimônia de encerramento, 

o que de fato ocorreu. Não houve presença de trabalhadores, sindicalistas etc. De acordo com 

o discurso de encerramento proferido por Cesarino Junior, tratava-se da reunião de juristas, 

“cientistas do direito, como homens que consagram seus poucos lazeres à meditação e ao 

estudo dos problemas jurídico-sociais de interesse para o futuro da pátria e para a grandeza da 

nacionalidade, como professores, juízes, advogados, procuradores...”528 Em suas memórias, 

esse era um sinal distintivo do evento, ou seja, tratava-se do primeiro congresso sobre esse 

assunto com “finalidade puramente jurídico-científica”. Houve outros congressos sobre o 

trabalho, mas eles tinham caráter “técnico ou político”.529 Aqui está em jogo aquela apreensão 

do direito como um fenômeno eminentemente elaborado por juristas, que já foi analisada 

neste trabalho, bem como uma das principais consequências desse pensamento, ou seja, de 

atribuir a Vargas a paternidade das leis trabalhistas e do próprio ramo jurídico. Difícil, 

portanto, separar rigorosamente os eventos em técnicos, políticos ou jurídico-científicos, 

como pretendeu o autor, mas o que importa é a compreensão que ele tinha sobre o efeito 

gerado pelo resgate da imagem do pioneirismo ao se referir como sendo um primeiro 

congresso científico da área.  

                                                 
526 EDITOR, O. Professor Nicolau Nazo – Novo titular de cátedra de Direito Civil. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 55, pp. 392-404, 1960. 
527 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 25. 
528 Ibidem. 
529 Idem, p. 24. 
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É interessante notar que, se dentro dos muros da FD uma possível relação com 

Vargas era a marca da infâmia, fora dela poderia ser útil na constituição de uma figura 

pública. Embora não se trate de campos, na acepção bourdiesiana do termo, como espaços 

sociais autônomos dotados de lógica e regras próprias, pode-se pensar nas vicissitudes que o 

fazer-se um jurista reconhecido carrega quando se passa de um espaço social a outro.530 A 

presença de membros do governo no congresso e seu caráter semioficial podem ter 

funcionado como chamariz, dada a grande adesão ocorrida exceto, obviamente, pelos demais 

catedráticos da FD. Por isso não se pode tomar a criação do instituto e a realização de 

congressos apenas como uma atividade acadêmica ou científica: há relações amplas com a 

política que, naquele período, era um dos meios legítimos de se distinguir como jurista e 

figura pública. É compreensível, assim, que o instituto possa configurar, também, um espaço 

alternativo de atuação. Quando, em 1973, Cesarino Junior e Marly Cardone (professora 

assistente) foram afastados da atividade docente na graduação da FD por causa de uma greve 

de alunos, o instituto tornou-se um local para desenvolvimento de atividades de ensino junto a 

eventuais alunos interessados, como uma opção ao curso regular da disciplina na FD. Em 

carta ao jurista Mariano Tissembaum datada de um ano após tais eventos, é mencionada a 

existência desse curso paralelo – era o mesmo curso que realizava na FD, segundo diz na carta 

-, que era pago e já contava com 130 inscritos.531 Outros cursos, mais específicos, eram 

anunciados em artigos de jornais, como um publicado em agosto de 1974 no jornal O Estado 

de S. Paulo.532 O interessante é que na mesma página há anuncio de outro curso, de 

previdência social, mas relacionado ao Direito do Trabalho, realizado pelo Instituto de Direito 

do Trabalho e por Amauri Mascaro Nascimento, que, após a aposentadoria de Cesarino 

Junior, se tornaria professor titular da disciplina na FD.533 

A criação do instituto, para além do intuito científico, era também uma forma de 

congregar ainda mais pessoas para divulgação do Direito Social e colocar em evidência os 

                                                 
530 BOUDIEU, Pierre. F. Homo Academicus, Tradução de Ione Ribeiro Valle e Nilton Valle, Florianópolis: 
Editora UFSC, 2011, p. 32 e 33: “Os casos de inversão perfeita, como aqueles em que o título de nobreza de um 
pode se tornar a marca da infâmia para o outro, o emblema insulta, e reciprocamente, estão lá para lembrar que o 
campo universitário é, como todo o campo, o lugar de uma luta para determinar as condições e os critérios de 
pertencimento e hierarquia legítimos, isto é, as propriedades pertinentes, eficientes, próprias a produzir – 
funcionando como capital – os benefícios específicos assegurados pelo campo. Os diferentes conjuntos de 
indivíduos (mais ou menos constituídos em grupos) definidos por esses diferentes critérios ligam-se a eles e, ao 
reivindica-los, esforçando-se por fazê-los reconhecidos e afirmando a sua pretensão em constituí-los como 
propriedades legítimas, como capital específico, trabalham para modificar as leis de formação dos preços 
característicos do mercado universitário e para aumentar assim as suas chances de lucro.” 
531 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Carta. Destinatário: Mariano Tissembaum. São Paulo, 9 de abril de 
1974. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
532 Atividades do Instituto de D. Social. O Estado de S. Paulo, 4 ago 1974, p. 80.  
533 Curso de Previdência Social. O Estado de S. Paulo, 4 ago 1974, p. 80. 
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juristas inseridos nessa atividade. Embora Cesarino Junior não tenha sido seu presidente 

perpétuo, a sua ascendência sobre a instituição é clara.  

O ato de criação de organizações paralelas a disciplinas e cátedras da FD por seus 

professores não é uma particularidade do Direito Social. Em 1949, Miguel Reale, catedrático 

de Filosofia do Direito que contava com um bom trânsito entre os políticos importantes de 

São Paulo, criou o Instituto Brasileiro de Filosofia, que realizou também congressos e 

publicava seu periódico. O instituto de Reale tornou-se uma importante frente política de 

atuação contra a autonomia da recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências de Letras da 

USP, especialmente em relação à cátedra de Filosofia. Seus membros pretendiam manter uma 

suposta importância de bacharéis em direitos, oriundos da FD, como especialistas dominantes 

nessa disciplina, o que envolveria disputas por cátedras.534  

Cesarino Junior tornou-se também professor da Faculdade de Ciências econômicas 

da USP (posteriormente Faculdade de Economia e Administração), criada em 1946. Seu 

ingresso como docente na instituição ocorreu apenas dois anos após sua criação, por meio de 

concurso de títulos e, depois, provas, para a cadeira de Instituições de Legislação Social. Até 

aqui, seguiu um caminho relativamente comum ao de outros professores da FD que se 

tornaram também professores de outras faculdades (há o caso de Theotônio Monteiro de 

Barros, catedrático da FD e também professor da Faculdade de Economia). O que lhe deu 

destaque foi se tornar catedrático também desta faculdade, em 1960 por meio de concurso. O 

artigo de jornal no qual é anunciada a “conquista da cátedra” menciona o extenso currículo do 

professor, ser o autor “da primeira obra sistemática sobre legislação social brasileira”, a ser 

publicada em quinta edição (a primeira é de 1940), além da autoria de mais de 50 obras já 

publicadas. Aqui, novamente, o destaque do pioneirismo.535 A conquista da cátedra na 

Faculdade de Ciências Econômicas rendeu um jantar de homenagem oferecido por alguns 

professores da FD, tais como Gama e Silva, Miguel Reale, Pinto Antunes, Paulo José da 

Costa e outros.536 

A atividade como professor não parou com a conquista da segunda cátedra na USP. 

Em suas memórias, ele relembra que decidiu fazer medicina após ser tratado com certa 

antipatia por outras pessoas no primeiro congresso internacional que havia participado, no 

                                                 
534 RODRIGUES, Lidiane Soares.  A produção social do marxismo universitário em São Paulo: mestres, 
discípulos e um “seminário” (1958-1978). 2011. 565 p. Doutorado (História Social), Universidade de São Paulo, 
SP, p. 62 e seguintes. 
535 Cátedra conquistada pelo Prof. Cesarino Junior na Faculdade de Ciências Econômicas. A Gazeta, São Paulo, 
2 jan 1961, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
536 A sociedade. O Estado de S. Paulo, 23 abr 1961, p. 23. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de 
jornais). 
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Chile, em 1942. A “antipatia” devia-se à falta de conhecimentos médicos sobre determinados 

assuntos relacionados ao Direito do Trabalho. Assim, na representação de sua biografia, a 

decisão de cursar medicina prestava-se tão somente para aperfeiçoar seus conhecimentos, 

como seguridade social, medicina do trabalho etc. Foi admitido em 1946 na Escola Paulista 

de Medicina que, na época, não era pública nem gratuita. A narrativa sobre a experiência de 

ser aluno novamente após ser professor catedrático na FD concentra-se em mostrar que jamais 

se prevaleceu dessa situação, ou seja, fez o curso normalmente, misturou-se com os demais 

alunos, ficou para exames de segunda época em algumas disciplinas e foi orador na colação 

de grau da sua turma. Ainda quando estudante publicou um artigo na Revista Paulista de 

Medicina, da Associação Paulista de Medicina, na qual defendia a criação de uma cadeira de 

Medicina do Trabalho nas faculdades de medicina. Formado em 1952, ainda passou a 

frequentar um curso na Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP, na qual se formou 

médico sanitarista em 1965.  

Ser formado ao mesmo tempo em direito e medicina não era um padrão para 

professores de Direito Social, pelo menos no Brasil e, assim, Cesarino Junior se distinguia da 

maioria dos seus colegas professores da mesma disciplina nas demais faculdades de direito do 

país. Mesmo considerando seus sucessores na FD (Nair Lemos, Amauri Mascaro Nascimento, 

Octávio Bueno Magano etc).   

Como no âmbito do Direito Social, ele criou instituições, como a Fundação Centro 

de Higiene e Segurança do Trabalho – FUNDACENTRO, em 1964, e a Associação Nacional 

de Medicina do Trabalho, em 1968. Nesse ponto específico, de participar de outros institutos, 

fundações e atividades, há correlação com os meios de formação de uma figura pública de 

outros juristas. Isso torna o caso ainda mais interessante, pois se percebe a mescla entre 

tentativas de reprodução de meios considerados eficazes de consagração como figura pública 

e jurista e, ao mesmo tempo, tentativas de diferenciação centradas em investimentos 

específicos em educação formal e titulação em outras áreas normalmente não relacionadas 

com o direito, como a medicina. Não se trata, portanto, de simples reprodução das iniciativas 

dos seus colegas, mas de formas diferentes de aproximação e afastamento desses trunfos 

legítimos de consagração. 

 Em 1962 Cesarino Junior tornou-se catedrático de Medicina do Trabalho na 

Faculdade de Medicina da PUC – SP, lecionando no campus de Sorocaba – SP.537 Trata-se de 

uma cadeira cuja criação defendeu, mas não a ocupou de imediato, embora tenha sido 
                                                 
537 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 26 a 28. 
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convidado. Pouco tempo depois, porém, com a morte do professor indicado, aceitou se tornar 

professor dessa disciplina também. Em uma reportagem biográfica a seu respeito, consta do 

título que ele seria o “primeiro professor de Medicina Social da América do Sul”.538 Como no 

Direito do Trabalho, o “pioneirismo” continuava sendo a arma dele nos outros campos de 

batalha. Como fazia sentido propagar ter sido o primeiro professor de uma cadeira totalmente 

dedicada ao Direito do Trabalho, o autor do primeiro livro sistemático sobre o assunto no 

Brasil, na medicina também seria o caso de frisar que seria o primeiro professor de Medicina 

Social. 

Além de atuações como professor catedrático em três instituições e ser um advogado 

conhecido e respeitado em sua especialidade, Cesarino Junior tornou-se consultor jurídico da 

FIESP e participou da criação do Serviço Social da Indústria (SESI) em 1946, bem como a 

“organização e direção durante um ano dos Cursos Populares do SESI, que foram as origens 

do seu atualmente [1982] muito desenvolvido setor educacional”.539 Sua indicação como 

consultor jurídico da FIESP certamente ocorreu, para além dos seus méritos intelectuais e por 

ser professor catedrático de Legislação Social, pela aproximação com Roberto Simonsen 

quando da fundação do Instituto de Direito Social. Além disso, pode ser creditada a sua 

postura inicialmente antigrevista e “antirrevolucionária”. Dessa forma, seu espaço de ação não 

se esgota em atividades no magistério, que dependiam exclusivamente de concurso público.  

 

 

INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

 

O Instituto de Direito Social realizou outros congressos, até mesmo internacionais, 

sendo a base da criação da futura Sociedade Internacional de Direito Social que, em 1958, 

transformou-se na Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Segurança Social, com 

sede em Genebra.540 Isso aponta para outro fator de diferenciação para Cesarino Junior: a 

internacionalização da sua figura.  

Nos anos 1940 não eram muitos os professores que participavam de congressos 

internacionais sobre as disciplinas que ensinavam na FD. Pelo contrário, conforme destacado 

                                                 
538 GONÇALVES, Verginaud. Sei dar valor ao tempo, afirma Cesarino Junior, O Tempo, São Paulo, 3 jan 1953, 
sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
539 Idem, p. 24. 
540 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 23. 
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por Frederico Normanha Ribeiro de Almeida, a chegada de um professor italiano exilado por 

causa do fascismo foi representada como o início de um movimento renovador na esfera do 

Direito Processual Civil, ou seja, as influências modernas da ciência jurídica chegaram por 

outras vias e não por um esforço de professores brasileiros para se atualizarem com o que se 

passava nas suas disciplinas no restante do mundo.541 

Cesarino Junior foi também nesse sentido uma exceção. O próprio Direito do 

Trabalho proporcionava esse movimento de internacionalização porque, embora lidasse com 

questões já então centenárias, era, enquanto uma disciplina dos cursos jurídicos no mundo, 

uma novidade. Daí a existência de congressos e trocas de experiências entre os países sobre o 

conteúdo da disciplina, os conceitos etc.  

A primeira experiência internacional de Cesarino Junior ocorreu em 1942, quando 

foi convidado pelo governo do Chile para participar da I Conferência Interamericana de 

Seguridade Social. Em sua viagem de ida, passou pela Argentina, onde encontrou, em Buenos 

Aires, com o professor de Direito do Trabalho Mario Deveali, exilado perseguido pelo 

fascismo e diz, em suas memórias, que teve início, então, sua amizade com professores 

argentinos dessa especialidade.542 Com efeito, na revista da FD aparece, em 1940, uma 

resenha sobre o livro recém-lançado de Cesarino Junior, Direito Social Brasileiro, escrita por 

Mariano Tissembaum, professor de Direito do Trabalho na Argentina. Trata-se de um texto 

elogioso de 11 páginas, transcrito do Boletim do Instituto de Derecho del Trabajo (criado em 

1938), da Universidade Nacional do Litoral, Santa Fé, Argentina. O resenhista indica que já 

conhecia uma obra anterior do resenhado, o livro referente à tese de concurso para a cátedra 

de Legislação Social. Indica, ainda, que o professor brasileiro havia se tornado membro 

correspondente do Instituto de Decrecho del Trabajo, por conta de ser professor da disciplina 

e porque tinha grande conhecimento do assunto.543 No ano seguinte, na mesma revista, 

Cesarino Junior indica a publicação dos dois primeiros tomos do anuário do instituto dirigido 

por Tissembaum, destacando suas atividades e também as obras do professor argentino, que 

seriam objetos de resenhas posteriores na revista.544 

                                                 
541 ALMEIDA, Frederico Ribeiro de. Intelectuais e reforma do Judiciário: os especialistas em direito processual 
e as reformas da justiça no Brasil. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 17, pp. 209-246, Brasília, maio-
agosto de 2015, p. 216 e seguintes. 
542 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 25 e 26. 
543 TISSEMBAUM, Mariano. “Direito Social Brasileiro”, del Prof. Dr. A. F. Cesarino Junior. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 3, pp. 728-739, 1939, p. 729. 
544 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. “Instituto de Derecho del Trabajo, tomo I, Santa Fé, República 
Argentina, 1940. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 36, nº 1-2, pp. 219-222, 
1941. 
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A fama de Cesarino Junior precoce no exterior leva novamente a uma questão que 

ficou marcada em sua viagem ao Chile em 1942: embora houvesse uma delegação brasileira 

que iria participar desse congresso, ele foi convidado diretamente pelo governo chileno, sendo 

recepcionado por Francisco Walker Linares, professor de Direito do Trabalho da Universidad 

de Chile, a quem havia convidado para participar do I Congresso Brasileiro de Direito Social. 

Há, portanto, uma relativa independência do governo brasileiro e das disputas para participar 

de eventos no exterior. 545 O caso de sua nomeação para membro da comissão de peritos da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1976 a 1981 é exemplar nesse sentido. 

Arnaldo Sussekind era membro da referida comissão e dela teve de declinar por assumir a 

representação do Brasil na OIT, no seu conselho de administração. O próprio Sussekind foi 

consultado sobre quem deveria substituí-lo e houve consenso, entre ele e os demais membros 

da comissão, sobre o nome de Cesarino Junior. Ocorre que o governo brasileiro, por meio do 

ministro do trabalho, Arnaldo Prieto, pretendia indicar Mozart Victor Russomano, ministro do 

Tribunal Superior do Trabalho. Feita a indicação, foi ela recusada, a fim de ser nomeado 

Cesarino Junior.546 Anos antes, o simples convite feito para que ele participasse, como parte 

da delegação brasileira, de um congresso da OIT em 1964, causou estranhamento. Segundo 

uma nota não assinada no jornal O Estado de S. Paulo, a indicação era indevida, pois o 

professor não havia assinado um manifesto de catedráticos da FD contra o “comício 

comunista” de João Goulart, realizado no dia 13 de março do mesmo ano. A nota termina com 

uma recomendação para congressos futuros: “Comenta-se que as delegações do Brasil a 

congressos internacionais deveriam ser constituídas de especialistas de técnicos, obviamente, 

mas inteiramente identificados com a Revolução democrática e o atual governo”.547 

A atuação de Cesarino Junior no exterior era algo importante, inclusive na 

representação que ele fazia da sua própria história, pois em suas memórias há um item 

específico sobre sua colaboração internacional. Nesse relato, o autor menciona que logo após 

ter assumido a cátedra de Legislação Social havia sido convidado duas vezes por Mariano 

Tissembaum para colaborar em livros coletivos sobre o Direito do Trabalho, bem como por 

Mário Deveali, com o mesmo propósito, em 1947. Em 1950, Honório Fernandes Monteiro, 

professor catedrático de Direito Comercial desde 1933, era o ministro do trabalho e incumbiu 

                                                 
545 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 26. 
546 SUSSEKIND, Arnaldo. Apud CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São 
Paulo: Edição da autora, 2017, p. 284. 
547 Delegação do Brasil ao certame da OIT. O Estado de S. Paulo, 12 jun 1964, sem indicação de página. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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Cesarino Junior de fazer uma visita aos escritórios comerciais do Brasil no exterior, ocasião 

em que aproveitou para criar e estreitar laços com diversos professores estrangeiros de Direito 

do Trabalho e com eles fundar, em São Paulo, a Sociedade Internacional de Direito do 

Trabalho, da qual foi presidente. Na formação dessa sociedade havia professores dos EUA, 

França, Inglaterra, Chile, Argentina, Peru, Alemanha, Venezuela, Portugal, Itália, Bélgica, 

Espanha, México e diversos juristas brasileiros.548 Em 1953 viajou para os EUA, a convite do 

governo americano, na qualidade de honorary fellow, estagiando em faculdades de direito, 

economia e medicina.549  

Em uma biografia resumida de Cesarino Junior publicada em 1963 na revista da FD, 

havia um grande destaque à sua atuação internacional, que ocupava a maior parte das seis 

laudas, citando os diversos eventos que participou, as entidades das quais participava e um 

dado fundamental: falar e proferir palestras em diversos idiomas, como francês, inglês, 

espanhol, italiano, alemão e sueco.550 Dessa forma, ele era uma figura conhecida e respeitada 

desde o início de sua carreira, respeito esse cada vez maior com o passar do tempo e 

relativamente independente das relações internas tanto da FD como do próprio Brasil.  

A participação em congressos internacionais continuou após sua aposentadoria 

compulsória em 1976, até meados dos anos 1980, quando diminui as viagens por causa da 

idade e de problemas de saúde. No X Congresso Internacional de Direito do Trabalho e da 

Previdência Social, realizado nos EUA em 1982, ainda foi eleito presidente da Sociedade 

Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social. O reconhecimento de sua 

competência pode ser medido pelo convite para colaborar com a International Encyclopaedia 

of Comparative Law, a ser publicada pela International Association of Legal Science, órgão 

não governamental ligado à Organização das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO).551 Em 1976 colaborou, em conjunto com Marly Cardone, com a 

Internacional Encyclopaedia of Labour Law and Industrial Relations, editada na Holanda. 

 

 

 

 

                                                 
548 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 35 e 36. 
549 Idem, p. 29 e 30. 
550 EDITOR, O. Antônio Ferreira Cesarino Junior. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, vol. 58, pp. 24-28 1963, p. 25. 
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A QUESTÃO POLÍTICA E A QUESTÃO ACADÊMICA 

 

 

Envolver-se com a política, no sentido de se tornar membro de partido político, 

concorrer em eleições, aproximar-se do poder e de políticos, tudo isso entra na composição da 

figura pública de um jurista ao tempo em que Cesarino Junior se tornou professor. Em 

entrevista, ele relembrou que se tornar catedrático significava, em sua visão, também se tornar 

político: 

 

Logo que eu entrei para a Faculdade de Direito como catedrático, em 1938, 
pensei que devia fazer alguma coisa quando à atividade pública. E comecei a 
me preparar para isso. Tive, durante todo esse tempo, relações com políticos, 
inclusive por causa da minha cátedra, que era Direito Social, a senhora vê 
que essa era uma tônica do Governo Getúlio Vargas.552 

 

Isso certamente não impedia que Cesarino Junior fizesse aproximações da legislação 

trabalhista de Vargas com o fascismo: “... reproduz quasi textualmente, alguns dispositivos da 

“Carta do Trabalho” italiana.”553 Em retrospectiva, encarava o período como uma ditadura, 

mas não combatia Vargas porque, embora se aproveitasse da situação, “estava fazendo 

alguma coisa no interesse dos trabalhadores”.554 A sua primeira tentativa política foi sugerir a 

organização dos trabalhadores em bases de sustentação de Getúlio Vargas para quando 

terminasse o Estado Novo. Cesarino Junior disse, em depoimento, que teve a ideia de criar 

inicialmente uma entidade cultural, que seria denominada União Cultural Brasileira, a fim de 

organizar os trabalhadores em uma rede de sustentação popular para o presidente. Terminado 

o Estado Novo, ela seria transformada em partido político. Para organizar essa nova entidade, 

ele procurou Marcondes Filho, advogado e político paulista, que seria seu presidente: 

 
                                                 
552 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Antônio Cesarino Júnior (depoimento, 1981). Rio de Janeiro, 
CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV), (1h 0min), p. 1. 
553 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Natureza jurídica do contrato individual do trabalho, Rio de 
Janeiro: A. Coelho Branco Fº (Editor), 1938, p. 29. Há em torno dessa influência uma polêmica, pois alguns 
autores afirmam que a Carta del Lavoro serviu de inspiração para a legislação do trabalho brasileira, enquanto 
outros sustentam que a alegação nesse sentido era uma forma de combate político a Getúlio Vargas. Para Ângela 
de Castro Gomes, o corporativismo brasileiro diferia do italiano. Na Itália, a corporação tinha poder de legislar; 
no Brasil era diferente, pois a corporação era “órgão de colaboração e consulta do poder público”. No Brasil, o 
corporativismo “foi implementado para conviver com outras formas de representação próprias aos regimes 
liberais, como os partidos políticos” (GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 259 e 261). Isso não quer dizer, porém, que o fascismo não tenha sido fonte de 
inspiração tanto ao legislador como aos sistematizadores da Legislação Social. 
554 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Antônio Cesarino Júnior (depoimento, 1981). Rio de Janeiro, 
CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV), (1h 0min), p. 2 e 3. 
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Eu me lembro, o Marcondes era muito mais velho do que eu, numa ocasião 
que fui ao escritório dele e ele se fechou comigo numa sala. É interessante 
até, porque fechou à chave. E me disse: “Olha, vamos decidir uma coisa 
muito importante. Você podia ser meu filho. Qual de nós dois que vai ser o 
primeiro?” Como quem diz: “Eu tenho que ser o primeiro, podia ser seu 
pai”. Eu disse: “Não tenha dúvida, eu estou pronto a ser o segundo, mas não 
o terceiro”. Então ficou combinado o seguinte: o Getúlio seria o Presidente 
honorário. O Marcondes seria o Presidente da União e eu seria o Vice-
presidente. Ao mesmo tempo, enquanto nós fazíamos tudo isso, lavávamos 
[sic] a coisa e tal... Organizamos isto. Várias vezes se falava de que um de 
nós seria o Ministro do Trabalho, aquela coisa toda. Eu disse: “Não, você 
que é o Presidente, você deve ser o Ministro do Trabalho. E depois de 
organizado o Partido, como o Ministério Político é o da Justiça, você passa 
para o Ministério da Justiça e eu assumo o Ministério do Trabalho. Depois 
de tudo pronto, porque agora ainda tem que correr o Brasil inteiro para tratar 
disso”. E ficou tudo combinado assim e aprovado pelo Presidente.555 

 

Ocorre que os interventores não gostaram da ideia, pois não foram convidados a 

participar do movimento, queixando-se ao presidente, que brecou a iniciativa. Em 

retrospectiva, Cesarino atribuiu a Marcondes Filho a ideia de não chamar os interventores, 

mas diz que levou a responsabilidade por esse fato e assim foi excluído quando depois 

fundaram o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 1945.556 Note-se que Marcondes Filho de 

fato tornou-se ministro do trabalho em 1941. 

A segunda tentativa frustrada de participar da política ocorreu em 1945, com a 

fundação, em São Paulo, junto com Alceu Amoroso Lima, do Partido Democrata Cristão. 

Candidatou-se a deputado. A propaganda política de Cesarino Junior indicava os seus trunfos 

nas disputas eleitorais. Numa publicação de jornal, diz-se, inicialmente, que o partido não era 

situação nem oposição, mas de centro, “só interessado em tornar leis seus princípios”. Sob o 

título “quem é Prof. Antônio F. Cesarino Junior”, descreveu-se sua origem popular em 

Campinas e a ascensão social pelo esforço próprio. Mencionou-se que é professor de 

Legislação Social da FD e que sendo “consultor jurídico da Confederação Nacional dos 

Círculos Operários e de vários Sindicatos, tem advogado causas dos trabalhadores contra ricas 

e poderosas emprêsas. Esteve sempre a serviço da Justiça e do Direito”.557 Aqui há uma 

especificação do discurso sobre o diferencial do Direito Social: apesar de ser um ramo que 

tinha como objetivo proteger os economicamente necessitados, há uma valorização sobre o 
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lado a se escolher nas relações de trabalho. Advogar para os trabalhadores e contra poderosas 

empresas dá ainda mais força ao caráter “social” da disciplina.  

Certamente os usos sociais desse caráter diferencial não se faziam sem oposições e 

aparece de forma mais clara em um artigo de jornal assinado por Agenor Parente, advogado 

trabalhista que em 1945 foi secretário do departamento jurídico do Partido Comunista.558 

Criticando outro artigo escrito por Cesarino Junior, no qual destacava a falta de liberdade dos 

trabalhadores na então República Democrática Alemã, Parente diz que o catedrático de 

Legislação Social era “um homem umbilicalmente ligado aos interesses estrangeiros em nossa 

pátria, que sempre colocou seu saber jurídico a serviço dos patrões e contra os 

trabalhadores...”559 O artigo menciona que Cesarino Junior havia dado um parecer para a 

empresa Light que defendia a tese de que, pelo fato de ser comunista, um operário não 

poderia trabalhar para uma empresa concessionária de serviços públicos; além disso, 

menciona a sua qualidade de advogado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 

Esse artigo é importante, pois demonstra as variações dos usos sociais do Direito Social. Não 

se trata mais de simplesmente ser um jurista, advogado ou professor da área para se utilizar 

disso como trunfo em disputas, sejam acadêmicas ou políticas, mas do “lado” em que se está 

nas relações que são objeto dessa especialidade jurídica. Por outro lado, Agenor Parente trata 

com ironia o nome da disciplina, o que também mostra o quanto de disputa havia nessa 

questão: “ensina Legislação Trabalhista, ou Direito Social, como êle prefere...”. 

Seja como for, Cesarino Junior não foi eleito e conseguiu apenas a vaga de suplente 

de outro candidato, um locutor de rádio que fazia um programa direcionado aos católicos no 

qual se rezava a “ave-maria”. Aparentemente não se conformou com esse resultado e 

acreditava que esse deputado não seria competente para apesentar e debater propostas 

importantes para o país: “Não tinha cultura nenhuma. Era formado em Direito mas era 

funcionário modesto do Banco do Brasil, quando se elegeu...” Propôs formular as propostas e 

assumir a função de deputado – por meio da licença do titular por curtos períodos – a fim de 

debater as ideias, o que não foi aceito.560 Descontente com tais resultados e por causa de 

outros membros, deixou o partido em 1946.561  

                                                 
558 Informação contida no necrológio de Agenor Parente, disponível em https://www.conjur.com.br/2019-abr-
28/morre-agenor-barreto-parente-membro-fundador-aatsp, último acesso em 18.03.2020. 
559 PARENTE, Agenor Barreto. Ora, ora, Cesarino. Notícias de hoje, São Paulo, 29 out 1952, p.3. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
560 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Antônio Cesarino Júnior (depoimento, 1981). Rio de Janeiro, 
CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV), (1h 0min), p. 16. 
561 Idem, p. 10. 
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Após o debacle de Getúlio, Cesarino Junior foi convidado por outros partidos que 

então se formavam, como a União Democrática Nacional (UDN) e pelo Partido Social 

Democrático (PSD), ambos criados em 1945, o primeiro em oposição e o segundo a favor do 

ex-presidente. Não aceitou esses convites e fundou o Partido Democrata Cristão, conforme 

acima mencionado. Percebeu que perdia em popularidade para outros membros, desentendeu-

se e resolveu abandonar o partido, do qual era presidente. Apesar der ser uma experiência 

curta, ele não deixou de enfatizar à entrevistadora que se tratava do primeiro Partido 

Democrata Cristão fundado nas Américas, ou seja, o pioneirismo aparece a todo momento na 

fala do entrevistado, o que indica a importância dada a esta categoria distintiva.562 

Nas suas memórias, Cesarino Junior menciona que depois ainda entrou em diversos 

partidos trabalhistas tão somente para ajudar seu filho, Nelson, que pretendia seguir carreira 

política, pois os partidos exigiam que este trouxesse o pai como condição de promoverem sua 

candidatura.563  

 As tentativas malogradas de participar da política tornaram-se um assunto sensível a 

Cesarino Junior, que dizia sempre à sua assistente que em sua biografia faltava um capítulo 

político.564 Até o fim da vida esperou pelo convite para ser ministro do trabalho, que nunca 

chegou.  

Sem poder contar com uma carreira política que, conforme analisado, era uma das 

formas para legítimas para construir uma carreira como jurista, Cesarino Junior tornou-se uma 

pessoa pública por meio de palestras nos mais diversos locais e uma participação assídua na 

imprensa, na qual comentava não apenas sobre Direito do Trabalho, mas sobre política etc. 

Desde o início de sua carreira como professor universitário há registros de palestras no 

interior, em cidades pequenas, com auditórios reduzidos, mas que demonstram uma espécie 

de maximização de sua exposição pública. Conferências realizadas em Ribeirão Preto 

(1942)565, Bebedouro (1942)566, Porto Alegre (1942)567, Santos (1948)568, na qual houve 

número reduzido de pessoas na plateia, São Vicente (1949)569 são alguns exemplos.  

                                                 
562 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Antônio Cesarino Júnior (depoimento, 1981). Rio de Janeiro, 
CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV), (1h 0min), p. 8 e 12. 
563 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 34. 
564 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 2017, p. 
152. 
565 Ribeirão Preto. Correio Paulistano, 23 ago 1942, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III 
(recortes de jornais). 
566 Prof. Dr. A. Cesarino Junior. Bebedouro, 18 ago 1942, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, 
pasta III (recortes de jornais). 
567 O Prof. Cesarino Junior em P. Alegre. Correio do Povo, Porto Alegre, 8 set 1942, sem indicação de página. 
CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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A falta de capital político de Cesarino Junior certamente não está relacionada apenas 

à sua tentativa de ligação com Vargas ou à falta de tradição da disciplina da qual era 

catedrático e especialidade jurídica na qual advogava. A sua origem popular e o fato de ser 

negro num país como o Brasil são fatores preponderantes também nessa equação. A questão, 

porém, é mostrar que cargos políticos relacionados ao Direito Social não eram, como ainda 

hoje, distribuídos apenas aos especialistas dessa disciplina, motivo pelo qual se pode explicar 

em parte as incursões de Cesarino Junior na seara política, ou seja, suas tentativas de 

conquistar também capital político. Assim, certamente não foi uma situação confortável ver 

Miguel Reale, professor de Filosofia do Direito, mas bem relacionado politicamente, ser 

nomeado justamente por Vargas para compor a missão do Brasil na OIT em 1951 e defender 

com sucesso a manutenção de pagamento de salário mínimo para trabalhadores rurais em uma 

das resoluções da instituição. A questão não se restringe apenas à escolha mas, diante do 

resultado da atuação de Reale, da valorização do seu capital político após retornar ao Brasil, 

com cumprimentos do Partido Trabalhista Brasileiro.570 O mesmo se diga com a nomeação de 

Honório Monteiro, professor de Direito Comercial da FD, como ministro do trabalho em 

1948. 

Até aqui as tentativas políticas de Cesarino Junior não se diferenciam muito daquelas 

realizadas pelos demais professores da FD, resguardadas, obviamente, as clivagens 

ideológicas. Nem mesmo a atribuição de pioneirismo na fundação de partidos políticos era de 

fato um diferencial, pois outros professores da casa também fundaram partidos e foram 

próximos de Getúlio Vargas. Todavia, de um modo geral, pode-se concordar que os 

professores da FD eram em sua maioria conservadores, pelo menos no que diz respeito à 

propriedade privada e aos direitos dos trabalhadores, por exemplo. Com o passar do tempo, e 

especialmente a partir da década de 1960, a mudança do pensamento de Cesarino Junior do 

ponto de vista político-ideológico é que irá configurar uma espécie de diferenciação em 

relação à maioria dos seus pares. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
568 Reduzido auditório. A Tribuna, 13 jan 1948, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III 
(recortes de jornais). 
569 Trata-se de um recorte sem identificação do jornal em que foi publicado, constando apenas a data em que foi 
realizada a palestra: 29 de julho de 1949. Ao povo. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
570 REALE, Miguel. Memórias. Destinos Cruzados. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986, p. 265 e seguintes. 
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AINDA A POLÍTICA: DIFERENCIAÇÃO PELA “ESQUERDA” 

 

 

No início dos anos 1960 houve uma inflexão de Cesarino Junior a um papel mais 

progressista, obviamente se comparado com os demais professores da FD. Isso não se define 

como um acontecimento específico, mas sim com um processo. Na base dessa alteração 

podem estar elementos conscientes referentes à própria realidade política do país, mas 

certamente o fato de ser um dos catedráticos mais antigos da FD e, portanto, gozar de uma 

relativa segurança do cargo que ocupava, e não manter uma boa relação com a maioria dos 

demais professores contribuíram para referido processo. Se durante anos ele defendeu a 

proibição das greves, já que se poderia recorrer à Justiça do Trabalho para regular 

coletivamente as disputas entre patrões e empregados, nessa “nova década” ele passou não só 

a aceitá-la, mas também a criticar empregadores intransigentes.  

Isso ficou claro no episódio da greve de trabalhadores na empresa de cimento de 

Portland Perus em 1962. O sindicato dos empregados solicitou a ele um parecer com resposta 

a alguns quesitos, que foi publicado na íntegra no Correio Paulistano. Nesse parecer há não 

só o reconhecimento do direito de greve, mas também a indicação de que a polícia não 

poderia fustigá-lo, tampouco conduzir “furadores de greve” e de modo algum poderia tomar 

“partido” de qualquer das partes na greve. O parecer contém um longo estudo sobre as 

possibilidades de desapropriação pelo poder público de propriedades cuja utilização não 

atendesse ao bem estar social, já que essa era uma das medidas pretendidas pelos 

trabalhadores. Para desenvolvimento da tese contida no parecer, há a invocação de Sampaio 

Dória, “constitucionalista cuja orientação democrática liberal é sobejamente conhecida...”571 

A fim de enquadrar a ausência de bem estar social na utilização da propriedade da Perus, o 

autor menciona que a greve e a paralisação das atividades já perduravam mais de quatro 

meses, tudo por conta da intransigência do proprietário da empresa, que não cumpria com 

suas obrigações e que tentava a todo custo impedir a sindicalização dos seus funcionários. 

Não havia, assim, o desempenho da função social da propriedade e o parecer indica que a sua 

desapropriação, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual, era juridicamente 

possível. Uma vez desapropriada a fábrica, o parecer também responde afirmativamente a 

outro quesito dos trabalhadores, que pretendiam arrenda-la como uma cooperativa. Pode-se 

                                                 
571 Greve da Perus: o poder de polícia e a desapropriação. Correio Paulistano, 21 out 1962, p. 12. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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imaginar a força desses argumentos naquele período, em que desapropriação de propriedades 

improdutivas era um tema central na discussão das reformas de base e seria, depois, um dos 

motivos apresentados como “necessários” à deposição de João Goulart pelos golpistas de 

1964. Além disso, tocava num dos princípios fundamentais do direito privado: a propriedade.  

Ainda em 1963 afirmou ao jornal Última hora que a pressão sobre o Congresso para 

serem aprovadas as reformas de base era legítima.572 Isso não significa, porém, a ausência de 

críticas ao sistema político. Em 1962 ele havia declarado que o sistema parlamentar 

implementado para possibilitar a posse de João Goulart como presidente não se justificaria 

mais e, por isso, deveria haver um plebiscito sobre o assunto. No mesmo artigo há declarações 

sobre os partidos políticos que, na sua visão, eram “agrupamentos ilícitos”, já que dominados 

por indivíduos que se preocupavam apenas com o seu interesse próprio. Essas declarações 

foram feitas quando da sua participação em um evento organizado pelo Centro Acadêmico XI 

de Agosto, da FD, no qual seria debatida a “crise nacional”573. No mesmo ano, diante a 

campanha de alguns jornais e parlamentares, no sentido de que João Goulart pretendia 

“instaurar uma ditadura” no país, Cesarino Junior concedeu entrevista defendendo o 

presidente, dizendo que não havia qualquer incitação à revolução ou ditadura nos discursos de 

Goulart que, na verdade, representava “as aspirações do povo”.574  

Durante esse período de manifestações progressistas na imprensa, Cesarino Junior foi 

um dos criadores da Universidade do Trabalhador (UNITRA) em 1962, na qual ministrava 

aulas sobre Direito do Trabalho a trabalhadores, iniciativa que foi interrompida pelo golpe de 

1964.575 De acordo com uma notícia publicada no jornal do Centro Acadêmico XI de Agosto, 

da FD, as aulas ocorriam na própria faculdade, à noite, e havia previsão para realização de 

atividades em outras cidades. Além de elogiar a iniciativa, mencionou-se na notícia que os 

interessados em auxiliar o “movimento” poderiam obter mais informações no Seminário de 

Legislação Social.576 Essa iniciativa também foi noticiada pelo O Estado de S. Paulo como 

uma iniciativa do Instituto de Direito Social, com patrocínio da reitoria da USP e da 

Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo. Todas as aulas seriam ministradas por 

Cesarino Junior, inclusive as realizadas no interior do estado. O objeto era a difusão do 

                                                 
572 Pressão pelas reformas de base é legítima diz jurista Cesarino Junior. Última hora, 31 mai 1963, sem 
indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
573 Professor de direito aponta solução para crise nacional: plebiscito já! Última hora, 5 set 1962, sem indicação 
de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
574 Deve o Congresso ser aberto àqueles que trabalham pelo povo. Correio Paulistano, 2 jun 1962, sem indicação 
de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
575 Idem, p. 22. 
576 Universidade para o trabalhador. O XI de Agosto, São Paulo, mai 1962, sem indicação de página. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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conhecimento do Direito do Trabalho para os próprios trabalhadores, ou seja, de um “ramo do 

Direito que lhes diz respeito”.577  

O jornal A Hora, de Porto Alegre, publicou uma artigo com uma entrevista de 

Cesarino Junior, que estava na cidade para uma semana de estudos de Direito Social, com a 

seguinte manchete: “Os nossos fazendeiros são tremendamente reacionários”. O artigo 

começa exaltando a competência do professor, que fala diversos idiomas e “se deixa sabatinar 

na própria língua do país que visita” e ressalta ser ele um homem culto e prestigiado, fato raro 

num “país onde só se cuida do futebol”.578 A manchete refere-se à declaração do professor no 

sentido de que a legislação do trabalho destinada aos trabalhadores urbanos também deveria 

ser aplicada aos trabalhadores rurais. Não haveria, assim, necessidade de nova lei para essa 

categoria específica.579 Mas as declarações do entrevistado sobre os fazendeiros é que de fato 

chamam a atenção: 

 

O que existe é uma tremenda pressão por parte dos fazendeiros. Toda vez 
que se fala em fazer alguma coisa pelo trabalhador rural, os fazendeiros vêm 
dizer: nós é que precisamos de proteção, de amparo dos govêrnos, de 
financiamento, etc [...] O nosso fazendeiro ainda vive num regime de 
feudalismo. Não quer ter responsabilidades com o empregado e é 
tremendamente reacionário [...] Na realidade, os nossos trabalhadores do 
campo não têm ninguém por eles [...].580  

 

Percebe-se assim um posicionamento que é ao mesmo tempo jurídico e 

explosivamente político naquele período. A maior parte dos professores da FD apoiou o golpe 

de 1964, mas havia clivagens internas. O mesmo aconteceu em relação aos alunos e isso fica 

claro em uma nota publicada em jornal sobre a repercussão do evento na imprensa: 

 

 

Em comunicado ao povo e aos estudantes democráticos do Brasil, a maioria 
do corpo discente da Faculdade de Direito da USP manifesta-se fiel a São 
Paulo e à Democracia e proclama haver posto termo ao processo de 
bolchevização de sua entidade estudantil. O manifesto repudia a omissão da 
atual diretoria em face da redenção democrática que ora se processa, 
acusando-a de “juntamente com a sua assessoria comunista, continuar 
conspirar como sempre conspirou contra São Paulo”.581 

 

                                                 
577 UNITRA: iniciada a divulgação do direito trabalhista. O Estado de S. Paulo, 18 mai 1962, p. 10. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
578 A Hora, sem indicação de data e página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
579 Certamente a entrevista foi concedida antes de 1963, ano da promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural. 
580 A Hora, sem indicação de data e página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
581 Une-se todo o povo de São Paulo na tarefa da reconstrução. O Estado de S. Paulo, 3 abr 1964, p. 6. 
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A maioria da congregação da FD divulgou um manifesto, publicado em jornal: 

 

Os professores catedráticos e os livres docentes da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo manifestam o seu júbilo pela restauração da 
ordem democrática no país e se congratulam com o eminente chefe do Poder 
Executivo do Estado e com as Forças Armadas na pessoa do excelentíssimo 
senhor general Amaury Kruel, comandante do II Exército, pela atitude que 
assumiram no movimento ora vitorioso, em que se propugnava unicamente 
pelo respeito às normas constitucionais que nos regem, por parte do governo 
da República, com a condenação da ideologia estranha aos sentimentos 
cristãos do povo brasileiro.582 

 

Esse manifesto foi assinado por diversos professores, entre eles Luís Eulálio de 

Bueno Vidigal, Ernesto Leme, Honório Fernandes Monteiro, Noé Azevedo, Theotônio 

Monteiro de Barros Filho, José Pinto Antunes, Alfredo Buzaid, Whashington de Barros 

Monteiro, Nicolau Nazo, João Baptista de Oliveira e Costa Junior, Sílvio Rodrigues, José 

Amazonas, Vicente Marotta Rangel, Alexandre Corrêa, Oscar Barreto Filho, Geraldo de 

Ulhôa Cintra, Otto de Souza Lima, Antônio Chaves, Nair Lemos Gonçalves (livre docente em 

Direito do Trabalho e durante muito tempo uma das diretoras do Seminário de Legislação 

Social), Dalmo de Abreu Dallari (provavelmente incluído por erro ou má-fé, já que Dalmo era 

um dos combatentes do golpe e visto como de esquerda)583, José Ignácio Botelho de 

Mesquita, Paulo Carneiro Maia, José Lourenço Junior, Luiz Antônio da Gama e Silva, Mário 

Masagão, Ataliba Nogueira, Miguel Reale e Basileu Garcia. Cesarino Junior não assinou o 

manifesto. Em agosto de 1964 ele deu uma entrevista para o jornal Última hora, na qual 

destacava que “no relógio da questão social, não soou a hora da direita”. Diz que, ao contrário 

de muitas previsões, as reivindicações dos trabalhadores e o Direito Social não serão extintos, 

“mas profundamente ampliados”. O destaque da entrevista, contudo, é a defesa de liberdade 

dos líderes sindicais. Diz que “ninguém pode ser condenado sem defesa e todo dirigente 

sindical deve ter resguardado o seu direito de responder às arguições que lhe forem feitas e de 

produzir todas as provas necessárias”. Por outro lado, chega a dizer que a “revolução” tem 

como meta restaurar a autoridade e a hierarquia, que anteriormente estavam “bastante 

comprometidas” e que se deveria aproveitar a ocasião para uma reforma do sistema 

                                                 
582 Une-se todo o povo de São Paulo na tarefa da reconstrução. O Estado de S. Paulo, 3 abr 1964, p. 6.. 
583 Em entrevista para o projeto Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, Maria Paula Dallari, filha 
de Dalmo e também professora da FD, menciona que o nome de seu pai foi incluído por outros professores no 
manifesto favorável ao golpe de 64 publicado no jornal sem anuência. In DALLARI, Maria Paula. Entrevista. 
SILVA, Janice Theodoro (coordenadora), Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, vol. 6, A 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo durante o regime militar, São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2018, p. 186. 
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sindical.584 Assim, embora não tenha assinado o artigo de jornal em defesa do golpe e tenha 

nos últimos anos adotado cada vez mais uma imagem progressista, Cesarino Junior não era o 

oposto perfeito dos seus colegas que apoiaram o evento. Há muitas camadas a se destacar, 

mas deve-se deixar claro que o fato de não ter apoiado abertamente não o impediu de ver na 

“revolução” de 1964 uma possibilidade de alterar questões sindicais e de autoridade sem, no 

entanto, suprimir garantias individuais, como o devido processo legal e o direito de defesa de 

líderes sindicalistas. 

O golpe de 1964 representou a possibilidade de alguns franciscanos participarem do 

poder. Dois professores catedráticos, Gama e Silva e Alfredo Buzaid, foram ministros da 

justiça de governos militares; Manoel Gonçalves Ferreira, que se tornou professor catedrático 

em 1969, também colaborou com o governo militar. Analisando em retrospectiva, Antônio 

Junqueira de Azevedo, professor da FD, assim se manifestou sobre aquele período:  

 

É preciso diferenciar. Na primeira fase, em 64, não havia tanta oposição dos 
estudantes da Faculdade (embora hoje ninguém queira admitir que tenha 
sido favorável à revolução). A oposição começou em 67-68, quando houve a 
tomada da Faculdade. Aí houve espíritos extremados dos dois lados.585 

 

Quando o professor catedrático de Teoria do Estado, Geraldo Ataliba, afastou-se das 

suas atividades para desempenhar a função de secretário estadual em 1964, Dalmo de Abreu 

Dallari, então livre-docente, assumiu as aulas e relembra que alguns alunos começaram a 

questionar os eventos políticos, quando então explicava que havia ocorrido um golpe, e não 

uma revolução. Ao saber disso, o catedrático afastado pediu que o livre docente fosse 

impedido de dar aulas, taxando-o de comunista. Dalmo Dallari continuou com as aulas do 

período noturno, já que descobriu uma situação de acumulação de cargos irregular de Ataliba 

Nogueira e ameaçava levar o fato à reitoria da USP. A fim de evitar que o livre docente 

“comunista” continuasse a dar aulas na pós-graduação, convocaram um professor de Direito 

Processual Civil, matéria totalmente distinta, que deveria dar aulas de Teoria do Estado, mas 

que em compensação era mais afinado com o restante da congregação.586 

                                                 
584 Cesarino: líderes acusados têm direito de defesa. Última hora, 6 ago 1964, p. 8. CM-UNICAMP-FAFCJ, 
pasta III (recortes de jornais). 
585 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Entrevista. In MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo 
de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: 
Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 284. 
586 DALLARI, Dalmo de Abreu. Entrevista. In MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de 
São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: 
Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 278 e 279. 
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Em 1968 ocorreram dois eventos em que as diferenças entre posições políticas, tanto 

entre os professores como entre os alunos, ficaram mais marcadas. A primeira delas foi a 

ocupação do prédio da FD pelos alunos que, de acordo com o professor Fabio Konder 

Comparato, protestavam contra a ditadura. A maioria dos professores não aceitou negociar 

com os alunos e pediu a reintegração de posse do prédio, com a exceção de alguns docentes 

que tentaram o diálogo. Esses professores tinham em comum a “defesa de posições 

progressistas”: o próprio Comparato, Dalmo de Abreu Dallari, Goffredo da Silva Telles 

Junior e Cesarino Junior.587 O segundo evento foi a agressão e morte de um professor da casa. 

O professor Alberto Moniz da Rocha Barros, tido como comunista, foi brutalmente atacado 

por alunos quando comprava cigarros em um estabelecimento próximo da FD, após dar aulas, 

na noite de 16 de outubro de 1968. No momento do ataque, um dos alunos gritou: “Professor 

comunista filho da puta!” Outro aluno passou-lhe uma rasteira, derrubando-o no chão. Barros, 

que já tinha problemas de saúde, morreu dois meses após o ataque. Segundo familiares e ex-

alunos, ele não escondia seus ideais marxistas, tendo sido uma liderança do trotskismo no 

Brasil na sua juventude. Goffredo da Silva Telles Junior propôs a abertura de sindicância para 

averiguar os fatos, mas jamais se soube da sua conclusão, embora houvesse notícia que dois 

alunos que participaram do ataque a Rocha Barros pertenciam ao grupo denominado 

Comando de Caça aos Comunistas (CCC).  

O episódio da ocupação do prédio da FD em 1968 foi amplamente noticiado pela 

imprensa e possivelmente é um dos momentos em que ficou mais nítido que havia um 

desacordo entre os professores sobre o evento, o que certamente decorria de diferença de 

posições políticas. Inicialmente foi publicado um texto assinado por 37 professores 

condenando a ocupação. Na mesma data, foi publicado um longo artigo de Cesarino Junior 

sobre a necessidade de reforma da universidade, dando razão aos anseios dos alunos.588 No 

dia seguinte, 10 de julho de 1968, foi publicado um texto denominado Manifestos mostram a 

crise nas Arcadas. Neste artigo foram transcritas partes de três manifestações. A primeira, dos 

alunos que participavam da ocupação, que desqualificava a pretendida reintegração de posse 

do prédio e explicava que a situação chegara naquele ponto porque há anos pediam, sem 

serem atendidos, reformas no ensino jurídico e maior participação dos discentes nos processos 

de decisão da FD. A manifestação dos estudantes indica, ainda, que o texto anterior fora 

assinado por alguns professores aposentados, como se eles pudessem, de alguma forma, 

                                                 
587 SANSÃO, Luiza. Ameaças e agressão do CCC a Rocha Barros causaram a sua morte. Revista ADUSP, São 
Paulo, maio de 2013, p. 40. 
588  Mestre sugere reforma da USP. O Estado de S. Paulo, 9 jul 1968, p. 14. 
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intervir nas questões sobre a reforma universitária. Encerravam a manifestação dizendo: 

“Entre os mestres que escrevem crônicas dominicais e os que estudam e elaboram projetos de 

reestruturação, como os professores Goffredo Telles e Cesarino Jr., preferimos a atitude 

desses”.589 A segunda manifestação foi assinada por Cesarino Junior, Goffredo Telles, Ataliba 

Nogueira e Joaquim Canuto Mendes de Almeida, catedráticos, e mais diversos livre-docentes 

e auxiliares de ensino: Dalmo de Abreu Dallari, Rocha Barros, Nair Lemos, Caio Prado 

Junior, Marly Cardone, Botelho Mesquita, Fabio Konder Comparato etc. Trata-se de uma 

crítica contundente aos demais professores da FD. Refutando a versão dada pelo diretor da 

FD, Alfredo Buzaid, diziam: 

 

[...] não vemos na atitude dos alunos ao ocuparem a Faculdade simples ato 
de desordem e subversão, mas, ao contrário, nela identificamos razões 
profundas que têm inspirado o movimento estudantil não só em São Paulo e 
no País, mas no mundo todo. Dentre eles está, sem dúvida, a pouca 
sensibilidade de certos professores às aspirações de reformulação da 
Universidade, a qual se manifesta na indefinida procrastinação e na 
injustificável timidez de projetos de reforma elaborados sem participação 
alguma dos estudantes. Conforme documentos por eles divulgados, desde as 
suas primeiras manifestações reclamam os alunos em assembleias repetidas, 
ao lado da paridade nos órgãos da Universidade, ensino crítico, classes 
menos numerosas, melhor aproveitamento das possibilidades ociosas de 
ensino, seminários adequados à natureza de cada disciplina, flexibilidade do 
currículo, cursos básicos, racionalização de exames, etc. Não visam tais 
manifestações simples facilitação dos métodos de ensino, para aprovação 
certa e sem esforços. Antes contém muitos pontos coincidentes com 
propostas de reforma publicadas por professores da própria Faculdade de 
Direito.590 
 
 

A manifestação de Cesarino Junior e seus colegas ainda destaca a necessidade de 

maior participação dos alunos nas instâncias de decisões da FD, já que sendo a escola 

destinada a eles, “não consideramos que a aceitação da colaboração deles para o 

aperfeiçoamento do ensino e organização e funcionamento das escolas constitua de maneira 

alguma aviltamento do magistério”. 

Ainda no referido artigo há uma manifestação da direção da FD, na qual dizem que 

os alunos pretendiam a criação de uma comissão paritária para deliberação da reforma, 

enquanto que a maioria dos professores havia proposto uma discussão sem efeito vinculativo. 

O seguinte trecho mostra como uma das críticas endereçadas aos alunos também o era a 

Cesarino Junior, que procurava uma forma de conciliação:  

                                                 
589 Manifestos mostram a crise nas Arcadas. Folha de S. Paulo, 10 jul 1968, p. 20. 
590 Ibidem. 



 

191 
 

 

A Diretoria observou imediatamente ao Prof. Cesarino Junior que a 
Congregação somente admitira, em princípio, que se promovessem os 
estudos sobre a reforma universitária, sem qualquer efeito vinculativo. No 
entanto, o documento enviado pelos estudantes fala em decisão por maioria 
simples e deliberação sobre dois pontos, a saber: a) - Reforma Universitária 
e b) – aumento do número de representantes. Esclarece o Prof. Cesarino 
Junior que a intenção real dos estudantes era constituir uma comissão 
paritária para estudar esses pontos, sem, entretanto, haver decisão ou 
deliberação. Foi-lhe retrucado, então, que estudar e decidir são coisas 
diversas. Quem estuda não se compromete. Quem decide, assume um 
compromisso formal e obrigatório. É estranhável que os estudantes, que se 
julgam com o direito de fazer uma reforma universitária, não saibam dizer o 
que pensam com a devida clareza.591 
 
 

A manifestação é assinada por Alfredo Buzaid. De início, chama atenção a forma 

como é colocada a legitimidade dos estudantes em relação às reformas: “que se julgam no 

direito”. Certamente nada de espantoso, já que escrito por um dos principais colaboradores da 

ditadura militar e posterior ministro da justiça no período Médici, todavia Cesarino Junior 

também é desqualificado, já que não era apenas um interlocutor dos estudantes, mas que se 

identificava com algumas propostas de reforma deles. O diálogo com os estudantes não 

aconteceu e de fato houve reintegração de posse judicial do prédio. As citações acima são 

longas, mas necessárias para mostrar as particularidades do caso. Não se trata apenas de um 

professor que foi cada vez mais tachado de progressista, de esquerda, mas sim da deterioração 

mais acentuada de uma relação entre Cesarino Junior e a maioria da congregação que nunca 

fora das melhores. O episódio da ocupação do prédio e a atitude de Cesarino Junior será um 

dos ingredientes do seu afastamento da docência em 1973, conforme se analisará no próximo 

capítulo. 

A aproximação de professores a ideais progressistas e a defesa de protestos de alunos 

não se fez sem problemas com os pares e demais alunos e a agressão e posterior morte de 

Rocha Barros é o exemplo limite. Havia outras nuances. Cesarino Junior manteve-se um 

professor rigoroso, mas ajudava alunos em perigo por conta da ditadura, como fez com Flávio 

Bierrenach. Com receio de ser preso por conta de protestos contra o golpe, Bierrenbach 

manteve-se escondido por um período e, por isso, iria perder provas; consequentemente, teria 

de refazer algumas disciplinas. Seus amigos procuraram Cesarino Junior, explicando essas 

questões. O professor respondeu que não deveriam se preocupar e apenas quando Bierrenbach 

                                                 
591 Manifestos mostram a crise nas Arcadas. Folha de S. Paulo, 10 jul 1968, p. 20. Itálicos no original. 
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se sentisse seguro deveria fazer as provas da sua disciplina, o que de fato aconteceu.592 O 

professor passou a ser visto, então, como “de esquerda” e não tomou qualquer atitude para 

impedir que essa imagem se cristalizasse.593  

Goffredo da Silva Telles Junior, embora tenha passado de um defensor do golpe a 

uma postura mais crítica e de adesão aos protestos de alunos, foi se defender da pecha de 

comunista em um discurso proferido perante a congregação, cujo texto foi publicano na 

revista da FD. O tom do discurso é no sentido da necessidade de um entendimento entre os 

professores e que houvesse respeito em relação às divergências de ideias. Reconhece que 

houve exacerbação de ambos os lados, ou seja, com acusações de subversivos e reacionários, 

mas que isso impedia a compreensão do momento e a necessidade de reforma e progresso da 

faculdade. Defende-se de acusações sobre ser “marxista”, “comunista” e “ativista”, dizendo 

jamais ter sustentando tais “doutrinas”, muito menos ser subversivo e desordeiro: “Como 

posso eu ser marxista ou comunista se acabo de proferir, no Curso de Especialização, uma 

longa série de aulas sobre o Estado Socialista, nas quais mostrei, em análise minuciosa, 

motivos doutrinários de minha oposição às instituições soviéticas”.594  

O que está em jogo nas declarações de Goffredo da Silva Telles Junior não é a 

discussão da verdade dos fatos, se as acusações têm ou não fundamento, mas sim as nuances a 

que a imagem de um professor da FD está sujeita quando se analisam diretamente as suas 

orientações políticas ou enquadramentos em rótulos políticos feitos à revelia deles mesmos. 

Aqui, tal como nas manifestações de racismo, uma divergência política pode mascarar 

campanhas de difamação cujo objetivo pode ser um posto acadêmico, a diminuição do 

prestígio de uma disciplina etc. Por outro lado, se a “escolha” de um lado político por 

Cesarino Junior o colocou ainda mais em divergência com a maioria dos demais professores, 

o aproximou de parte dos alunos, como fica claro em um verso anônimo desse período 

turbulento: “Como quem nasceu pro vale / Nunca chega a ser alpino / Como quem nasceu 

Reale / Nunca chega a Cesarino”.595  

Aparentemente o apreço por parte dos alunos a Cesarino Junior vinha aumentando 

desde 1963, quando a Folha de São Paulo publicou notícia de que havia um movimento na 

                                                 
592 BIERRENBACH, Flávio Flores da Cunha. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São Paulo, 01.10.2019. 
593 A ponto de escrever uma carta de referência, em 1970, sobre Emilia Viotti da Costa após ela ter sido 
aposentada compulsoriamente pela ditadura em 1968, conforme cópia não assinada que consta em seu arquivo 
pessoal. Declaração. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
594 TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. Pronunciamento. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 63, pp. 401-412, 1968, p. 405. 
595 Apud CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 
2017, p. 215. 
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FD que pedia aos demais professores a eleição de Cesarino Junior como diretor. O diretor do 

Centro Acadêmico XI de Agosto afirmou que se tratava de um movimento idealizado 

exclusivamente por estudantes.596 A mesma informação foi divulgada pelo jornal Tribuna da 

Justiça.597 Mas 1968 representa seu ápice, pois foi eleito paraninfo da turma de formandos. 

Como já analisado neste trabalho, a primeira eleição dele como paraninfo, em 1954, ocorreu 

mais por despeito do que pelo reconhecimento dos alunos, pois se pretendia eleger “o negro” 

como uma “reação” à congregação, que havia vetado o nome de Alfredo Buzaid, “o turco”. 

Mas a eleição de 1968 foi aparentemente sincera. 

Esses acontecimentos não são específicos da FD e outros exemplos podem ser 

citados, como o de Maria Yedda Linhares, professora de História na Universidade do Brasil, 

posteriormente Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vinha se destacando em sua 

carreira, mas que foi acusada de subversiva por um par, o que lhe causou depois 

impedimentos para continuar lecionando.598 No caso de Cesarino Junior, a sua identificação 

como progressista pode ser considerada como mais um motivo que contribuiu para a forma 

como se deu o término de sua carreira, ou seja, afastado por conta de uma greve de alunos que 

teve a adesão de outros professores.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para muitos professores da FD a cátedra foi uma espécie de confirmação de um 

“destino manifesto”, no qual a origem social e a tradição de certos ramos jurídicos, 

normalmente construída sobre genealogias de figuras públicas, proporcionam garantias de 

reconhecimento. Assim se fazem juristas e adquirem prestígio por delegação. No caso de uma 

trajetória desviante, a questão se dá de outra forma: tornar-se catedrático sem capital social, 

ainda mais de uma disciplina nova e ainda em vias de consolidação na FD, não foi um ponto 

de chegada para Cesarino Junior, mas sim o início de uma luta para se tornar um jurista 

reconhecido. A partir daí, a defesa do Direito Social como um ramo legítimo e mais justo do 

direito, aparecer na imprensa, tentar carreira política, ser professor e fundador de outras 

                                                 
596 Alunos querem que Cesarino seja diretor. Folha de S. Paulo, 26 jun 1963, sem indicação de página. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
597 Noticiário. Tribuna da Justiça, São Paulo, 1º jul 1963, p. 4. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de 
jornais). 
598 LINHARES, Maria Yedda. Entrevista. In FERREIRA, Marieta de Moraes. A História como ofício. A 
constituição de um campo disciplinar, Rio de Janeiro: FAPERJ e FGV Editora, 2013, p. 228. 
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instituições, manter contatos e, de certa maneira, tornar-se conhecido no exterior foram os 

ingredientes dessa luta travada por um professor negro e de origem popular. Não obstante o 

malogro de suas tentativas de incursão na política, houve sucesso nos investimentos eruditos, 

acadêmicos e institucionais fora da FD, garantindo assim um circuito alternativo de atuação e 

criação de uma figura pública. Houve uma intensificação das atividades docentes, com uma 

dupla atuação como catedrático em faculdades públicas e uma em faculdade privada, em três 

cursos superiores diferentes, embora as disciplinas ministradas fossem relacionadas. O reforço 

da atuação docente se dá como diferencial com muitos dos seus pares na FD, normalmente 

catedráticos apenas naquela instituição, mas com carreiras políticas estabelecidas. É como um 

jurista professor e não um jurista político que Cesarino Junior se torna respeitado. 

O afastamento em relação aos seus pares tornou-se um desentendimento público no 

qual uma atitude cada vez mais progressista de Cesarino Junior assumiu um papel importante 

que, todavia, não perdurou nas memórias escritas sobre a FD ou por franciscanos. Lembrado 

sempre como um erudito pioneiro no Direito do Trabalho, espécie de atributo atemporal, seu 

papel como democrata e apoiador de reformas no ensino jurídico em um momento conturbado 

aparece apagado se comparado com o destaque dado ao nome de outros professores de 

trajetórias modais. Pode-se citar como exemplo Goffredo Telles Junior, professor de 

Introdução ao Direito, que ficou conhecido como o “democrata” que leu a Carta aos 

brasileiros, manifesto contra a ditadura, em 1977, como um professor admirado, embora não 

seja associado à produção de obras jurídicas importantes ou pioneiras. Nessa equação, é difícil 

separar os pesos das diferenças entre as origens sociais, entre as disciplinas das quais eram 

catedráticos, do racismo e das relações mantidas com os pares na constituição de uma figura 

pública e de jurista, mas compreender-se melhor a impossibilidade de se pensar em uma 

separação entre fatores estritamente acadêmicos e não acadêmicos para se tornar jurista ou 

consolidar uma disciplina jurídica. 
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Figura 4: Cesarino Junior em 1963. 

Fonte: Revista da Faculdade de Direito da USP, vol. 58, 1963, p. 24. 
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CAPÍTULO 5 

 

ENSINO E PODER 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O predomínio dos bacharéis na vida intelectual e nos centros de poder do Brasil na 

segunda metade do Segundo Reinado e durante a Primeira República, como mencionado no 

capítulo 1 deste trabalho, entrou em declínio por volta dos anos 1950. Não se tratou de um 

acontecimento abrupto, mas de um processo longo que não seguiu apenas em uma direção, 

tampouco uma linha evolutiva: há avanços de intelectuais de outras áreas, recuos, 

reconquistas de espaço, enfim, uma multiplicidade de relações que compõe esse fenômeno 

mais geral. Disso deve-se reter que a figura do bacharel polivalente como modelo intelectual 

diminuiu de importância, especialmente em áreas não relacionadas com o direito. 

Paralelamente a essa perda de importância, os bacharéis concentravam-se cada vez mais em 

criar postos (cargos na administração pública, aumento da prestação de atividades jurídicas 

particulares), investindo em um aperfeiçoamento técnico dentro do próprio ramo jurídico, 

embora ainda fosse muito comum a participação deles em cargos políticos e eletivos. Não se 

pode inventariar todas as causas que contribuíram para o declínio dessas figuras, mas indicar 

algumas delas: o esgotamento dos rendimentos políticos e simbólicos associados aos 

bacharéis, a criação e reformulação de outras faculdades durante a Primeira República, o 

início das reformas promovidas por Getúlio Vargas a partir de 1930599, o avanço de outros 

domínios do conhecimento por conta da criação de institutos de ensino superior e a indicação, 

por intelectuais, de que o bacharelismo seria uma causa preponderante responsável pelo atraso 

no desenvolvimento do país etc. Para conseguir extrair uma melhor compreensão desse 

fenômeno, alguns cuidados metodológicos devem ser tomados. O primeiro deles é não levar 

em conta apenas uma das inúmeras causas do processo de declínio dos bacharéis, ou seja, 

afastar-se daquelas indicações mecânicas de causa e efeito que encapsulam um fenômeno 

                                                 
599 Pode-se citar a criação da Comissão Permanente de Padronização, em 1930, da Comissão Central de 
Compras, em 1931, o Conselho Federal do Serviço Público, em 1936 e, certamente a iniciativa mais importante, 
a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em 1938, cujas diversas atribuições 
legais se destinavam à eficiência do serviço público.  
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complexo como uma decorrência de um ato (do governo Vargas, por exemplo). Assim, é 

importante trazer para o plano da análise não somente a dimensão material (perda de cargos, 

de influência direta etc), mas também a dimensão simbólica do desgaste de uma imagem 

construída habilmente por anos. O segundo é incluir na análise as reações a esse declínio e 

compreender como os bacharéis agem para ressignificar seu próprio mundo de atuação. A 

conjugação dessas duas formas de análise permite indicar que, ao declínio do bacharel 

polivalente, houve, pouco a pouco, num processo também complexo, a construção de uma 

nova figura: o jurista/técnico, especializado na ciência jurídica, um indivíduo cuja missão 

principal seria, em última análise, a concretização da justiça.  

Para isso, dividiu-se esse capítulo em três partes: a primeira trata das contestações à 

figura do bacharel polivalente e dos processos que, aos poucos, foram não só enfraquecendo a 

participação deles no poder, como também os relacionavam com o atraso e o “problema” do 

Brasil. Na segunda parte serão analisadas as respostas ao processo de declínio por meio da 

atuação de Cesarino Junior como professor, que encarnava a necessidade de se definir o 

bacharel em direito como um técnico que, ao invés de ser poeta, sociólogo, jornalista etc, 

deveria colocar seus esforços na realização do direito. Ao final serão analisados os 

desdobramentos dessa forma de atuação específica de Cesarino Junior. 

 

 

A PERDA DE ESPAÇO DOS DOUTORES “EU SEI TUDO”: UM LONGO PROCESSO 

 

 

Em uma crítica ferina e debochada, Agrippino Grieco chamava Pontes de Miranda, 

então já um conhecido jurista, de “O doutor Eu sei tudo”, em referência às habilidades que 

este indicava como fundamentais aos advogados: 

 

Proclama que ao advogado devem ser familiares a matemática, a geometria, 
a física e a química, a biologia, a zoologia e a botânica, a climatologia, a 
antropologia e a etnografia, a pré-história em geral, a história, a sociologia, a 
economia política, etc. Quanta coisa para requerer um mandado de despejo 
ou uma separação de cônjuges!600 

 

                                                 
600 GRIECO, Agrippino. Carcaças gloriosas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1956, p. 
121. 
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Chamando Pontes de Miranda de “macrocéfalo de estufa”, de “Chernoviz do 

fôro”601, que cita Aristóteles no original “para atrapalhar os donos de tipografia”, critica 

também a escrita, na qualidade e na quantidade: “Move períodos maciços como se fosse um 

mestre-sala de elefantes” e: “[...] recomenda ao leitor que compre o seu ‘Sistema’, dois 

volumes de mil e tantas páginas, cinquenta mil réis ao livreiro e mais dez mil réis ao 

carregador”.602 A crítica é feroz, mas Grieco resume em um único artigo os males dos 

bacharéis brasileiros: o palavrório e a dedicação a tantos outros assuntos e funções que não a 

atividade jurídica em si, exemplificada por ele com um processo de despejo e outro de 

separação de corpos. O que está em jogo é a amplitude de conhecimentos e de aptidões 

atribuída aos bacharéis (autoatribuída ou compartilhada), uma das ferramentas que sustentam 

a pretensão de sua participação em todos os domínios do conhecimento e do poder.  Em outro 

artigo, denominado O sr. advogado, Agrippino Grieco faz críticas a Levi Carneiro, naquele 

momento (anos 1930) um elegível para a Academia Brasileira de Letras. Embora a 

contestação da imprescindibilidade dos bacharéis no espaço cultural certamente não fosse 

uma preocupação central de Grieco, seu texto toca nesse problema de forma direta e clara, 

aqui sob o prisma das qualidades literárias de Carneiro: chamado de causídico, nunca teria 

sido um homem de letras (‘para felicidade sua”)603 e as leis que escreveu precisavam ser 

remendadas por outros juristas (“Minerva costumava sair mutilada da cabeça desse 

Júpiter”).604 Grieco ressalta que Levi Carneiro era um homem rico, mas que estilo não se 

comprava, arrematando: “Não conhecendo a Justiça, conhece oficiais de justiça. Mas a arte de 

escrever não é absolutamente pessoa das suas íntimas relações”.605 Num ponto importante, 

ressaltou que Carneiro era um “classista dos rábulas” e “totalmente isento das belas-letras”. 

Dessa forma, Agrippino Grieco salienta que o simples fato de alguém ser bacharel, mesmo 

reconhecidamente importante na área do direito, não o torna automaticamente um bom 

escritor/intelectual.  

A predominância dos bacharéis na política e em cargos públicos, como descrita no 

capítulo 1 deste trabalho, não era aceita totalmente por profissionais de outras áreas como, por 

exemplo, médicos e militares. Com efeito, a Academia Imperial de Medicina foi criada em 

1835 e tinha entre os seus objetivos prestar informações ao governo sobre assuntos de saúde 

                                                 
601 Referência a um guia médico, ainda popular naquela época, escrito por um médico polonês que se estabeleceu 
na França, Pedro Luís Napoleão Chernoviz. 
602 GRIECO, Agrippino. Carcaças gloriosas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1956, p. 
120 e 121. 
603 Idem, p. 91. 
604 Idem, p. 92. 
605 Ibidem. 
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pública. Seus associados mostravam irritação quando algum assunto “médico” era tratado por 

não especialistas, especialmente os bacharéis em direito: 

 

Inconformada e impotente, ela [a academia] imaginava a existência de uma 
“classe rival”, a dos advogados e magistrados, que contra eles estaria 
conspirando na Câmara e nos tribunais e esperava “que a bondade de Deus 
nos livre da judiocracia, que em tudo influi”.606  
 
“e [é] nosso grao elevado de illustração em vários ramos do saber humano, 
cousas muito mal encaradas pela inveja e orgulho de certas notabilidades, 
que com algumas lições de jus que estudaram, julgam-se as unicas 
capacidades e os únicos bons servidores do Estado, havendo os mais em 
conta de pobres de espírito [...]”607  

 

Durante uma discussão no âmbito da Academia Imperial de Medicina sobre um 

projeto de lei para regular o exercício e monopólio da profissão, novamente a figura do 

bacharel é criticada. O projeto previa a existência de um jurisconsulto numa espécie de 

conselho superior nacional, o que desagradou a um dos membros, que assim se manifestou:  

 

“[...] como se os médicos não sejam capazes de julgar em matéria de seu 
foro, sem o adjutório de um bacharel, ou doutor em leis, e como se nada se 
possa fazer de bom neste mundo sem a intervenção desta gente”.608 
 
 

Para além dos médicos, os militares também esboçaram discursos de diferenciação 

tomando como seu outro os bacharéis. De acordo com José Murilo de Carvalho, as famílias 

mais abastadas encaminhavam seus filhos para estudar na Europa ou nas faculdades de direito 

recém-criadas no Brasil. O autor aponta para a existência, nessas faculdades, de pessoas 

pobres, que eram minoria. Já as famílias pobres ou remediadas poderiam encaminhar seus 

filhos para a Escola Militar, que possibilitava carreira no Exército, ou carreira técnica como 

engenheiro. Também poderiam frequentar a Escola Politécnica (que se originou a partir da 

Real Academia Militar) ou a Escola de Minas, que não cobravam anuidades, como se fazia na 

Escola Militar. Já a Escola Naval era destinada aos filhos de famílias ricas, pois mantinha um 

                                                 
606 COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais. Medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro 
1822-1930, Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 126. As aspas e o itálico são do original. O texto citado pelo autor é 
de uma resposta do redator da revista Annais de Medicina Brasiliense, vol. 4, números 4 e 6, 1849.  
607 Idem, p. 128. Aspas, itálico e reticências são do original. O texto citado pelo autor foi retirado da revista 
Annais de Medicina Brasiliense, vol. 3, número 4, 1847. 
608 Idem, p. 132. Aspas são do original. 
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recrutamento seletivo. Essas escolas possibilitavam uma educação técnica, que se supunha 

contrária à formação “política” fornecida pelas faculdades de direito.609  

Com o correr do tempo, os militares foram paulatinamente se considerando uma 

classe que poderia intervir nos destinos do país. Normalmente eram autodescritos como um 

setor que exercia as mais nobres (e perigosas) missões, porém quase sempre ignorado pelo 

governo. Essa imagem era cristalizada nos periódicos feitos e direcionados aos militares e 

construída em oposição à classe dos políticos, embora, num primeiro momento, não fossem 

contrários à monarquia. De acordo com essas representações, os militares seriam bons 

administradores justamente porque não tinham um passado político e seu envolvimento não 

seria partidário, ainda que alguns periódicos indicassem candidatos militares para as 

eleições610. Em um desses jornais o redator chega a comparar os militares com os 

magistrados: “[...] embora adestrados [magistrados] nas leis que estudam, não podem 

conhecer a fundo as precisões das diversas classes do povo”.611 Para entrar em cena e “exercer 

um grande papel na sociedade”, os militares eram educados na Academia Militar, cujo 

programa era abrangente612 que, por sua vez, foi posteriormente criticado pela “insuficiência 

prática do seu ensino”.613 Voltando à tese de José Murilo de Carvalho, a oposição dos 

militares aos civis, especialmente os bacharéis, não poderia ser sustentada apenas com o 

diferencial de receberem um ensino realmente técnico. Para ele, foi a influência do 

positivismo que propiciou aos militares “articular intelectualmente sua oposição política à 

elite civil”.614  

Na literatura brasileira há diversos exemplos de críticas aos bacharéis e à estrutura 

social que os mantinha nos centros de poder. Lima Barreto é um bom exemplo, não somente 

pela sua crítica ácida, mas também porque viveu em um período em que os médicos e 

engenheiros iriam se denotar cada vez mais em contraposição aos bacharéis em direito. Isso 

não significa que ele não houvesse criticado todos esses atores sociais, que demandavam 

maior participação nas decisões políticas do país. O que importa na crítica de Barreto é a 

estrutura, e não apenas uma ou outra figura típica das duas primeiras décadas do século XX. 
                                                 
609 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombras, Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2008, p. 74 e seguintes. 
610 NASCIMENTO, Fernanda de Santos. A imprensa periódica militar no século XIX: política e modernização 
no exército brasileiro. Tese (doutorado em História), 2015. 473 f. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, p. 214 e 147. 
611 O militar brioso, ano I, edição nº 2, de 7 de março de 1855. Apud NASCIMENTO, Fernanda de Santos. A 
imprensa periódica militar no século XIX: política e modernização no exército brasileiro. Tese (doutorado em 
História), 2015. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p. 306. 
612 NASCIMENTO, Fernanda de Santos. Op. cit., p. 188. 
613 Idem, p. 195. 
614 CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p. 76. 
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 O conto O homem que sabia javanês, publicado no dia 20 de abril de 1911 na 

Gazeta da tarde, do Rio de Janeiro, é uma crítica direta aos bacharéis. Trata-se da história de 

um personagem, o bacharel Castelo, que se finge de professor de javanês a um senhor (o 

Barão) já velho e muito rico para conseguir ganhar algum dinheiro. A história é cheia de 

pormenores, inclusive os acasos que permitiram a sobrevivência da mentira, mas, para este 

trabalho, deve-se considerar duas questões. A primeira delas é a crítica da figura do bacharel 

pelo seu vazio de conhecimento. A fim de dar as aulas de javanês, Castelo recorre a uma 

enciclopédia, com o que garantiu ludibriar seu aluno. Pouco ou nenhum conhecimento e um 

bom palavreado: esses são os ingredientes com o que o personagem se deu bem no conto, mas 

que caracterizavam uma grande parcela de intelectuais brasileiros então conhecidos. A 

segunda questão refere-se à natural crença do bacharel na facilidade em se tornar especialista 

em qualquer assunto, e o javanês do conto é apenas um último ponto em uma escala que 

passava pela medicina, filosofia, antropologia, sociologia etc. O bacharel era onipresente e 

considerava-se habilitado a dar opiniões nos mais diversos tipos de conhecimentos. Em um 

trecho do conto, Lima Barreto ainda aproveita para criticar a imprensa e, de quebra, os seus 

leitores: o fajuto professor de javanês foi convidado a escrever um longo artigo sobre a 

literatura javanesa, “antiga e moderna”, e saiu-se bem apenas com a descrição da geografia da 

ilha de Java e com diversas citações (“citei a não mais poder”615). Por fim, o bacharel do 

conto é incluído no testamento do Barão e é indicado a altos cargos públicos pela sua 

propalada, mas nunca testada, habilidade, como também pelas relações pessoais: é o genro do 

aluno de Castelo (não por acaso um desembargador) que o indica para tais cargos. Com esse 

conto, o autor não ataca somente a figura do bacharel, aqui igualada a de um malandro que 

confia no improviso e numa superfície de conhecimentos gerais, mas também as estruturas 

que permitem a esse personagem alcançar cargos importantes na administração pública e 

prestígio.  

No conto, e depois romance, Numa e a Ninfa616, Lima Barreto toma como 

personagem principal um bacharel que se tornou pessoa conhecida e político por meio de 

laços pessoais, especialmente após casar-se com a filha de outro político importante. O livro 

possui diversas nuances que compõem um a complexa crítica à estrutura de poder daquele 

período, no qual as relações pessoais, favores e retribuições condicionavam a engrenagem da 

seleção de funcionários públicos, políticos etc. O que interessa de perto a este trabalho é a 

                                                 
615 LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. O homem que sabia javanês. Prosa seleta, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2001, p. 1.135. 
616 LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. Numa e a Ninfa. Prosa seleta, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. 
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figura do bacharel, novamente apresentado como oco, sem conhecimentos, que se sustentava 

politicamente por meio dos discursos que lia e que, na realidade, eram escritos pelo amante de 

sua esposa. Ao final, o bacharel conforma-se com a infidelidade da esposa, pois não teria 

como se sustentar politicamente sem os referidos discursos.  

Os escritos de Lima Barreto desnudam a Primeira República que, de uma promessa 

de instrumento para um país melhor, era na realidade um sistema agudo de desigualdades 

sociais. De acordo com Carlos Henrique Gileno, Lima Barreto antecipa, de alguma forma, 

temas que seriam recorrentes nos escritos de autores que trataram sobre a formação nacional e 

o seus problemas. Cita, como exemplo, Sérgio Buarque de Holanda que, em Raízes do Brasil, 

publicado em 1936, traria como um dos aspectos fundamentais para a formação brasileira o 

“personalismo ibérico”, fundado no prestígio pessoal – que em grande medida depende do 

culto ao personalismo -  e na formação de alianças também pessoais, principalmente para os 

que não eram grandes proprietários rurais.617 Como se sabe, Sérgio Buarque de Holanda 

assevera que os padrões de relações sociais fundados no modelo de família patriarcal que se 

desenvolveu no Brasil são a antítese de um estado burocrático, baseado em relações não 

pessoais assentadas em “princípios neutros e abstratos”618. O bacharel seria o produto típico 

das formas de relações pessoais, já que o título de doutor propiciava ao seu portador 

“dignidade e importância”, ou seja, muito mais do que uma habilidade técnico-jurídica. 

Assim, “no vício do bacharelismo ostenta-se também a nossa tendência para exaltar acima de 

tudo a personalidade individual  como valor próprio, superior às contingências”.619 É por isso 

que, ainda de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, “a ideologia impessoal do liberalismo 

democrático jamais se naturalizou entre nós”.620 Por outro lado, como ressaltado por Lepoldo 

Waizbort, a primeira edição de Raízes do Brasil era ainda mais enfática na oposição entre um 

regime político (democracia) e a personalidade do povo brasileiro.621 

Embora de forma diferente e, principalmente, com objetivos diferentes, Oliveira 

Vianna também sustentou que a república, tal como instaurada no Brasil, foi a importação de 

ideias estrangeiras por um diminuto grupo de intelectuais que não representavam os anseios 

da população em geral. Para o autor, os políticos que fizeram a república não tinham 

                                                 
617 GILENO, Carlos Henrique. Numa e a ninfa: dilemas e impasses da formação da sociedade republicana. 
Perspectivas, São Paulo, 26: 125-136, 2003. 
618 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1956, p. 209. 
619 Idem, p. 228. 
620 Idem, p. 234. 
621 WAIZBORT, Leopoldo. O mal-entendido da democracia: Sérgio Buarque de Hollanda, Raízes do Brasil, 
1936. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 26, nº 76, pp.  39-62, jun., 2011. 
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programas específicos, mas “generalidades sonoras, que constitue o fundo da mentalidade dos 

republicanos da propaganda”. Outra característica desses políticos mencionada pelo autor 

seria a crença na possibilidade de alterar realidades por meio de decretos, ou seja, o “poder 

das fórmulas escriptas. Para esses sonhadores, pôr em letra de fôrma uma ideia era, de si 

mesmo, realisal-a”.622 Já em seu livro O ocaso do império, Vianna procura demonstrar que os 

ideais republicanos estavam restritos a poucas pessoas, especialmente aos “bacharéis novatos 

ou entre os ‘cadetes filósofos’ da Escola Militar”, os quais considerava inexperientes e sem 

reponsabilidades sociais ou políticas.623  

As aproximações entre Lima Barreto e Oliveira Vianna são possíveis apenas em 

relação às críticas à república. Como já enfatizado neste trabalho, Vianna, assim como outros 

intelectuais da sua época, eram propagadores e defensores das teorias racistas que procuravam 

catalogar a humanidade em “raças” e agregar a cada uma delas elementos positivos e 

negativos e, assim, explicar os sucessos e insucessos de determinado país ou localidade. 

Nesse contexto, os brancos formariam uma classe superior de seres humanos e os negros e 

especialmente os “mestiços” ou “mulatos” seriam “raças” inferiores. Além disso, suas teses 

sobre a impropriedade da democracia representativa constituíram combustível para diversas 

pretensões de intervenção política, como o Integralismo, por exemplo. Lima Barreto apontava 

a crueldade e os absurdos que delas decorriam, como fica evidente em trechos de Numa e a 

ninfa nos quais o autor cita especificamente “hipóteses sobre as desigualdades de raça”.  

Até aqui se analisou as reações ao bacharelismo por parte de grupos de militares e de 

intelectuais e, nesse último caso, normalmente calcadas em críticas à república então 

recentemente instaurada. Mudando o registro para as disputas profissionais, houve reações ao 

bacharelismo por parte alguns médicos, engenheiros, economistas e outros profissionais, ou 

seja, cada vez mais os profissionais de outras áreas recentemente consolidadas ou em vias de 

consolidação procuravam marcar seus campos de atuação em oposição à amplitude de 

competências normalmente defendidas pelos bacharéis.  

No que se refere à medicina, os supostos conhecimentos e práticas que as teorias 

raciais proporcionavam transformou-se em um campo de batalha entre juristas e médicos. 

Cada uma dessas partes, pretendendo a superioridade das ciências que estudavam, concorria 

pelo monopólio de dizer sobre a melhor aplicação das teorias, especialmente as de Lombroso, 

                                                 
622 OLIVEIRA VIANNA, Francisco José de. O idealismo da constituição, 2ª edição, São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1939, p. 80 e 81. 
623 OLIVEIRA VIANNA, Francisco José de. O ocaso do império, Rio de Janeiro: Academia Brasileira e Letras, 
p. 98. 
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que qualificava os criminosos de acordo com características genéticas e antropomórficas, ou 

seja, os criminosos, divididos em categorias, teriam uma vocação inata para o crime. Como o 

destino de “teorias científicas” não segue uma linha evolutiva em direção reta ao sucesso ou 

ao fracasso, deve-se ressaltar que, apesar das críticas endereçadas aos juristas, a medicina 

ressignificou a utilidade da análise das “raças” ao pregar uma política de eugenia, de 

miscigenação orientada para o aprimoramento da população do país. A eugenia ainda era 

defendida nos anos 1930 como uma possibilidade de aplicação prática.624 

Trata-se, portanto, de uma disputa para saber quem será o portador da palavra final 

sobre tais assuntos e tanto o direito como a medicina consideravam uns aos outros como 

ciências meramente auxiliares.625 Atualmente ainda se verifica esse embate, embora 

aparentemente afastado das teorias raciais, sobre o papel a ser desempenhado entre juristas e 

médicos, a exemplo do que acontece com políticas antidrogas, que vacilam entre construir um 

problema ora de saúde pública, ora jurídico-policial, com especial preponderância desse 

último enquadramento. O mesmo se diga em relação ao aborto e à eutanásia, sobre os quais 

ainda recaem questões religiosas. Assim, a disputa pela competência em tratar certos assuntos 

permanece, embora o seu objeto se modifique com o passar do tempo.  

O saneamento foi certamente o conjunto de teorias e práticas nas quais os médicos 

concorreram mais fortemente com os bacharéis em termos de prestígio, pelo menos durante 

certo período de tempo. Os juristas estavam ligados ao palavrório vazio, ao clientelismo, ao 

declínio da república, mas no começo do século XX, a modernidade se fazia entender por 

meio do saneamento de cidades, por políticas de higiene, enfim, de acordo com os preceitos 

médicos. Nesse ponto, o problema não está na “raça”, mas nas condições de vida dos 

brasileiros. A partir de 1900 aumentam os artigos sobre higiene pública na revista Brasil 

médico, vinculada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa especialidade médica 

tornou-se um norte, uma identidade da publicação.626 A salvação do Brasil não se daria pela 

atuação dos bacharéis, mas sim pelos médicos.  

O Rio de Janeiro do início do século é, nesse sentido, exemplar. Iniciativas 

municipais e federais eram feitas ao mesmo tempo para modernizar a cidade: abertura de 

novas avenidas, a derrubada de morros no centro da cidade, intervenções no porto, criação de 

novas linhas de bonde, de vias de comunicações entre os bairros e o centro etc. Ao mesmo 

                                                 
624 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-
1930, São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 308. 
625Idem, p. 249 e 263. 
626 Idem, p. 293. 
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tempo, foi iniciada uma reforma sanitária, por parte do governo federal e chefiada por 

Oswaldo Cruz, que pretendia eliminar as doenças mais comuns (febre amarela, peste 

bubônica etc) que manchavam a imagem do Brasil no plano internacional. Foi no contexto 

dessa missão que se determinou a obrigatoriedade da vacinação, que culminou, em 1904, no 

evento denominado de Revolta da Vacina. Deve-se reter disso que as medidas políticas, 

embora formalizadas juridicamente por bacharéis (o próprio presidente da república daquele 

período, Rodrigues Alves, era um deles), continham no seu mérito decisões médicas, ou seja, 

naquele momento o direito estava a serviço da medicina como uma ciência auxiliar.  

Os debates sobre saneamento ganharam força com a as expedições sanitaristas pelo 

interior do Brasil feitas por médicos e conduzidas pelo Instituto Oswaldo Cruz entre 1912 e 

1917: 

 
Os sanitaristas trouxeram de suas expedições uma visão de nossos sertões 
diversa da que prevalecera até então, romântica e ufanista. O retrato do 
Brasil era pintado com pinceladas fortes e mostrava um povo doente e 
analfabeto, abandonado pelo Estado e entregue à própria sorte. 627 
 
 

Os pesquisadores tiraram fotografias nessas expedições, que mostravam não somente 

a população doente como as condições de vida, como a moradia, as vestimentas etc. A 

descoberta da doença de chagas e seu agente causador por Carlos Chagas em 1909 torna-se 

um assunto amplamente discutido não somente nos círculos científicos de médicos, como 

também na imprensa. Enquanto Carlos Peixoto, um bacharel formado pela FD e deputado 

estadual por Minas Gerais, falava em convocar sertanejos para o exército em 1916, o 

engenheiro e ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, respondia que 

o Brasil era um imenso hospital.628 Os discursos proferidos por Pereira Passos foram eleitos 

pela historiografia como expressões do momento que inaugurou o movimento saneador no 

Brasil. Essas questões não ficariam apenas no plano dos discursos. A instituição da Liga Pró-

saneamento do Brasil em 1918 conduziria “a uma ampla reforma dos serviços sanitários, com 

a criação, em janeiro de 1920, do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), do qual 

                                                 
627 PONTE, Carlos Fidelis, LIMA, Nísia Trindade, KROPF, Simone Petraglia. O sanitarismo (re)descobre o 
Brasil. In PONTE, Carlos Fidelis, FALEIROS, Ilae (org.). Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da 
história, Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2010, p. 76. Disponível em 
http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/na-corda-bamba-de-sombrinha-a-saude-no-fio-da-historia, último 
acesso em 04.07.2020. 
628 Idem, p. 79. 
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Chagas foi o primeiro diretor.”629 Outras realizações creditadas ao movimento higienista 

foram o Serviço de Profilaxia Rural do Distrito Federal (1918), com a construção de postos de 

atendimento no interior que aplicavam vacinas, faziam consultas, distribuíam remédios e 

cuidavam da educação sanitária. Ainda nessa linha, pode-se creditar à influência desse 

movimento a criação, em 1930, do Ministério da Educação e Saúde Pública.  

O movimento sanitarista teve adeptos fora da classe médica. Monteiro Lobato, 

bacharel pela FD, foi um dos seus entusiastas. Quando escreveu Urupês, em 1914, fez um 

relato cruel dos habitantes das zonas rurais do país. O personagem, Jeca Tatu, seria um 

preguiçoso, não produzia nada, “impenetrável ao progresso”. O discurso de caracterização do 

personagem tem seu fundo nas teorias racistas e dá-se muita importância ao meio como 

definidor da psicologia do caipira. Já em 1918, com a publicação de Problema vital, Monteiro 

Lobato muda de posição, não só defendendo as propostas sanitaristas dos médicos, como 

também a ressignificação do caipira. Antes, se esse personagem era um preguiçoso e um 

incivilizado inato, agora era tratado como uma vítima do descaso dos poderes públicos e das 

diversas doenças que assolavam as áreas rurais do país. Jeca Tatu, após tratado e curado de 

suas enfermidades, passa a ser um trabalhador que se torna fazendeiro pelo seu próprio 

esforço. O autor criou um novo personagem, o Jeca Tatuzinho, que foi concebido como peça 

de propaganda para os remédios de um laboratório contra a malária.630 

Todo esse empenho e ganho de espaços sociais para difusão dos avanços médicos e a 

importância da medicina não significou, por si só, uma automática diminuição do prestígio e 

da participação dos bacharéis na cena política e nas estruturas de poder. Inicialmente, destaca-

se que, embora Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e demais médicos tenham participado na 

definição de um objetivo de modernização do país, muitos cargos-chave do poder ainda 

estavam e continuariam nas mãos de bacharéis. De acordo com Joseph Love, a elite, que era 

formada por 80% de bacharéis na Primeira República, passou a abrigar 68% após Getúlio 

Vargas assumir o poder. Ainda segundo o autor, esses percentuais demonstram que o 

“treinamento tradicional para a liderança política ainda era responsável pela formação da 

                                                 
629 Carlos Fidelis, FALEIROS, Ilae (org.). Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da história, Rio de 
Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2010, p. 82. Disponível em http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacao/livro/na-
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630 KORDOFEN, Ana Paula. Jeca Tatu, um ilustre opilado: o movimento sanitarista e o combate à 
anciolostomíase na obra de Monteiro Lobato. História: Debates e tendências, Passo Fundo, vol. 18, n. 3, pp. 
436-448, set/dez 2018, p. 5, 7 e 9. 
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maioria dos próceres após 1930”.631 O deslocamento maior pode ser percebido em termos 

geográficos, ou seja, menor participação no poder de bacharéis formados pela FD e a entrada 

em cena de bacharéis formados nas faculdades de direito nos demais estados, fundadas no 

início da Primeira República. Mas os médicos eram de fato novos atores na concorrência pelo 

poder com os bacharéis. Isso não se deve apenas pelo discurso da superioridade técnica para 

certos assuntos. Na esfera política, os médicos também ressaltavam a importância da 

medicina como definição de políticas públicas. Com a criação de um ministério específico da 

saúde em 1953, a maioria dos ministros possuía formação em medicina. Seja como for, a 

concorrência entre médicos e juristas foi aparentemente um traço estrutural da formação de 

algumas burocracias estatais modernas, conforme analisado, no caso do México da segunda 

metade do século XIX, por Julio Cesar Pereira da Silva.632 

Além dos médicos, os engenheiros também se tornaram protagonistas de um ideal 

difuso de modernidade. No campo simbólico, compreendiam-se como homens de ação e não 

meros produtores de discursos vazios de conteúdo. Isso fica nítido quanto se tomam as 

autorrepresentações contidas em discursos e artigos da Escola Politécnica de São Paulo. 

Trata-se de uma instituição criada em 1893, época em que muitas outras instituições de ensino 

superior também foram criadas. Houve discussão, no início, sobre em quais moldes seria 

criada a faculdade. Alguns defendiam a criação de um instituto, modelo que recebia influência 

francesa e positivista. Já outros sustentavam o modelo das escolas politécnicas, que juntavam 

uma dimensão prática ao ensino.633 A dimensão prática tornou-se um dos pilares da defesa da 

escola, ou seja, era uma ciência que tinha uma finalidade mais imediata, que produzia 

resultados concretos. Em 1899 foi criado o Gabinete de Resistência de Materiais, espécie de 

laboratório cuja implementação sorveu uma grande quantidade de recursos. A finalidade está 

explicitada já no nome do gabinete: mensurar as hipóteses de emprego de diversos materiais, 

especialmente os que eram empregados na construção civil. As análises feitas no âmbito do 

gabinete seriam, assim, uma espécie de padrão para engenheiros, arquitetos, para a 

administração pública etc. O aproveitamento das conclusões dos engenheiros fica visível pelo 

patrocínio da criação do Laboratório de Eletrotécnica ofertado pela empresa Ligth & Power 

                                                 
631 LOVE, Joseph. Um seguimento da elite política brasileira em perspectiva comparativa. Revolução de 30: 
seminário internacional realizado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da 
Fundação Getúlio Vargas, Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1982, p. 59. 
632 SILVA, Julio Cesar Pereira da. Medicina Legal, vida e infanticídio no México (1860-1870): as concepções de 
Luis Hidalgo y Carpio (1818-1879). Saeculum Revista de História, João Pessoa, vol. 26, nº 44, pp. 237-250, 
jan./jun. 2021. 
633 SÁVIO, Marco Antônio Cornacioni. As guerras de Minerva: a Revista Politécnica e a construção de uma 
ideia de ciência em São Paulo. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20, supl., pp. 1315-
1332, nov de 2013, p. 1316. 
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Co. A empresa forneceu materiais e energia elétrica gratuita para o laboratório, em troca de 

treinamento dos seus funcionários.634  

O prestígio da instituição e da formação em engenharia passava, também, por criticar 

os homens eruditos, que proferiam discursos etc. O seguinte trecho, de Paula Souza, retirado 

de um discurso de formatura, mostra bem como a diferenciação era modulada em oposição a 

outros tipos de intelectuais. Não é mencionada nominalmente a categoria dos bacharéis, mas o 

tom do discurso deixa claro que era em relação a esses que se fazia a diferenciação: 

 

Encontramos facilmente quem discorra sobre os mais variados assuntos, 
quem mostre a mais invejável erudição, todavia é bem raro encontrar quem 
possa executar as mais simples coisas [...] Ora, é claro que se precisava 
reagir a este estado de coisas: e esta escola é a expressão desta reação.635 

 

O conhecimento cuja aplicação prática era evidente transparece nos artigos da 

Revista da Politécnica, que tratavam das pontes da cidade de São Paulo, captação e 

distribuição de água, sobre a construção de estradas de rodagem e difusão do uso do 

automóvel, sobre utilização da energia elétrica etc.636  

No Rio de Janeiro do início do século XX, os engenheiros tiveram um papel de 

destaque nas reformas urbanas, junto com os médicos, para a construção de obras de 

saneamento e embelezamento da cidade. Essa “precocidade” da importância atribuída aos 

engenheiros pode ser explicada, em parte, pela forte presença dessa categoria nos cargos de 

prefeito da cidade. Entre 1900 a 1937, contando entre eleitos, interinos e interventores, o Rio 

de Janeiro contou com mais engenheiros do que bacharéis como prefeitos.637 Embora esse 

quadro seja composto por pessoas de origens sociais e alianças políticas diversas, a 

heterogeneidade é um elemento a ser considerado. Além disso, tratava-se da capital do país. 

Pode-se, assim, ligar a emergência dos engenheiros no debate sobre os destinos da cidade pela 

sua participação no poder desde o início do século.  

Em São Paulo, o quadro é diferente. Considerando-se o mesmo período (1900-1937), 

a cidade foi governada por 6 bacharéis ligados ao Partido Republicano Paulista (PRP), 1 

                                                 
634 SÁVIO, Marco Antônio Cornacioni. As guerras de Minerva: a Revista Politécnica e a construção de uma 
ideia de ciência em São Paulo. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 20, supl., pp. 1315-
1332, nov de 2013, p. 1322. 
635 PAULA SOUZA, Antônio Francisco. Discurso. Apud CERASOLI, Josiane Francia. Escola Politécnica de 
São Paulo: engenharias políticas no ensino superior paulista nos inícios republicanos. Revista Brasileira de 
Inovação, Campinas, 17 (1), pp. 201-220, janeiro-junho de 2018, p. 211. 
636 SÁVIO, Marco Antônio Cornacioni. Op. cit., p. 1320. 
637 Dados coligidos pelo autor. Fontes: http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/governantes-do-rio-de-janeiro 
e http://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb, últimos acessos em 12.07.2020. 
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engenheiro e 1 sem informação. Mas após 1930, com a intervenção do governo de Getúlio 

Vargas, foram nomeados 6 engenheiros, 2 militares e 2 bacharéis. Pela política comum, via 

eleições e sob a influência do PRP, apenas bacharéis ocuparam a prefeitura, com a exceção de 

1 engenheiro. Durante o Estado Novo, 2 engenheiros foram nomeados prefeitos.638 A entrada 

dos engenheiros no debate público possibilitou discussões técnicas sobre o futuro da cidade. 

Não se tratava mais, como era comum nas primeiras duas décadas do século XX, de pensar 

em um embelezamento da cidade para dotá-la de ares mais afrancesados. A questão colocada 

em debate mobilizava um novo tipo de engenheiro, que se especializava em questões de 

urbanismo. Os nomes dos protagonistas dessa nova especialidade eram Prestes Maia e Anhaia 

Melo. De acordo com Bruno Zorek, Prestes Maia entrou para a administração pública por 

meio da ampliação da necessidade de técnicos especializados para o enfrentamento de novos 

problemas que a cidade apresentava por causa do seu desenvolvimento. Mas ele sustentava 

um discurso muito parecido ao já existente, que destacava São Paulo como uma nova 

metrópole em expansão. Daí que seu plano privilegiava a circulação de automóveis, a 

verticalização. Os problemas que eventualmente surgissem desse desenvolvimento 

desenfreado seriam resolvidos por meio de intervenções ao longo do tempo.639 Em 1930 o 

engenheiro entregou ao prefeito um plano de avenidas para a cidade, que não foi 

imediatamente executado. Mas com sua nomeação como interventor na prefeitura de São 

Paulo em 1938 houve sua concretização. O plano considerava a execução de rotas rápidas, 

“com vários anéis viários e concêntricos, conectados por avenidas radiais que cruzariam a 

cidade de ponta a ponta”.640 Ainda segundo Bruno Zorek, a partir dos anos 1950 houve a 

sedimentação de uma visão negativa sobre o futuro de São Paulo, que contrastava com os 

ideais de Prestes Maia e dos discursos laudatórios do desenvolvimento. Esse contraponto foi 

feito por outro engenheiro, Anhaia Mello. Para ele, a cidade já estava entrando em decadência 

por causa do seu tamanho: era necessário, então, tomar medidas para tentar reverter um futuro 

catastrófico. Sua posição consistia em “interromper o seu [da cidade] crescimento e, em 

seguida, revertê-lo, redistribuindo a população de acordo com um plano regional de 

urbanização”.641 Anhaia Mello não se destacou como gestor, mas sim como professor.642 No 

curto e conturbado período em que foi prefeito da cidade (1931-1932), não pode executar suas 
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639 ZOREK, Bruno de Macedo. O futuro de São Paulo na década de 1950.  2019, 208 f. Tese (Doutorado em 
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640 Idem, p. 97.  
641 Idem, p. 44.  
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ideias, diferentemente de Prestes Maia, que ficou longo tempo no poder e contava com o 

apoio do interventor estadual. Isso não significa, entretanto, que não fosse uma figura pública 

de peso no debate sobre o futuro da cidade. Como professor, seus planos circulavam entre 

alunos e demais professores; escrevia artigos para jornais de ampla circulação etc.643 Esse 

debate era paralelo a outro, no qual se destacava a necessidade de criação de uma faculdade 

de urbanismo separada da faculdade de engenharia, ou seja, a demanda significava o aumento 

do prestígio técnico e político dos urbanistas. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP foi criada em 1947, mas esse movimento de divisão dos domínios do conhecimento em 

áreas/disciplinas especializadas era algo que estava pairando nos anos 1940 a 1960, pelo 

menos no caso do estado de São Paulo.  

A participação dos economistas nos debates públicos e na proximidade com o poder 

também é um elemento a ser considerado no longo processo de declínio dos bacharéis 

polivalentes. De acordo com Carlos Lessa, mesmo levando-se em conta a emergência das 

discussões técnicas em relação ao ideal de modernização do país, os engenheiros e médicos 

não conseguiram suplantar os bacharéis em termos de participação no poder. Isso ainda seria 

claro durante o Estado Novo, quando a organização das novas categorias técnicas necessárias 

ao desenvolvimento do país ainda estava nas mãos de “homens do direito”, como, por 

exemplo, Francisco Campos, Lindolfo Collor, Eloy Pontes e o próprio Getúlio Vargas.644 Não 

obstante, foi durante esse período que “foram criadas agências com espaço para economistas 

profissionais”. Todavia, com a criação dos primeiros cursos de economia, da Fundação 

Getúlio Vargas e as pressões dos sindicatos e associações de economistas, esses “técnicos” 

passaram a ocupar cada vez mais espaços de discussão, a ganhar prestígio como figuras 

públicas e, também em um processo longo, a participarem cada vez mais do poder. O 

contexto internacional teve um papel relevante neste processo, na medida em que os governos 

procuravam cada vez mais “a ‘normalidade’ na vida econômica após a grande depressão dos 

anos 1930 e da Segunda Guerra Mundial.645 Segundo Lessa: 

 

[a mensuração da economia] Criou espaço para o economista, não mais 
como um intelectual que interpreta a sociedade ou propõe padrões de 
organização social. Afiança o economista como um profissional que 

                                                 
643 ZOREK, Bruno de Macedo. O futuro de São Paulo na década de 1950.  2019, 208 f. Tese (Doutorado em 
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644 LESSA, Carlos. A preeminência profissional e o Estado brasileiro. DEL PRIORE, Mary (org.). Revisão do 
Paraíso. Os brasileiros e o Estado em 500 anos de história, Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000, p. 338. 
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assessora o Príncipe na condução da atividade econômica. Essa preliminar 
produzirá o economista como uma síntese do jurista e do engenheiro.646 

 

O envolvimento do economista com o poder têm diversas dimensões, mas a 

frequente “afinidade eletiva com o autoritário” aparece em momentos em que os governos 

criam condições para o amplo exercício das atividades desses profissionais: “Com o Golpe 

Militar de 1964, criou-se o cenário para Roberto Campos implantar a política de estabilização 

e ser coadjuvante na restauração da Ordem”.647 É nesse e em outros relacionamentos com o 

poder que os economistas acabaram se sobrepondo aos juristas. Recorrendo novamente a 

Carlos Lessa, essa ascendência profissional poder ser assim sintetizada: 

 

O jurista resistiu ao brilho do engenheiro com a ferrovia e a modificação 
urbana e o desenvolvimento industrial. O jurista continuou como guardião 
do patrimônio e, neste papel, jamais foi substituído pelo engenheiro. Quem o 
desbancou foi o economista nos anos 60.648 

 

As disputas profissionais pela delimitação da área de atuação, definição de 

competências e ligações com o poder analisadas até agora não esgotam as possibilidades de 

compreensão do declínio da predominância dos bacharéis na vida nacional. A redefinição do 

trabalho intelectual trazida com a criação da universidade e, consequentemente, a emergência 

de novas áreas de atuação e novos especialistas é um fator preponderante desse declínio. No 

caso de algumas disciplinas, é nítido o caminho de especialização relacionado a uma visão 

baseada na ciência em contraposição a uma atuação generalista.  

Em 1939 algumas pessoas com fortes laços de amizade, de origem social parecidas, 

estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP criaram o Grupo Clima, que, 

mesmo apegado à tradição do ensaísmo, pretendia produzir uma crítica literária, teatral etc. 

“mas pautada por preocupações e critérios acadêmicos de avaliação”.649 Havia nisso uma 

tomada de posição em relação à forma anterior de se fazer crítica, dominada por bacharéis, 

jornalistas etc. Tratava-se de integrar à crítica certos critérios acadêmicos, mas isso não os 

tornava acadêmicos no sentido estrito do termo: havia certo distanciamento dos 
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procedimentos das ciências sociais desenvolvidos na nova faculdade paulista.650 Em 

realidade, houve uma divisão de origens, métodos e áreas de interesses dos professores e 

alunos das Cadeiras de Sociologia I e II da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da 

Universidade de São Paulo. Enquanto na Cadeira II dominava um interesse pelos grandes 

temas da cultura, da produção da ciência de forma desinteressada, na Cadeira I, regida por 

Florestan Fernandes desde 1953, prevalecia o estudo teórico, a produção de monografias 

baseadas em pesquisas de campo, ou seja, de imprimir um sentido prático à sociologia, de ter 

comprometimento “com as transformações em curso no Brasil de então”.651 Tais diferenças 

podem estar ligadas, ainda, às origens sociais dos alunos: na Cadeira I havia uma variedade de 

origens, que iam desde os estratos mais elevados da sociedade aos mais populares. Já a 

Cadeira II possuía mais alunos de origens sociais mais elevadas.652  

Há um dado importante relacionado a essas especializações cada vez mais em 

evidência: o acesso ao ensino superior para uma parcela da população que antes não 

conseguia estudar em faculdades e fazer disso um caminho de ascensão social. Ao contrário 

da FD, os cursos de Sociologia, História e Geografia e outros foram inicialmente frequentados 

por representantes dos estratos sociais mais elevados, numa espécie de complemento de 

ilustração, de ganho de cultura geral, mas com o passar do tempo tornaram-se oportunidades 

para pessoas de origem popular, descendentes de imigrantes, judeus etc. O exemplo de 

Florestan Fernandes é, nesse caso, modelar. De uma infância pobre, na qual chegou a passar 

forme, e diante de inúmeros sacrifícios, completou seus estudos por meio de curso supletivo e 

tornou-se aluno, assistente, professor interino e catedrático de Sociologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP. Isso não ocorreu de forma simples, pois o próprio 

Florestan mencionava o seu isolamento enquanto aluno por conta da sua origem social.653  

A intenção de criação de outros espaços para produção de ciência e para preparo da 

elite política paulista derrotada de São Paulo em 1932 não se concentrou exclusivamente na 

USP. Ainda em 1933 foi criada a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, iniciativa 

patrocinada por intelectuais e empresários. Travava-se de um espaço alternativo à FD para 

transformar pessoas em funcionários públicos, administradores etc. De qualquer forma, os 

anos 1950 representaram um momento de reflexão por parte de alguns poucos juristas 
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conhecidos sobre o papel do direito em face da modernização do país e consequentes novas 

realidades sociais, o que se verá no próximo item. 

 

 

A CRISE DO DIREITO E AS RESPOSTAS DE ALGUNS JURISTAS 

 

 

Em 1952 o conhecido professor Orlando Gomes, catedrático de Direito Civil da 

Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, proferiu um discurso na qualidade de 

paraninfo dos alunos da Faculdade de Direito do Ceará. O assunto principal foi a crise do 

direito então vivenciada, temática essa que seria retomada em um livro, publicado em 1955, 

com o mesmo nome do discurso. Segundo José Eduardo Faria, Gomes era um “jurista fora da 

curva”, ou seja, diferia dos seus colegas porque compreendeu e antecipou alguns problemas 

que moldavam a crise do direito, especialmente o desajuste entre a estrutura econômica e a 

superestrutura jurídica. Valendo-se da sociologia, de autores sequer lidos por outros civilistas 

(como Florestan Fernandes, Celso Furtado etc.) e do materialismo histórico, ele procurava 

demonstrar que o antigo sistema individualista do direito estava se esfacelando, mas ainda 

possuía energias para, como um doente que se apega ao leito para não morrer, tentar 

enquadrar novas realidades sociais em antigas fórmulas jurídicas.654 Assim, os juristas 

formados nos padrões do individualismo e da soberania da propriedade privada não 

conseguiam enxergar outras formas novas de tratar os problemas sociais que surgiam. Dessa 

forma, os antigos conceitos jurídicos eram esticados para compreender novas situações que, 

na realidade dos fatos e da estrutura econômica, demandavam outra forma de tratamento. Isso 

envolveria uma superação do estado atual da ciência do direito. Gomes utiliza como exemplo 

o Direito do Trabalho. Disse que a então nova especialidade jurídica trouxera inovações 

importantes para a “busca de um novo equilíbrio social”. Todavia essas novidades não 

significavam “uma transformação radical”, na medida em que “os elementos básicos do 

sistema capitalista de produção permanecem intactos [...]”.655 Em suma, o que fica evidente 

no pensamento de Orlando Gomes são a impossibilidade de se dissociar o fenômeno jurídico 
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das questões sociais que o envolvem e a impossibilidade de se acreditar na propalada lógica 

própria do direito.  

A questão que se coloca, em relação ao Direito do Trabalho, não é a mesma que 

opunha Waldemar Ferreira a Oliveira Vianna, ou as defesas da disciplina feitas por Cesarino 

Junior, pois não era apenas o caso de apontar a necessidade de se abandonar o regime 

individualista do direito brasileiro, especialmente do Direito Civil e do Direito Comercial, que 

privilegiava a liberdade de contratar acima de qualquer “intervenção” do Estado. Trata-se, na 

visão de Orlando Gomes, de uma extensão mais complexa dessa discussão, porque refere à 

incapacidade de o direito acompanhar a modernização e o desenvolvimento do país. Para 

Gomes: 

 

O mais importante dos problemas, que é o problema da liberdade no meio 
social, revela essa deformação [do ensino jurídico]. Não se o enfrenta nos 
seus elementos básicos, nem se o encara nos seus contornos amplos. Sua 
discussão permanece no campo teórico, sem se levar em conta as situações 
concretas que reclamam exame para uma solução que não seja uma solene 
mistificação. A moldura liberal do pensamento jurídico dominante admite 
apenas os aspectos políticos do problema e repele seus termos sociais, 
apresentando a liberdade sob uma forma puramente abstrata, vazia de 
conteúdo social, aristocratizada num sistema de franquia que interessa 
apenas a uma minoria privilegiada. Se a questão fôsse equacionada em 
termos concretos, as concepções do liberalismo se revelariam em sua 
mesquinhez, no seu unilateralismo, na sua falsidade.656 

 

 Assim, não era mais o caso de discutir que o direito “tradicional” deveria ceder a um 

“direito moderno” no qual as leis estavam sendo criadas, mas de uma incapacidade de abstrair 

em conceitos jurídicos realidades sociais mais complexas. Um dos exemplos dessa crise seria 

a utilização de conceitos do direito privado para definir relações trabalhistas que, por sua 

natureza, fugiam completamente das definições pré-existentes. Gomes critica fortemente a 

utilização, por exemplo, do conceito de contrato para definir a relação entre empregador e 

empregado e, com isso, critica também em parte as definições de Cesarino Junior que, como 

visto neste trabalho, defendia essa relação como um contrato de direito privado.   

No mesmo período em que Orlando Gomes fazia críticas sobre a velha ortodoxia no 

ensino do direito, Francisco Clementino de San Tiago Dantas, na qualidade de professor 

catedrático da então Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (hoje UFRJ), 

proferiu uma aula inaugural contemplando a mesma problemática. Para ele, a cultura é a 
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junção dos controles morais e tecnológicos que estão intimamente ligados ao 

desenvolvimento das sociedades. Quando, porém, os meios de controle não correspondem a 

novas demandas sociais, quebra-se a harmonia entre as classes dirigentes e a classe dirigida, 

ocasionando uma decadência cultural e a “disponibilidade” desta última ao cesarismo que, 

segundo o autor, tem no fascismo “a sua forma mais estável.”657 Deve-se lembrar que San 

Tiago Dantas fora integralista em sua juventude e aos poucos se inclinou para uma esquerda 

moderada. Foi também político, ministro das relações exteriores na fase parlamentarista do 

governo de João Goulart, quando o Brasil retomou suas relações com a União Soviética e, por 

curto período, ministro da Fazenda do mesmo governo. Transportando os problemas do 

declínio cultural e a ascensão de governos fascistas, o autor defende um papel relevante para 

as faculdades de direito, já que elas vinham perdendo espaço para outros domínios 

intelectuais, como a administração, economia etc. Em outra passagem, San Tiago Dantas diz 

que as universidades brasileiras em geral tendiam à transmissão de um “corpo estanque”, 

desligado de suas “bases existenciais”.658 A solução para uma mudança nesse estado de coisas 

seria a reforma do ensino jurídico. Defendo o ensino por meio do sistema de casos (como os 

americanos e ingleses), no qual os alunos são confrontados com problemas reais e buscam as 

soluções jurídicas, por meio de debates, leitura de textos etc. Haveria mais tempo para a 

solução desses problemas do que para aulas expositivas. Em resumo, seria um método 

direcionado a uma formação mais técnica sem, entretanto, perder um verniz geral de cultura 

jurídica: curiosamente a proposta do autor mantinha o curso de Direito Romano, disciplina 

normalmente caracterizada pela sua desnecessidade.  

Houve outros exemplos que demonstram esse estado de coisas, ou seja, uma 

tendência de mutação do jurista: do bacharel polivalente (escritor, político, jornalista, 

“especialista” em educação, economia etc.) entrava em cena o bacharel técnico, cada vez mais 

especializado nas diversas áreas do direito e que nessa condição (especialista técnico) poderia 

contribuir com questões relacionadas ao direito, como formulação de projetos de lei, 

pareceres etc. Não exerciam mais cargos políticos eletivos, opinavam cada vez menos na 

grande imprensa e cada vez mais nas revistas jurídicas especializadas, enfim, centravam-se 

em problemas jurídicos. Trata-se, como dito, de uma tendência, pois permaneciam, como 

permanecem até hoje, os bacharéis que se arrogam uma função intelectual ampla. A questão é 
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que o prestígio intelectual dos bacharéis começou a depender cada vez mais de sua formação, 

do seu trabalho técnico-acadêmico. Pode-se compreender a autodenominada “Escola Paulista 

de Direito Processual” como um desses exemplos. Com a vinda de Enrico Tulio Liebman 

como professor visitante da FD em 1940, fugindo do fascismo, formou-se um grupo de 

discípulos que transmitiriam por gerações um Direito Processual mais científico, moderno, 

“definido, por seus praticantes, pelo rigor metodológico e pela influência da ciência 

processual italiana, referência internacional na área”.659 As gerações desse grupo ganharam 

prestígio acadêmico e profissional, o que levou a um trânsito político e participação de vários 

deles em comissões de elaboração de projetos de lei na área processual que, de acordo com 

Frederico Almeida, unifica o sistema de justiça.660 Em outras palavras: não era mais 

necessário fazer uma carreira política concorrendo eleições ou a utilização do prestígio da 

figura do bacharel polivalente, mas criar uma rede de relações cuja base assentava-se no 

reconhecimento da excelência acadêmica e técnica profissional. Trata-se de outra forma de 

política. 

No espaço da advocacia privada, alguns escritórios passaram a investir em trabalho 

de equipe, em forte conhecimento técnico, em fluência de idiomas estrangeiros e a dividir o 

trabalho jurídico cada vez mais em nichos especializados, organizados como empresas. É o 

caso do escritório Pinheiro Neto, surgido em 1942 e que até hoje é um dos mais conhecidos 

do Brasil. Nos escritos de memórias, normalmente produzidos em momentos de 

comemorações, a questão da profissionalização é sempre marcada como diferencial: não era 

um escritório nos moldes antigos, que girava em torno da figura do dono, normalmente um 

advogado polivalente que tinha mais prestígio em outras áreas do que no conhecimento 

técnico em si. No caso do Pinheiro Neto, seu dono não era essa figura antiga de bacharel 

famoso: não concorreu a cargos eletivos, não participou diretamente de governos e mantinha 

um perfil discreto. Na realidade, criou uma empresa de serviços jurídicos especializados em 

diversos ramos do direito que estava prevista para continuar existindo após a morte do seu 

criador.661 Em resumo, na iniciativa privada começaram a surgir novos modos para adquirir 

prestígio, centradas na excelência profissional e não nas qualidades pessoais dos donos de 

escritórios de advocacia, e eles estavam longe da ostentação nos moldes dos bacharéis 

polivalentes. Isso certamente não é uma regra geral, pois escritórios centrados na figura dos 

                                                 
659 ALMEIDA, Frederico. Intelectuais e reforma do judiciário: os especialistas em direito processual e as 
reformas da justiça no Brasil. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 17, pp. 209-246, Brasília, maio-agosto 
de 2015, p. 217. 
660 Idem, p. 215. 
661 BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Pinheiro Neto Advogados, 60 anos, São Paulo: Dezembro Editorial, 2002. 
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seus donos ainda foram criados e, mesmo fora do Estado, muitos juristas mantiveram relações 

estreitas com figuras de poder político; mas os grandes escritórios normalmente prestigiados 

em revistas sobre advocacia seguiram a forma desenvolvida no Pinheiro Neto. 

Não obstante essas formas de reinvenção do papel dos juristas, seja pela alegação da 

cientificidade do ramo do direito em que eram especializados, seja pela mudança nos 

costumes organizacionais de escritórios de advocacia, pode-se dizer que, por volta dos anos 

1940 e 1950, havia certo mal-estar entre alguns juristas conhecidos, no sentido de que o 

direito estaria perdendo espaço para outras disciplinas que se colocavam mais próximas aos 

problemas sociais. Isso não significa, porém, que os professores universitários estivessem, em 

sua maioria, alinhados com as preocupações de Orlando Gomes e San Tiago Dantas, daí 

porque a propriedade de José Eduardo Faria em denomina-los “juristas fora da curva”.  

Esse momento de crise do direito é fundamental para compreender o papel de 

Cesarino Junior como jurista. Em meados dos anos 1950, ele já era professor há 17 anos e em 

1954 foi eleito paraninfo da turma de formandos pela primeira vez. Para desenvolver essa 

análise, é necessário levar em conta os reflexos que a crise do direito causou no âmbito em 

que atuava na maior parte do tempo, ou seja, novamente reduzir a escala de observação. 

Na FD, instituição tradicional cujo prestígio assentava-se na grande participação 

política de ex-alunos em conhecidos eventos nacionais, a tendência a um ensino mais técnico 

e “menos político” era tratada, na maior parte das vezes, com a exaltação da polivalência dos 

bacharéis ali formados, conforme já analisado nos discursos de paraninfos nas festas de 

formatura. Há exemplos explícitos. Goffredo Telles Junior relembra, em suas memórias, uma 

conversa que teve com Braz de Souza Arruda, então diretor da FD, que lhe dizia sobre a 

necessidade de se reformar a política brasileira, a fim de serem formados políticos com uma 

“visão alta e global do conjunto das coisas”. Essa tarefa caberia à FD:  

 

É preciso criar em nosso País uma elite de verdadeiros políticos. É preciso 
formar estadistas para o Brasil. E por que não o formamos? Por que não os 
formamos na nossa Faculdade? A Academia de Direito de São Paulo tem 
uma antiga e estupenda tradição política. Que é que lhe falta para dar ao País 
os estadistas e legisladores de que hoje necessitamos? 662 

 

O então diretor da FD confidenciou que tinha em mente criar um curso autônomo de 

política a fim de formar quadros políticos, pois: “O que é preciso é que a Ciência do Direito e 

                                                 
662 Texto atribuído a Braz de Souza Arruda. In TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A Folha dobrada, 
lembranças de um estudante, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 318. Maiúsculas e itálico no original. 



 

218 
 

da Justiça ilumine e oriente a Política, e a Ciência Política anime e fecunde o Direito”.663 

Treze anos depois, em novo encontro, Goffredo Telles Junior relembra que Braz de Souza 

Arruda lhe disse: “Os que pensam – disse ele – que esta Faculdade é uma simples e mera 

escola profissional, nada sabem sobre o que a nossa Academia representa. Esquecem-se dos 

fins para cuja consecução ela está predestinada”.664  

Pouco tempo depois, em 1965, Goffredo Telles Junior repetiu sua crítica à 

democracia liberal e ao sufrágio universal dos seus tempos de juventude integralista. Para ele, 

o “remédio” para uma “autêntica” democracia seria uma reforma completa do sistema 

eleitoral, a fim de atrair pessoas de real valor. Os projetos de lei seriam iniciados por grupos 

no que diz respeito aos seus interesses, que chama de “corporações”, encontradas 

“naturalmente” na sociedade brasileira, como a família, os estudantes, os professores, os 

trabalhadores, os médicos, grupos religiosos etc. Caberia ao Poder Público declarar quais as 

corporações aptas a apresentar projetos de leis.665 Esses projetos de lei seriam votados por um 

senado, formado por pessoas de ilibada reputação e notório saber, “demonstrado por títulos, 

obras e vida, excepcional devotamento e prudência, no trato da coisa pública”, eleitas de 

forma indireta por um colégio eleitoral.666 O colégio eleitoral, por sua vez, deveria ser 

formado por “professores efetivos em curso superior oficial de ciências sociais, os 

Desembargadores dos Tribunais de Justiça e os Ministros do Supremo Tribunal”.667 O 

presidente da república seria eleito por sufrágio universal, mas entre os candidatos aprovados 

pelo colégio eleitoral. 

Conforme se percebe, Goffredo Telles Junior ainda mantinha nos anos 1960 o seu 

pensamento sobre a importância dos bacharéis em direito para a definição dos destinos do 

Brasil, considerada a composição do colégio eleitoral por ele imaginado, bem como pela 

iniciativa de escrever um livro cujo subtítulo denomina-se “uma doutrina para a revolução de 

março”, doutrina essa, aliás, que não lhe fora encomendada por ninguém do governo militar. 

Manterá essa visão de “destino manifesto” aos bacharéis da FD, como se pode notar de suas 

impressões sobre a reforma do ensino jurídico em 1968: 

A Faculdade quer formar profissionais, sim, mas o que ela deseja é que os 
alunos que saiam das Arcadas não sejam profissionais quaisquer, mas 
profissionais convenientemente adestrados. E não somente isto. A Faculdade 

                                                 
663 Texto atribuído a Braz de Souza Arruda. In TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A Folha dobrada, 
lembranças de um estudante, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 318. Maiúsculas e itálico no original. 
664 Idem, p. 319. Maiúsculas no original. 
665 TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A democracia e o Brasil. Uma doutrina para a revolução de março, 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1965, p. 38 e 39. 
666 Idem, p. 43. 
667 Idem, p. 55. 
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não quer ser apenas uma escola profissional. Escola de Direito – portanto, 
Escola da Convivência -, o que ela almeja é ser uma grande escola de vida, 
um canteiro de homens, plenamente compenetrados nos problemas do 
mundo e conscientes dos seus deveres na sociedade a que pertencem. O que 
ela almeja é abrir amplas janelas sobre a paisagem universal. É forjar 
homens capazes de exercer, com superioridade, não somente os misteres 
ligados à Justiça, como, também, quaisquer profissões e atividades a que se 
dedicarem, Que os bacharéis do Largo de São Francisco sejam melhores 
advogados, melhores juízes, melhores promotores, mas também melhores 
comerciantes, melhores industriais, melhores jornalistas, melhores 
professores, melhores políticos.668 

 

Possivelmente como reação aos diversos debates, manifestos, ocupações e 

reinvindicações de estudantes em diversas faculdades, no Brasil e no mundo, a década de 

1960 parecia um momento propício para alguns franciscanos afirmarem a importância da FD. 

O tom das manifestações de alguns professores arraigados à representação de importância dos 

bacharéis na política nacional guarda paralelo com aquele dos professores universitários 

alemães do início do século XX, que lamentavam o caráter técnico e especializado que se 

pretendia imprimir aos cursos em detrimento da formação de líderes e exemplos para a 

sociedade.669 

Em 1966, Alfredo Buzaid, membro da Escola Paulista de Direito Processual e 

futuro ministro da justiça da ditadura militar no período Médici, tocou no assunto em um 

discurso de posse como diretor da FD, depois por ele reformulado e publicado em 1968 com o 

sugestivo título A missão da Faculdade de Direito na conjuntura política atual e com o 

subtítulo Estudo sôbre os rumos da democracia no Brasil. Trata-se de um discurso longo 

sobre formas de governo, com o resgate histórico das formas de democracia, desde a antiga, 

                                                 
668 TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A Folha dobrada, lembranças de um estudante, Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999, p. 876. Maiúsculas e itálico no original 
669 A tensão entre a defesa de um ensino prático e outro, voltado à formação espiritual dos estudantes, sem 
condicionantes e objetivos “mundanos” está presente em todo o estudo de Fritz Ringer. Tal como mencionado no 
capítulo 1 deste trabalho, há uma diferença fundamental entre os franciscanos e os mandarins alemães: no caso 
brasileiro, defende-se uma formação que mantenha a representação de importância dos bacharéis em diversos 
setores, sejam eles decorrentes de funções especializadas ou não (comerciantes, industriais, políticos etc). 
Defende-se, assim, uma amplitude de atuações, práticas ou não. Certamente essa diferença decorre do fato de 
que no caso alemão, o prestígio se dá pelo acesso ao cargo de professor e no Brasil ser professor é apenas uma 
das faces de prestígio de uma figura pública, pelo menos no que diz respeito ao século XIX e primeira metade do 
século XX nos cursos de direito. Já no caso alemão, há a defesa de um ensino que não se curve a objetivos 
práticos ou mundanos, ou seja, o conhecimento pelo conhecimento. Essa diferença perde um pouco de sua 
importância quando se refere à importância política ou a formação de exemplos para a população: “O filósofo 
Max Scheler, finalmente, zombava da ‘profissionalização unilateral’ de seus contemporâneos e de uma 
especialização ‘que renunciou sistematicamente a qualquer concordância em termos de objetivos por serem 
coisas distintas de todas as questões de técnica’. Achava que o ensino superior alemão já não ‘produzia homens 
de inteligência [geistihe Personen], que influenciavam a totalidade da vida da nação como modelos e líderes’. A 
universidade, dizia ele, degenera numa escola profissionalizante”. In RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins 
alemães, São Paulo: EDUSP, 2000, p. 242 e 243. 
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passando pela moderna e pelos limites do liberalismo político, mas que logo passa a uma 

crítica violenta à chamada democracia popular dos países socialistas e do que entende por 

marxismo. De acordo com o autor, é da essência dos regimes socialistas a hipertrofia do 

estado e a limitação dos direitos individuais, especialmente o de crítica ao Estado.670 Ainda no 

que se refere à tipologia das democracias, menciona a democracia social, na qual a luta de 

classes é superada pela atuação do Estado em favor dos menos favorecidos, por meio de uma 

composição entre a burguesia e o operariado.671 No particular que interessa a este trabalho, o 

autor faz algumas considerações sobre a missão da FD que, para ele, não se resumiria em 

“formar profissionais para o exercício da advocacia”. Antes, era uma instituição com uma 

vocação “messiânica” cuja missão se explicava pela história, já que “[...] numa sucessão 

nunca interrompida, esta Faculdade traça os destinos da Pátria na obra de seus filhos”.672 Para 

Buzaid: 

 

Se tocasse a esta Casa apenas o papel de formar bacharéis em direito, seria 
um curso profissional. Se o ensino se limitasse à sistematização dos 
princípios e à hermenêutica dos preceitos legais, teria validade científica, 
mas lhe minguaria calor humano, a perspectiva dos largos horizontes, a 
paisagem das construções imortais. Seria uma escola, não um templo. Teria 
professores, não sacerdotes. Viveria em contato com os códigos e as leis, 
mas estaria divorciada do mundo, dos seus dramas, das suas crises e das 
idéias que o agitam.673 

 

Para manter essa tradição, ele indica a necessidade de criação de um instituto 

político junto às faculdades de direito, para a formação de homens públicos capazes, pois: 

 

Um dos pontos mais altos no esforço de salvar a democracia é a 
revalorização dos homens públicos, cuja escolha não pode ficar à mercê das 
massas através de hábeis controles sindicais. Não pode ser homem público 
qualquer ignorante bafejado por poderosas influências eleitorais, mas quem 
possui aptidão no saber e vocação para o bem comum.674 

 

O discurso de Buzaid se adequa não somente ao momento em que foi escrito 

(1966), mas ao momento em que foi publicado, em 1968. Neste mesmo ano, outro professor 

da casa, Gama e Silva, fornecia seus préstimos como redator do Ato Institucional nº 5, 

                                                 
670 BUZAID, Alfredo. A missão da Faculdade de Direito na conjuntura política atual. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 71-112, 1968, p. 95. 
671 Idem, p. 101. 
672 Idem, p. 74. 
673 Ibidem. 
674 Idem, p. 109 e 110. 
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mostrando a necessidade de bacharéis cada vez mais se confinava à prestação de serviços 

especializados, mesmo como áulicos de ditadores, conforme destacado por Francisco de Assis 

Barbosa: “Nessas horas cruciais, há sempre um leguleio de plantão a serviço dos mandarins 

de ocasião, para saciar-lhes o apetite”.675  

 

 

A DEFESA DO ENSINO PRÁTICO 

 

 

Em 1954 Cesarino Junior integra o debate sobre a necessidade de reforma do ensino 

jurídico por meio de um discurso de paraninfo intitulado A função social do jurista e a 

reforma do ensino do direito, tema que recupera diversas manifestações anteriores suas. Ele 

inicia o texto, como já era tradição, destacando que não merecia a honra de ser paraninfo. Mas 

as razões com que fundamenta isso fogem à tradição: disse estar surpreso com o convite, já 

que era tido como rigoroso, que trabalhava e fazia trabalhar e que era interpretado como 

“neurose do trabalho”. Para ele, isso era justamente a função de todo o professor, mas era mal 

compreendido.676 Ainda no início, para introduzir o tema, o autor faz uma menção de 

necessidade de respeito às tradições acadêmicas, mas que elas não poderiam atrapalhar o 

progresso.677 Cesarino Junior não faz um balanço do declínio do ensino jurídico como 

Orlando Gomes e San Tiago Dantas, tampouco se preocupa com a crise do direito decorrente 

do descompasso entre acontecimentos sociais e a produção jurídica. Sua resposta é outra: a 

aceitação do direito positivo continuava como base da sua atuação como professor, desde 

quando defendeu a tese de seu concurso à cátedra, na qual identificava o vínculo trabalhista 

como um contrato de direito privado. Ele se preocupava com os usos sociais possíveis do 

diploma conferido pelas faculdades de direito, ou seja, esses juristas tinham preocupações 

diferentes. Há, porém, uma relação possível de se estabelecer entre eles, na medida em que 

ressalta a existência de novos domínios do conhecimento aptos a formarem novos técnicos 

para os problemas sociais que foram surgindo. Dessa forma, não nega a importância do 

direito, especialmente no que diz respeito à formulação e aplicação das leis num regime 

democrático, mas insiste que a formação jurídica é técnica:  

                                                 
675 BARBOSA, Francisco de Assis. Intelectuais na encruzilhada. Correspondência de Alceu Amoroso Lima e 
António de Alcântara Machado (1927-1933), Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2002, p. XXXII. 
676 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. A função social do jurista e a reforma do ensino do direito. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 50, pp. 234-248, 1955, p. 234. 
677 Idem, p. 235. 
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Certo, reconhecemos que não é missão das Faculdades de Direito formar 
leguleios, mas insistimos: nem por ser superior, o ensino de Direito, no 
Curso de Bacharelado, deixa de ser um ensino profissional. E não podemos 
concordar com que se percam cinco anos da melhor época da vida, sem neles 
se aprender uma profissão.  Se as qualidades do advogado são inatas, devem 
ser verificadas antes da admissão à Escola, mediante as competentes provas 
psicotécnicas.  Se são adquiridas, devem ser ensinadas durante o Curso, 
usando-se para isto todos os meios lícitos.  Sobretudo, o que se deve é 
estabelecer o contato vivo do aluno com a realidade, em meio à qual êle vive 
e a que deve servir.678 

 

A crítica toma para exemplo o próprio curso da FD e suas propostas de solução do 

problema incluem a criação de um curso preliminar para que os estudantes aprendessem 

Sociologia, Economia, Política, Fianças, Psicologia, Lógica, Estatística, Contabilidade e 

Organização do Trabalho Intelectual. Noutras palavras, ele não diz que os bacharéis devam 

deixar de ter uma formação ampla, mas que isso deveria estar de acordo com o ensino técnico 

de uma profissão. Dessa forma, disciplinas mais teóricas como Economia Política e Ciência 

das Finanças, Direito Romano e Filosofia deveriam passar ao curso de doutorado, destinadas, 

assim, aos que optassem pela carreira acadêmica. Propõe ainda que, dado que grandes juristas 

eram atraídos pela advocacia, por causa do ganho, os professores deveriam ser 

desembargadores, procuradores e altos advogados do Estado, porque eles praticavam a 

profissão e defendiam interesses públicos, ao contrário dos interesses particulares dos 

advogados.679 Caso essa regra fosse validada, o próprio Cesarino Junior não poderia ser mais 

professor, já que era advogado e médico. Ao final do discurso, ressalta a necessidade do 

contato dos estudantes com a realidade das profissões jurídicas, por meio de aulas práticas, 

visitas, estágios etc.  

No ano anterior ao discurso de paraninfo, Cesarino Junior já havia tratado do assunto 

em uma apresentação feita no I Congresso Nacional de Ensino Jurídico. O tema, portanto, 

estava em voga nos anos 1950, embora seu autor afirmasse se ocupar desse mesmo problema 

desde o início dos anos 1940, ou seja, desde seu ingresso na FD como professor. Essa 

apresentação serviu de base para o posterior discurso de paraninfo, pois contém partes 

parecidas. Todavia, aqui Cesarino Junior defende a criação de “Seminários”, idênticos aos já 

existentes nas cadeiras de Medicina Legal e Legislação Social na FD: seriam lugares 

privilegiados para o desenvolvimento de atividades práticas. Defende, ainda, a criação de 
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estágios obrigatórios, o que já fazia na cadeira de Legislação Social. Além dessas iniciativas, 

diz ser necessárias outras obrigações aos professores: 

 

E por falarmos em professores, entendemos que estes, além dessas 
obrigações meramente didáticas, deveriam redigir o livro de texto de sua 
cadeira e publicar na Revista de sua Faculdade, pelo menos anualmente, uma 
resenha bibliográfica das publicações concernentes à sua especialidade, 
assim como um relatório das alterações sofridas pela respectiva legislação. 
Poderiam eles ainda, aproveitando o tempo disponível, uma vez cumprido o 
seu termo, dar ou seguir cursos de sua especialidade em outras 
Universidades nacionais ou estrangeiras, mantendo-se assim inteiramente a 
par das novas aquisições científicas e realizando interessante programa de 
intercâmbio universitário.680 

 

Previa que os livre-docentes, assistentes, auxiliares de ensino fossem remunerados e 

aproveitados como professores em cursos específicos e direcionados à formação para cargos 

que não exigiam a formação em direito, como serventuários da justiça, oficiais de justiça, 

tabeliães etc.  

Em outro discurso de paraninfo, em 1968, ele volta à questão da função social do 

jurista. Reconhece o predomínio dos técnicos (engenheiros e economistas) e a existência de 

uma era tecnocrática que, por uma espécie de cegueira a outros fenômenos, tenderia a reduzir 

o social a mensurações técnicas. Haveria, assim, um prejuízo para “as idéias e valores não 

técnicos”. Menciona que os juristas não estariam bem preparados para enfrentar esse mudo do 

predomínio da técnica, e utiliza o exemplo da economia política como uma forma de criticar a 

própria FD e seus colegas: “Basta dizer que enquanto estudam a ‘História das Doutrinas 

Econômicas’, deixam de estudar, pelo menos no Curso básico de bacharelado, o 

“indispensável Direito Econômico”.681 Embora mencione o humanismo, a ética, as bases 

filosóficas etc., o autor não propõe um retorno à figura do antigo bacharel polivalente, mas o 

preparo de juristas em profissões jurídicas para reagirem a um mundo dominado pela 

tecnologia. Desta forma, o jurista é um técnico que não deixa de ser um humanista, pois deve 

“encarar todos os aspectos da vida”.682  

Dessa forma, o problema não está no fato de o jurista ter uma boa formação 

humanística, mas ter apenas essa formação e estar despreparado para desempenhar funções 

essencialmente jurídicas. A importância do bacharel em direito se dá como um técnico e não 
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como um político. Para além de discursos e textos, Cesarino Junior tratava do descompasso 

entre ensino e preparo dos alunos para as funções que iriam exercer com ironias, tal como 

captado por um ex-aluno seu: “Desta Casa têm saído presidentes da República, ministros de 

Estado, senadores, deputados, poetas, literatos e.. até advogados”.683 O mesmo ex-aluno relata 

que o professor constantemente se queixava de ter de ensinar a redação de uma petição inicial, 

que para ele seria a função da Cadeira de Direito Judiciário Civil.684 As críticas a outros 

professores, porém, era um ponto sensível no relacionamento entre os pares na congregação. 

O diretor da FD Braz de Souza Arruda em 1952, embora entusiasta da figura do bacharel 

polivalente, fez críticas públicas, por meio de entrevista em jornal, ao sistema de ensino na 

casa, pois “obsoleto” e “não corresponde à realidade” e que, “como está, os professores 

podem ser substituídos por qualquer gramofone”.685 A reação dos demais professores foi 

imediata, o que gerou uma reunião na congregação dos professores cuja ata chegou a cinco 

páginas, frente e verso, com o resumo das discussões e demonstrações de indignação. Ao 

final, o diretor desmentiu em parte a entrevista, mas manifestou-se contra a forma de ensino 

então praticada e elogiou os seminários feitos por Cesarino Junior.686 O curioso dessa 

“defesa” de Braz Arruda sobre a forma de ensino de Cesarino Junior é que dois anos antes, 

em 1950, um deputado estadual propôs projeto de lei para facultar aos professores 

catedráticos a criação de seminários e outro projeto para declarar de utilidade pública o 

Seminário de Legislação Social. Os projetos foram apresentados em decorrência de portaria 

baixada por Braz Arruda, que na qualidade de diretor da FD impedia o funcionamento do 

“curso acessório inaugurado junto à Cadeira de Legislação do Trabalho [sic]...”.687 

O modo de trazer para a prática esse discurso da importância de um ensino conectado 

com a realidade social foi a criação do Seminário de Legislação Social. Conforme assinala em 

suas memórias, Cesarino Junior aplicou uma didática diferente logo no início da sua carreira 

como professor da FD. Trazia, segundo ele, a mesma concepção de quando era professor de 

história, ou seja, de criar outras formas de aprendizagem do que apenas a aula expositiva. Das 

três aulas semanais de Legislação Social, apenas a primeira era expositiva e teórica. As 

                                                 
683 GIOIELLI, Sidney. Os filhos joviais de São Francisco, recordações da faculdade de direito, São Paulo: edição 
do autor, 1992, p. 11. 
684 Ibidem. 
685 Atas da Congregação da Faculdade de Direito da USP, livro nº 14, sessão de 03.04.1952, p. 70 veros e 
seguintes. 
686 Idem, p. 75. 
687 Na Assembleia Legislativa Estadual. O Estado de S. Paulo, 26 mar 1950, p. 4. 
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demais  eram destinadas à apresentação de trabalhos, exame de processos judiciais etc.688 O 

Seminário de Legislação Social não possuía personalidade jurídica própria e  funcionava em 

uma sala com espaço para biblioteca especializada, atendimento de alunos, apresentação de 

trabalhos e aulas práticas fora do “horário curricular normal”; eram feitas viagens com os 

melhores alunos para conhecerem órgãos relacionados com a Legislação Social fora de São 

Paulo, publicavam-se trabalhos de alunos etc. Ele menciona, ainda, que, logo no início, a 

direção da FD negou-lhe ceder uma sala, razão pela qual alugou uma em outro edifício nas 

redondezas e contratou um aluno como secretário. Tanto as despesas de locação do imóvel 

quanto o salário do secretário eram pagos pelo professor. Após, cederam-lhe primeiro um 

armário e depois uma sala no próprio prédio da FD, onde o Seminário ficaria até a criação de 

departamentos com a reforma universitária de 1969.689 A criação do Seminário foi noticiada 

na imprensa. Destinava-se “ao estudo intensivo e prático do Direito Social, ramo do direito 

que assume, dia a dia, maior relevância”.690  

Vários funcionários e professores trabalharam no Seminário e na Cadeira de 

Legislação Social, podendo ser citadas Marly Cardone, que foi instrutora e professora 

assistente na cátedra, além de trabalhar como advogada em conjunto com Cesarino Junior, e 

Nair Lemos Gonçalves. A criação, o funcionamento do Seminário de Legislação Social e o 

rigor do catedrático nas avaliações e cobranças despertou críticas e elogios. Para alguns, era 

uma iniciativa fundamental, pois preparava tecnicamente os bacharéis para o exercício da 

profissão de advogado trabalhista ou funcionários públicos para atuarem na área. De acordo 

com José Gregori, Cesarino era:  

 

[...] um grande professor, no sentido de que ele era muito criativo, era 
naquela época o único professor que tinha uma espécie de laboratório, um 
local onde ele dava aulas práticas e fazia pesquisa, não é, uma biblioteca 
especializada e tal, à parte da sala onde a gente recebia aula de legislação do 
trabalho, e a par disso uma fama de trabalhador e estudioso [...]691 
 
 

Há outros exemplos: “Foi de sua santa indignação que resultou para nós a 

oportunidade de assistir a audiências na Justiça do Trabalho e na Vara de Acidentes, num 

                                                 
688 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 22. 
689 Idem, p. 22 e 23. 
690 Seminário de Legislação Social. As actividades da recém fundada agremiação dos acadêmicos de direito. O 
Estado de S. Paulo, 17 out 1940, p. 6. 
691 GREGORI, José. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São Paulo, 24.09.2019. 
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aprendizado palpitante da prática forense, até então não imaginado pelos alunos”.692 As 

atividades do Seminário eram noticiadas na imprensa. Em 1952, foi relatada uma cerimônia 

de entrega dos certificados dos alunos que haviam concluído o curso, na qual Cesarino Junior 

insistia na “criação de cursos práticos na Faculdade de Direito, de caráter oficial, a exemplo 

do que ocorria nas outras Faculdades”.693 O fato de ser notícia na imprensa, por si só, não é 

um referencial, já que naquela época diversas notícias relacionadas à FD eram publicadas, 

como chamadas para exames e seus resultados, matérias para provas etc. A questão é o caráter 

de autonomia e pioneirismo relacionados à existência do Seminário que, mesmo não tendo 

personalidade jurídica própria, expedia certificados, promovia cerimônias de encerramento 

das atividades e “formatura” dos alunos na disciplina. 

Em um artigo publicado no O Estado de S. Paulo, em 1961, o então estudante e 

presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Antônio José Luciano Vieira comentava sobre 

a mobilização em torno de uma campanha para a moralização do ensino jurídico no país. 

Tanto ele como os estudantes de direito “[...] queremos aulas mais dinâmicas, em 

determinadas cadeiras, como faz o professor Cesarino Jr.”.694 O próprio professor, em suas 

memórias, indica que era chamado, por alguns ex-alunos que tiveram projeção posterior no 

direito, de “o professor mais professor” que conheceram.695 Em 1970 uma notícia de jornal 

saudava a chegada do ensino prático às faculdades de direito. Já em 1963 havia a previsão de 

obrigatoriedade de prática jurídica nos cursos de direito, mas que, adiado diversas vezes, só 

havia entrado em vigor posteriormente. A notícia registra que a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) havia sido a primeira das faculdades de direito a adotar um 

curso prático, elogiado pelos estudantes. Há o registro do pioneirismo do caso da FD: “Com 

caráter facultativo, essa forma de aprendizado só existia antes na Faculdade de Direito da 

USP, na cadeira de Legislação Social, do prof. Cesarino Junior”.696 No lançamento de seu 

livro sobre Direito Sindical, José Carlos Arouca mencionou as suas influências, dentre as 

quais Cesarino Junior: “[...] um negro, de origem humilde, severo e que, ao nos encontrar 

                                                 
692 GIOIELLI, Sidney. Os filhos joviais de São Francisco, recordações da faculdade de direito, São Paulo: edição 
do autor, 1992, p. 11. 
693 Seminário de Legislação Social. Entrega de Certificados aos acadêmicos que concluíram o curso. O Estado de 
S. Paulo, 8 nov 1952, p. 9 
694 Moralização do ensino jurídico. O Estado de S. Paulo, 26 mai 1961, p. 13. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III, 
recortes de jornal. 
695 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 13 – A. 
696 Curso prático chega ao ensino de Direito. O Estado de S. Paulo, 10 nov 1970, p. 24.  
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depois de formados, nos chama de colega [...]”697 Grande parte dos alunos reconhecia a sua 

inovação e a sua dedicação, mas em relação às avaliações, há ambiguidades que marcaram 

definitivamente a sua trajetória na FD. Percebe-se, assim, que o professor assumia uma 

atitude diferente daquele modelo idealizado de juristas polivalentes e sempre evocado nos 

discursos de paraninfo de seus colegas de congregação.  

José Afonso da Silva, ex-aluno de Cesarino Junior, mencionava o rigor do professor, 

a necessidade de os alunos se dedicarem à matéria, de realizarem os trabalhos no Seminário 

de Legislação Social. Ressalta que o professor utilizava a lousa, dialogava com os alunos, ou 

seja, não eram “aulas magnas” tão em voga na FD daquela época. Para ele, o professor era 

rigoroso, mas em regra justo.698 Para os padrões da época, era de fato uma novidade, não 

somente pela existência do Seminário que, em tese, antecipou para a Cadeira de Legislação 

Social parte dos efeitos que a reforma universitária instituiu, criando os departamentos. O 

atendimento aos alunos, a exigência de assiduidade e realização de trabalhos e as aulas nas 

quais os alunos podiam dialogar com o professor eram os ingredientes da “novidade” de 

Cesarino Junior. Soma-se a isso o caráter de novidade da própria matéria, em que a alegação 

de pioneirismo era um dos modos de se destacar, conforme já mencionado neste trabalho. 

José Afonso da Silva considerou Cesarino Junior, junto com Miguel Reale e Luís Eulálio de 

Bueno Vidigal, um dos melhores professores que teve em seu curso, durante os anos 1950. 

Faz, porém, um reparo: o programa de Legislação Social era muito extenso e o professor 

passava rapidamente por alguns assuntos importantes, a fim de tratar da totalidade dos pontos. 

Diante disso, ministrava “os pontos de forma fragmentária, sem organicidade e 

totalização”.699 

Por outro lado, havia críticas, especialmente no que se refere aos exames. O próprio 

Cesarino Junior destacava esse fato: no discurso de paraninfo já citado, ele menciona a 

acusação de sadismo nos exames.700 Em outro texto, mencionou que, enquanto estudante de 

medicina, quando já era professor de Legislação Social, havia ficado para exame em uma das 

matérias, quando recebeu o telefonema anônimo, no qual uma voz feminina lhe disse: “Foi 

                                                 
697 Disponível em https://fsindical.org.br/cultura/livro-do-dr-arouca-analisa-e-ilumina-cenario-sindical, último 
acesso em 24.11.2020. 
698 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 
279 e 280. 
699  Idem, p. 360 e 361.  
700 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. A função social do jurista e a reforma do ensino do direito. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 50, pp. 234-248, 1955, p. 234. 
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reprovado, heim, seu sádico!”701 Aliado a isso havia os casos, que depois viraram folclore, de 

alunos reprovados por anos a fio em Legislação Social, porque nos exames não conseguiam as 

notas suficientes. Nas reportagens sobre o centenário do jornal O Estado de S. Paulo, em 

1975, na qual são mencionadas as visitas recebidas pelos seus diretores, Cesarino Junior é 

mencionado, bem como a reação Ruy Mesquita: “O senhor não me conhece, não se lembra de 

mim? Pois se foi o senhor quem me reprovou na Faculdade de Direito”.702 

Conforme mencionado acima, José Afonso da Silva dizia que Cesarino Junior era um 

professor justo, mas em regra. A exceção se daria, segundo alguns relatos, nos exames orais, 

ocasião em que o professor sorteava pontos, mas, independentemente disso, sempre 

perguntava sobre a natureza jurídica do Direito Social, cuja resposta deveria ser exatamente a 

mesma que expunha em seus livros.703 Ainda nesse sentido, de acordo com um relato de 

Heitor Regina, também ex-aluno: 

 

Porque em aula ele era sensacional! Aula agradabilíssima, objetiva, 
excelentes a parte teórica, a parte prática, ele era muito ativo. Exigia dos 
alunos participação e tudo bem. Mas nas provas é que ele era um terror! 
Naquela época tínhamos provas orais, e é no exame oral que ele se 
comportava de maneira contraditória. Porque sentávamos muito distantes, 
havia o famoso tablado com a mesa acima do nível, como no sistema 
clássico. Ele fazia a coisa mais solene! Mas o pavor que tínhamos era de 
decorar o pensamento dele. Nos assuntos de Direito do Trabalho, 
principalmente definições, porque era tão injusto tirar zero quanto tirar dez. 
Aí ele era imponente, arbitrário e subjetivo.704 
 
 

Seja como for, Cesarino Junior tinha uma relação tensa com alguns alunos e outros 

professores, mas fez desde o início uma aposta grande ao se tornar um outsider virtuoso: ao 

criticar os métodos de ensino da própria FD, criticava diretamente seus colegas de 

congregação; ao ser rigoroso com os alunos, expunha-se a críticas dos alunos, principalmente 

daqueles reprovados em sua matéria; ao criar um Seminário e dar preferência à contratação e 

criação de espaço para mulheres pensarem em seguir carreira acadêmica, desafiava, de certo 

modo, a ordem machista compartilhada entre professores e alunos da FD daquela época. Isso 

não significa que não tivesse razão. Alguns ex-alunos que depois se tornaram professores da 

                                                 
701 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Discurso de agradecimento em homenagem que lhe foi prestada em 
1973. Apud CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino Junior, o anticonformista, São Paulo: Edição da 
autora, 2017, p. 278. 
702 Uma família recebe seus amigos. O Estado de S. Paulo, 5 jan 1975, p. 6. 
703 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 
280 e 281. 
704 REGINA, Heitor. Apud BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos. Um estudo da escola 
como estratégia de superação de igualdades, Campinas: Centro de Memória Unicamp, 1997, p. 121. 
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casa relembravam a péssima qualidade do ensino durante suas graduações. Ada Pellegrini 

Grinover, formada nos anos 1950, disse, muito tempo depois: “Havia professores péssimos 

mas naquele tempo ninguém reclamava. Não se podia, acho que nem passava na cabeça de 

ninguém, reclamar de professor. Ficávamos lá quietinhos, jogando Batalha Naval”. Antônio 

Junqueira de Azevedo, formado em 1962, fez afirmativas no mesmo sentido: “As aulas eram 

péssimas. Eram um descalabro do ponto de vista de didática e de atração [...] O corpo docente 

era ruim no meu tempo (e parece pior hoje; hoje porque não têm preparo intelectual geral)”.705  

No que se refere à relação com outros professores, para além do racismo, da luta para 

dar prestígio à sua disciplina e suas preferências políticas, Cesarino Junior considerava-se 

isolado; não porque somente adotava uma prática de ensino diferente, mas porque fazia uma 

campanha ativa por isso. Transformou esse diferencial em mais um trunfo nas disputas para 

angariar prestígio, já que nenhum outro professor as defendia de forma explícita. Luís Eulálio 

de Bueno Vidigal se aproximava desse tipo de didática, trazendo processos judiciais para 

análise dos alunos, mas não se notabilizava por defender publicamente essa forma de ensino, 

muito menos por meio de uma comparação pejorativa com os demais professores. Pode-se 

dizer que a questão do ensino prático aos alunos de direito foi um assunto sempre em voga, 

que culminou muito mais tarde com a exigência de carga horária em estágio obrigatório para 

obtenção do diploma de bacharel. Deve-se, portanto, ter claro que, embora possa parecer hoje 

uma metodologia mais adequada do que as demais, por conta do aumento de exigências legais 

de atividades práticas nos cursos de direito, na qual havia preocupação com a formação 

prática dos alunos, enfim, que seria algo desejável, tratava-se de uma aposta em um ambiente 

hostil, seja em relação aos demais professores, seja em relação a parte dos alunos. Em outras 

palavras, não era uma metodologia que por si mesma justificava sua superioridade, tampouco 

era garantida pelo discurso que Cesarino Junior fazia dela, pois, conforme visto acima, o 

ensino puramente técnico era uma forma de negar a tradição da FD em formar homens 

públicos e tidos como importantes e, consequentemente, diminuir o valor social desses atores 

políticos. 

Outro ponto diferencial entre Cesarino Junior e os demais professores foi a criação 

de um espaço no qual mulheres também poderiam se preparar e desempenhar uma carreira na 

docência. De acordo com Marly Cardone, o professor preferia a contratação de mulheres, pois 

elas não teriam uma “ambição desconcertante, próprio da cultura dos homens daquela época. 

                                                 
705 Entrevistas de Ada Pellegrini Grinover e Antônio Junqueira de Azevedo, em MARTINS, Ana Luiza e 
BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de 
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Na visão do Prof. Cesarino, os homens queriam o magistério como ‘bico’”.706 Dentre as 

mulheres que se prepararam para seguir carreira, mas que depois desistiram ou não tentaram 

prestar concurso para professor titular, estavam Ingeborg Sigrid Gerson, que auxiliou 

Cesarino Junior na publicação da quarta edição do seu livro Direito Social Brasileiro, em 

1957, Sandra Kasov Sandoval Peixoto e Perola Sterman.707 Nair Lemos tornou-se livre-

docente em 1962 e foi coordenadora do Seminário de Legislação Social de 1959 a 1969. Foi 

justamente no então depois Departamento de Direito do Trabalho que houve o concurso e a 

nomeação da primeira professora titular em toda a história da FD, mas as possibilidades desse 

acontecimento estão diretamente ligadas a lutas internas sobre a sucessão do próprio Cesarino 

Junior. 

 

 

EPÍLOGO DE UM MODELO DE DISTINÇÃO 

 

Desde o início da sua carreira como professor na FD Cesarino Junior investiu no 

modelo de ser um professor rigoroso e exigente, com ênfase em um ensino do direito 

relacionado com a prática futura de profissões essencialmente jurídicas. Conforme detalhado 

ao longo deste trabalho, enfrentou racismo, objeção de alguns alunos, desinteresse pela 

matéria, desconfiança por suas preferências políticas, sua relação com a maioria dos demais 

professores era apenas protocolar, enfim, passou por muita coisa durante seu magistério. Por 

outro lado, ganhou prestígio e manteve-se fiel a esse método durante muito tempo. É 

inicialmente difícil entender como um incidente em 1973, de início sem maior significação, 

tenha sido o catalisador de uma violenta reação de alunos e outros professores e que culminou 

com o afastamento do professor da atividade docente para os cursos de graduação, ainda mais 

se considerarmos que pouco tempo antes, em 1968, ele tivesse sido escolhido como paraninfo 

e tenha tido uma boa relação com os alunos no episódio da ocupação do prédio da FD. Esse 

tipo de episódio é complexo e sua compreensão não indica apenas uma causa.  

Em 18 de maio de 1973, os alunos da graduação do terceiro ano foram assistir a uma 

palestra de um criminalista italiano no salão nobre da FD. Os professores de algumas 

disciplinas cujas aulas ocorreriam no mesmo horário ou depois da palestra dispensaram os 

alunos. Haveria aula de Cesarino Junior para essa turma, com a apresentação de trabalhos. 
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Chegado o horário da aula, os alunos encarregados da apresentação não apareceram, porque 

estavam na palestra, que acabou atrasando. O professor mandou fechar a porta e iniciou ele 

mesmo a exposição dos temas dos trabalhos. Pouco tempo depois, os alunos compareceram, 

mas foram impedidos de entrar na sala de aula e lhes foram atribuídas faltas e nota zero. No 

mesmo dia, o Centro Acadêmico XI de Agosto apresentou uma petição à direção da FD 

relatando o ocorrido, acrescentando a tentativa de outro professor, responsável pela realização 

da palestra, em defender os alunos e contemporizar, mas que fora rechaçada de forma “rude” 

por Cesarino Junior. Interessante notar desse requerimento que o outro professor, Paulo José 

da Costa Junior, é tratado como “o por todos querido e respeitado professor”, ou seja, uma 

imagem oposta à que se pretendia fixar no primeiro. Informam que se solidarizam com o 

referido professor e que irão debater o ocorrido em assembleia, a fim de serem discutidas as 

medidas a serem tomadas.708 Em 22 de maio de 1973, outra petição do Centro Acadêmico, 

dessa vez com diversos pontos sobre o que consideravam inaceitáveis nos procedimentos dos 

professores do Departamento de Direito do Trabalho: (i) os alunos eram tratados de forma 

desumana e arbitrária, “fazendo por rebaixá-los a um nível de curso primário; (ii) exigência de 

matrícula no curso, independentemente da matrícula semestral na secretaria da FD; (iii) 

critério de aferição de conhecimento exige “estágios prolongados feitos durante o horário 

normal de trabalho dos mesmos [alunos], e isso vem prejudicando a vida profissional de cada 

um deles; (iv) critérios de avaliação de trabalhos escritos é sua apresentação oral e não o 

esforço de pesquisa; (v) clima de tensão criado pelos professores que impede uma 

apresentação segura dos trabalhos; (vi) “[...] a Disciplina Direito do Trabalho, vista 

especificamente como tal não oferece tantas dificuldades que justifiquem tal número de 

reprovados e (vii) o número elevado de reprovados demonstra que o método de ensino e 

avaliação são “anti-didáticos”.709 Em pouco tempo, Cesarino Junior passa do professor que 

estuda e apresenta proposta para a melhoria do ensino jurídico para o líder de um esquema de 

“super-cátedra” destinado a humilhar os alunos. Não que as críticas à sua severidade e modo 

de avaliações fossem novidade, mas a imputação da manutenção de um sistema de 

centralização típico das cátedras não combinava com alguém que poucos anos antes fora visto 

como um “reformador”. Deve-se notar, ainda, a descrição do Direito do Trabalho como uma 

disciplina que não oferece tantas dificuldades. Na mesma data circulou um panfleto 

denominado Cesarino Júnior e a contra-reforma, assinado “dos alunos do 3º ano”, no qual 
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questionavam justamente o fato de um dos maiores defensores da reforma universitária 

manter uma postura de absoluto controle, como no tempo das cátedras, “centralizando todo o 

seu curso em torno de si e de suas correligionárias, ou melhor, assistentes, que cumprem à 

risca sua missão importante”. O panfleto faz ainda referência à centralidade do Departamento 

de Direito do Trabalho, chamado de Super-Detrab, sugerindo que tal se deveria à “vaidade de 

um professor decano”, e que deveria ser absorvido por outro departamento, indagando quando 

os alunos poderiam escolher entre o Direito do Trabalho e as demais disciplinas. 710 

Esse grau de prestígio da disciplina se coaduna com outra manifestação dos alunos, 

dessa vez em forma de folheto e não assinada, datada de 23 de maio de 1973:  

 

Não voltaremos atrás, não retrocederemos nas nossas convicções. Sabemos 
que as nossas posições são justas. É mais do que tempo de dar um basta às 
atitudes do Prof. Cesarino Jr., arbitrárias e contrárias às normas de respeito 
humano. Não é justo que o DETRAB polarize tamanho percentual (por volta 
de 80%) das nossas atividades, subtraindo tempo necessário ao estudo das 
demais matérias, várias delas mais relevantes para o exercício da 
profissão.711 

 

Independentemente da pertinência das alegações, importa destacar a construção dos 

motivos. Primeiro, a recusa a um tratamento demasiado escolar às atividades (“nível de curso 

primário”) e, portanto totalmente descolado da “importância” dos bacharéis sempre 

relembrada nos discursos de paraninfo, mas, ao mesmo tempo, dissonante em relação ao 

respeito à democracia e à voz dos discentes, pontos esses sempre lembrados em propostas de 

reforma do ensino; segundo, a desqualificação da disciplina em relação tanto à formação 

como ao tempo dedicado aos estágios. Os ecos das antigas alegações de que se tratava de uma 

“perfumaria jurídica”, de um ramo inexpressivo do direito mostram aqui sua força. Noutras 

palavras, não se trata apenas de um descompasso entre o tempo disponível para as atividades 

de todas as disciplinas e o quanto uma delas exige de cada aluno, mas a importância e 

legitimidade da própria disciplina como fundamento de exigências dessas atividades. No dia 

24 de maio iniciou-se uma greve de alunos que se recusavam a assistir as aulas de Cesarino 

Junior e as de Marly Cardone (professora assistente).  

O protesto contra Cesarino Junior se tornou notícia no O Estado de S. Paulo. Foi 

mencionado o boicote dos alunos (“apenas um aluno o acompanha...”), mas que o problema 

havia se iniciado há uma semana, com o incidente dos alunos atrasados por conta da palestra. 

                                                 
710 Dos alunos do terceiro ano. Cesarino Júnior e a contra-reforma, Arcadas, 22 de maio de 1973. CM-
UNICAMP-FAFCJ.  
711 Autoria desconhecida. Colegas: panfleto datado de 23 de maio de 1973. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
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Mencionou, ainda, resposta de Marly Cardone, asseverando que os alunos com notas zeradas 

poderiam ter resolvido tranquilamente o assunto por meio do regulamento do Departamento 

de Direito do Trabalho, que previa uma arguição na hipótese de não comparecimento 

justificado e que não entendia a existência de um movimento para pedir menos trabalho.712 

Ainda com os alunos em greve, foi realizada uma reunião interdepartamental 

exclusivamente para tratar do assunto, na qual foram relatados os acontecimentos e reiterados, 

pelo representante dos alunos, as acusações anteriores no que diz respeito aos procedimentos 

e tratamento dispensados aos alunos, “especialmente pela professora assistente Marly 

Cardone”. O representante dos alunos apresentou uma proposta: Marly Cardone passaria a dar 

aulas apenas aos alunos da Faculdade de Economia e Administração713 e as aulas de Direito 

do Trabalho para a graduação, ou seja, para os alunos requerentes, deveriam ser 

responsabilidade de dois doutores assistentes da disciplina: Octávio Bueno Magano e Amauri 

Mascaro Nascimento. Foi criada uma comissão de professores para analisar o assunto e 

apresentar um “diagnóstico”.714 Uma pequena pausa deve ser feita para apresentar esses dois 

personagens, pois eles se tornarão, no futuro, professores titulares de Direito do Trabalho.  

Amauri Mascaro Nascimento bacharelou-se em direito pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC – SP. Foi promotor de justiça e juiz do trabalho. Seu ingresso na 

FD se deu por meio da pós-graduação, mas em Filosofia do Direito, área na qual chegou a dar 

aulas. No que se refere ao Direito do Trabalho, defendeu tese de livre-docência em 1974, 

quando passou a integrar o Departamento de Direito do Trabalho e lecionar a matéria.715 

Octávio Bueno Magano fez pós-graduação em Direito do Trabalho na FD, mas foi orientado 

por um professor de Direito Civil, Sílvio Rodrigues, que era parente por afinidade de sua 

esposa716. Noutras palavras, ambos os então doutores indicados pelos alunos não tinham 

mantido uma relação aluno-discípulo com Cesarino Junior - sequer foram orientados por ele - 

pelo menos não como Marly Cardone, que iniciou seu trabalho junto ao Seminário de 

Legislação Social desde os anos 1950 e desde 1963 lecionava como assistente. Não havia, 

                                                 
712 Nas Arcadas, protesto contra Cesarino Júnior. O Estado de S. Paulo, 25 mai 1973, p. 16. CM-UNICAMP-
FAFCJ, pasta III, recortes de jornal. 
713Relembre-se que Cesarino Junior era catedrático de Legislação Social na Faculdade de Direito e catedrático de 
Instituições de Legislação Social. Com a reforma universitária e a criação dos departamentos em 1970, o 
Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito ficou responsável pelas aulas desta disciplina na 
Faculdade de Economia e Administração. 
714 Ata da 4ª Sessão do Conselho Interdepartamental da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
realizada em 25.05.1973. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
715 EDITOR, O. Professor Titular Amaury Mascaro Nascimento. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 74, pp. 261-274, 1979. 
716 RODRIGUES, Sílvio. Discurso. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 77, 
333-337, 1982, p. 334. 
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assim, considerável experiência prévia dos doutores como professores da cátedra ou do 

Departamento de Direito do Trabalho. Além deles, era diretor da FD Pinto Antunes, um dos 

candidatos derrotados por Cesarino Junior no concurso de 1938 para a cátedra de Legislação 

Social e que depois se tornara professor da casa ensinando Economia Política. Em relação à 

docência e a formação dos estudantes, Pinto Antunes representava o pensamento de toda uma 

ala de professores da FD, para quem aquela instituição não deveria formar somente técnicos 

especializados em direito, ou seja, pensamento oposto ao expressado por Cesarino Junior em 

seus pronunciamentos.  

Retomando os acontecimentos de 1973, como os alunos continuavam em greve, 

Cesarino Junior tentou a ajuda de Pinto Antunes, na qualidade de diretor, e de Miguel Reale, 

na qualidade de reitor da USP, sem sucesso. Pensou em se aposentar, porque já tinha tempo 

de serviço para tanto e sua aposentadoria compulsória ocorreria em 1976, quando então 

completaria setenta anos de idade. Foi demovido pela insistência de amigos.717 Em 29 de 

maio, Cesarino Junior encaminha uma carta ao diretor da FD esclarecendo que se encontrava 

muito atarefado com as pesquisas e sua contribuição para a International Encyclopedia of 

Comparative Law, no volume relacionado ao Direito do Trabalho. Diz que seria necessário 

dedicar-se inteiramente à pesquisa e solicitava a contratação de Nair Lemos Gonçalves como 

professora livre-docente do Departamento de Direito do Trabalho (era a livre-docente mais 

antiga da disciplina), que se encarregaria da subchefia e das atividades docentes.718 Nair 

Lemos Gonçalves havia se aposentado em 1969, já que era funcionária pública antes mesmo 

de cursar direito nos anos 1950. Ficou decidido que ele daria aulas apenas para os alunos da 

pós-graduação. Referida carta é apenas uma formalidade para tentar conter uma situação que 

se agravara casa vez mais, praticamente um eufemismo. A principal questão é que se tornou 

impossível o retorno do professor à sala de aula ante a resistência dos alunos. Certamente 

havia clivagens e alunos e professores que não concordavam com a greve, pois dessa mesma 

época existe um panfleto, não datado e não assinado, denominado Vitória de pirro, no qual se 

critica duramente o afastamento dos professores e a mediocridade reinante na FD.719 Isso, 

porém, não foi suficiente para contornar a situação. 

Ainda em 1973 foram abertas as inscrições para o concurso de livre docente em 

Direito do Trabalho, título que teria um grande peso quando do concurso para professor titular 

                                                 
717 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino Junior, o anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 
2017, p. 265. 
718 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Carta. Destinatário: José Pinto Antunes. São Paulo, 29 de maio de 
1973. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
719 Vitória de Pirro. Panfleto. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
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após a aposentadoria de Cesarino Junior. Inscreveram-se Amauri Mascaro Nascimento, 

Octávio Bueno Magano e Marly Cardone. Em uma ata de reunião do conselho do 

Departamento de Direito do Trabalho de 26 de outubro de 1973, foi aprovada a indicação de 

Pinto Antunes como membro da banca de livre-docência e indicado para compor a banca, em 

nome do departamento, Cesarino Junior. O representante dos alunos votou em Nair Lemos 

para o lugar de Pinto Antunes e José Cretella Junior para o lugar de Cesarino Junior.720 A 

congregação, porém, seguindo uma proposta de Silvio Rodrigues, colocou em votação a 

indicação do Departamento de Direito do Trabalho para a banca e, depois, o próprio nome de 

Cesarino Junior, que foi vetado por 15 a 9 votos.721 Em suma, o professor titular de uma 

disciplina sequer foi selecionado para a banca examinadora de concurso para livre-docência a 

ela referente.  

Dentro da FD, o prestígio de Cesarino Junior havia atingido seu menor nível, pelo 

menos em relação a aliados práticos que poderiam ajudá-lo a sair do imbróglio com os alunos. 

Ser o professor mais antigo da faculdade, pioneirismo, as diversas homenagens, o 

reconhecimento por parte de alguns alunos e professores, nada disso foi relevante para deter 

seu afastamento das atividades como docente da graduação. Isso não quer dizer que não 

houvesse apoio. As diversas cartas que estão em seu arquivo pessoal dão conta de 

manifestações de muitos alunos, professores da casa e de outras faculdades, enfim, havia 

muitas pessoas que consideravam inadmissíveis os acontecimentos e as humilhações impostas 

ao antigo professor. Em uma dessas cartas, aliás, há um lamento porque o professor tenha 

“gastado tanta vela com tantos maus defuntos”, referindo-se aos estudantes, chamados de 

“mazorqueiros” e “vadios”, de certa forma protegidos por ele no episódio da ocupação do 

prédio da FD em 1968.722  

Essas pessoas, porém, não ocupavam postos-chave na congregação ou mantinham 

relacionamento suficiente com os alunos para reverter o afastamento de Cesarino Junior. Ora, 

se, como visto no capítulo anterior, o prestígio de uma disciplina depende diretamente do 

prestígio dos juristas, principalmente professores, envolvidos em sua divulgação, fica claro 

agora que o acúmulo de prestígio nada garante se não forem estabelecidas relações com 

aliados simbólicos e práticos. No caso concreto, tais relações não foram estabelecidas (ou 

                                                 
720 Ata da reunião do conselho do Departamento de Direito do Trabalho em 26-X-73. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
721 Ata da 8ª Sessão da Congregação realizada em 14 de novembro de 1973. CM-UNICAMP-FAFCJ, p. 9. 
722 GALVÃO, Flávio de Almeida Prado. Carta. Destinatário: Cesarino Junior. 30 mai. 1973. CM-UNICAMP-
FAFCJ. 
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foram interrompidas) pelo racismo, por diferenças políticas, divergências sobre a finalidade 

do ensino jurídico etc.  

Seja como for, em reposta a uma carta de Mariano Tissembaum, professor argentino 

de Direito do Trabalho e seu interlocutor desde 1940, Cesarino Junior resume os 

acontecimentos da seguinte forma:  

 

Em realidade não me retirei ainda da cátedra. Houve contra mim e contra a 
Prof. Marly A. Cardone uma greve dos alunos do curso de graduação, 
instigada pelo Diretor e por professores amigos de um assistente ansioso por 
ver-me fora da cátedra, mesmo antes dos 70 anos legais (que somente 
completarei em 16-3-1976), para dela se apossar por quaisquer meios lícitos 
ou não, em prejuízo da Prof. Marly A. Cardone, cujo acesso a cátedra era tão 
natural que havia sido previsto por eles e por isso o tentaram impedir.723  

 

A carta menciona, ainda, que Nair Lemos Gonçalves havia se encarregado das aulas 

e que Marly Cardone havia desistido do concurso de livre-docente, saindo em licença para 

fazer pesquisas nos EUA e na Itália.724 O diretor José Pinto Antunes é de fato retratado como 

um hábil político em questões internas da FD, capaz de alianças com alunos e outras pessoas 

para atingir suas finalidades, normalmente relacionadas a ideais conservadores de setores da 

elite paulista, aos quais pertencia. Para José Afonso da Silva, o diretor “manobrava por trás 

dos bastidores” e “dava-lhe extraordinário gozo ver o adversário derruído”. Além disso, era 

“benevolente” com os estudantes e “não raro” conseguia conduzi-los. Segue José Afonso da 

Silva: “Mas sentia imenso prazer em derrotar as esquerdas, não num confronto frente a frente, 

mas pelos métodos da raposa”.725 Isso tudo foi dito em relação aos métodos de Pinto Antunes 

para tentar impedir a vitória de Dalmo de Abreu Dallari visto como de esquerda, em concurso 

para catedrático na FD em 1974. Já para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “Pinto Antunes era 

um homem inteligente e vingativo. Se alguém fizesse alguma coisa para ele, ele esperava, se 

fosse o caso, 40 anos mas depois acertava as contas. Ele acertou as contas com todo 

mundo.”726 

                                                 
723 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Carta. Destinatário: Mariano Tissembaum. São Paulo, 9 de abril de 
1974. CM-UNICAMP-FAFCJ.  
724 Marly Cardone retornaria para suas atividades docentes no Departamento de Direito do Trabalho, mas não 
como professora titular. Seria encarregada principalmente das aulas aos alunos da Faculdade de Economia e 
Administração. Aposentou-se como professora do referido departamento. 
725 SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 
603. 
726 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Entrevista. In MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. 
Arcadas. Largo de São Francisco. História da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, 
São Paulo: Melhoramentos – Alternativa, 1999, p. 252. 
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Não obstante tais considerações, não se pode tomar como fato uma passividade 

extrema dos alunos que docilmente teriam se deixado levar pelas maquinações de outros 

professores e do diretor da FD. O que se deve questionar, especialmente da imputação contida 

na carta de Cesarino Junior, é que os investimentos em um modelo de distinção marcado pelo 

rigor e proeminência de atividades paralelas às aulas falharam como forma de convencimento 

num determinado momento. O trunfo se torna um fardo e a falta de aliados em cargos de 

poder que poderiam minimizar os efeitos do movimento dos alunos foi preponderante ao 

desfecho da situação. Isso não significa ausência total de prestígio, pois logo após tais 

acontecimentos foi organizado um jantar de solidariedade e apoio a Cesarino Junior, no qual 

compareceram várias autoridades do Poder Judiciário, ex-alunos e até mesmo professores da 

FD, como Goffredo Telles Junior, Alexandre Correa Filho e Washington de Barros 

Monteiro.727 

Com a aposentadoria compulsória de Cesarino Junior em 1976, Nair Lemos 

Gonçalves tornou-se professora titular de Direito do Trabalho, tornando-se ao mesmo tempo a 

primeira professora mulher titular da FD.  Os cargos de professores titulares do Departamento 

de Direito do Trabalho passaram a ser (i) Instituições de Direito Social (Faculdade de 

Economia e Administração): Nair Lemos Gonçalves (1976-1981) e Octávio Bueno Magano 

(1982-1997) e (ii) Direito do Trabalho (FD): Amauri Mascaro Nascimento (1979-1998).728 

Desta forma, Nair Lemos, a primeira titular, somente o foi durante cinco anos. Apenas em 

2002 outra professora se tornou professora titular do Departamento de Direito do Trabalho 

(profa. Walküre Lopes Ribeiro da Silva). 

Apesar de toda a tensão do afastamento de Cesarino Junior das aulas da graduação, 

foi-lhe prestada uma homenagem no momento da sua aposentadoria compulsória, em 1976, 

que também foi noticiada pela imprensa. Tido como “odiado, temido, admirado, respeitado”, 

“severo”, “nem sempre estimado pelos alunos”, foi registrada a presença de muitos alunos e 

ex-alunos, a emoção do professor e uma espécie de prestação de contas de sua atuação, na 

qual o rigor e o pioneirismo são lembrados como um prolongamento da sua “preocupação de 

formar”.729 As homenagens de alunos, advogados e juízes também foi noticiada, com diversas 

                                                 
727 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino Junior, o anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 
2017, p. 267. 
728 MACHADO JUNIOR, Armando Marcondes. Cátedras e catedráticos. Curso de Bacharelado. Faculdade de 
Direito Universidade de São Paulo, São Paulo: Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de São 
Paulo, 2010, p. 36 e 37. 
729 Cesarino Junior deixa o magistério. O Estado de S. Paulo, 5 nov 1975, p. 16. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta 
III, recortes de jornal. 
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fotografias de Cesarino Junior ao longo de sua vida, pelo jornal Diário de S. Paulo.730 O tom 

contrastante a essas homenagens veio com a notícia de um aluno que somente conseguira se 

formar após 11 anos e depois da aposentadoria do professor. Atribuía isso não a um rigor 

desmedido nas provas e exigências de estágios, mas à perseguição por conta de posições 

políticas. Tanto o professor como Marly Cardone responderam, considerando um absurdo as 

alegações do já então bacharel.731 O que mais surpreende neste episódio é o espaço dado pela 

imprensa à fama do rigor que envolvia a imagem de Cesarino Junior.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Formatado antes da publicação de escritos sobre a “crise do direito” dos anos 1950 e 

intensificado na década de 1960, o modelo pedagógico de Cesarino Junior era ao mesmo 

tempo um modelo de distinção. Era por meio dessa representação que procurava se 

diferenciar de seus colegas professores da FD, aos quais atribuía um estilo de ensino 

ultrapassado, questionando mesmo as funções sociais do diploma de bacharel em direito. Era, 

também, uma forma de compensar a falta de prestígio que uma disciplina relativamente nova 

e sem tradição, creditada à gestão de Getúlio Vargas, tinha em um ambiente hostil. Tratava-

se, portanto, de uma aposta arriscada. Não sem conflitos, esse modelo de distinção funcionou 

por muito tempo e deixou suas marcas, positivas como negativas, na imagem que atualmente 

se tem de Cesarino Junior. Mas a passagem rápida da sua popularidade no final dos anos 1960 

para um “intransigente” no início dos anos 1970 mostra como tais modelos não se sustentam 

sem uma base de relações sociais, principalmente com pessoas em postos de poder na 

hierarquia universitária (outros professores, diretor, reitor, presidentes de comissões etc) e 

sem uma atualização em uma época na qual o poder dos professores e direitos dos alunos 

eram cada vez mais discutidos e questionados. Noutras palavras, um modelo de distinção 

intelectual e pedagógico não se sustenta apenas nas virtudes que enuncia, sejam elas 

pedagógicas ou morais. Isso é ainda mais problemático em uma instituição de ensino antiga e 

de elite que, com o aumento da concorrência com outras faculdades, tem na tradição – e 

consequentemente na antiguidade de sua existência - um dos seus símbolos de prestígio e 

distinção. O problema de um ensino prático versus outra coisa (ensino tradicional, 

                                                 
730 Cesarino Jr. deixa a sala de aula e entra para a história. Diário de S. Paulo, 9 nov 1975, p. 10. CM-
UNICAMP-FAFCJ, pasta III, recortes de jornal. 
731 Diplomado depois de onze anos de espera. Folha de S. Paulo, 17 dez 1975, p. 17. 
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humanístico, teórico etc) permaneceu e permanece ainda como um problema real nos cursos 

de direito. Ainda quando Cesarino Junior era professor, outro docente da casa, Oscar Barreto 

Filho, publicou suas considerações sobre o ensino de direito, comentando proposta anterior de 

Miguel Reale. Nessa publicação, procurava-se um equilíbrio entre disciplinas gerais, para 

“preparar o bacharel para a sua missão e melhor integrá-lo na comunidade” e específicas, 

chamadas de profissionais, destinadas à atuação profissional e deveriam ser ministradas com 

aulas teóricas e seminários.732 Com o passar do tempo, outros professores publicaram 

opiniões no mesmo sentido, ou seja, da necessidade de aliar ensino teórico e prático. Mas 

nenhuma dessas manifestações poderia ser considerada herdeira dos argumentos de Orlando 

Gomes nos anos 1950. De acordo com José Eduardo Faria em artigo publicado em 1987, o 

ensino jurídico ainda se ressentia de dogmas que impediam a real compreensão da conexão 

entre o fenômeno jurídico e a realidade social. Para ele:  

 

Em vez de apresentar institutos jurídicos como formas de soluções de 
conflitos com raízes no processo das relações sociais, valoriza-se quase que 
exclusivamente uma abordagem sistemática e lógico-dedutiva, 
privilegiando-se o princípio da autoridade – isto é, a opinião dos ‘preclaros 
mestres’ e ‘insígnes doutores’, todos citados aos borbotões como pretexto 
para a demonstração de uma erudição sem peso teórico, recheando manuais 
e livros – isto quando não servindo para engrossar teses acadêmicas de 
professores pouco criativos e sem inspiração, abrindo caminho para que o 
‘pedantismo da ligeireza’ sirva de critério para o prevalecimento, no âmbito 
do corpo docente, de um tipo modal de mestre acrílico, burocrático e 
subserviente aos clichês predominantes entre os juristas de ofício.733 
 
 

Sua sugestão para alterar essa situação não passava por um balanço entre técnica e 

teoria, mas sim por uma mudança a fim de privilegiar o conhecimento e análise a fim de “[...] 

(a) desvendar as relações sociais subjacentes quer às normas quer às relações jurídicas, e (b) 

fornecer aos estudantes não só métodos de trabalho mais estimulantes e eficazes, mas, 

igualmente, disciplinas novas e/ou reformuladas”.734 Assim, era necessária “uma análise 

adensada das relações de natureza complexa (conflitos do tipo ‘capital x trabalho’; ‘governo x 

comunidade’; ‘produtores x consumidores’)”.735  

                                                 
732 BARRETO FILHO, Oscar. Plano de reforma do currículo do curso de graduação em Direito. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 67, pp. 115-133, 1972. 
733 FARIA, José Eduardo. A realidade política e o ensino jurídico. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, vol. 82, pp. 198-212, 1987, p. 206. 
734 Idem, p. 200. 
735 Idem, p. 201.   
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Bem se percebe que a questão levantada por Faria é completamente diferente do 

modelo de Cesarino Junior e das discussões sobre o ensino jurídico, porque não há, para o 

último, um questionamento da representação do próprio fenômeno jurídico em si. Privilegiar 

um ensino prático e mais próximo da realidade das profissões jurídicas não colocava em 

dúvida a autoridade e o fundamento do Direito do Trabalho, tampouco deslocava o estudo 

para as relações sociais nas quais se assentam a produção de leis e interpretações jurídicas. 

Isso, porém, não diminui o papel de Cesarino Junior: houve um incremento de exigências de 

estágios obrigatórios em diversas disciplinas, exercício da advocacia prévio para candidatos à 

magistratura e introdução de disciplinas voltadas à atuação em novos ramos do direito que 

demandam conhecimentos em contabilidade, informática e cursos instrumentais de idiomas 

estrangeiros. De certa forma, Cesarino Junior antecipou e manteve como modelo de distinção 

um dos polos de uma discussão nunca encerrada, sempre presente e na qual, como todos os 

campos do conhecimento, não há ganhadores e perdedores absolutos.  
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Figura 5: O rigor de Cesarino Junior estampado em jonal de 1975. 

Fonte: Folha de S. Paulo, 17 dez 1975, p. 17. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Em 1983 Cesarino Junior já estava afastado da docência na FD, mas participava de 

diversas atividades relacionadas ao Direito do Trabalho, como palestras e congressos no 

Brasil e no exterior, o exercício da advocacia etc. Nesse mesmo ano recebeu uma longa carta 

de uma jovem de 23 anos que acabara de se formar em direito e buscava conselhos para se 

tornar, no futuro, juíza na Justiça do Trabalho736. Considerando os exemplares de cópias de 

cartas que escrevia existentes em seu arquivo pessoal, Cesarino Junior não era de se alongar 

em sua correspondência. Normalmente era objetivo e ia diretamente ao assunto. A resposta à 

jovem, porém, é um pouco mais extensa e pode ser compreendida como um comovente elo 

entre as gerações de operadores do direito que chegam e as que se despedem.737 Ele inicia a 

carta chamando a interlocutora de colega e de “Dra.”. Além de se colocar à disposição para 

ajudar no que for necessário, escrever palavras de incentivo e encaminhar conferências e 

discursos, Cesarino Junior repetiu uma questão antiga em seus discursos e manifestações: 

estar acostumado à incompreensão. Na carta, expressou “estar certo de que nossa atuação nem 

sempre é bem compreendida pelos que nos rodeiam [...]”. Era um ponto que ainda tinha 

importância para o professor de direito aposentado há nove anos e que havia iniciado sua 

carreira no ensino superior há 45 anos. Para ele, certamente a incompreensão era uma relação 

de incompatibilidade com os pares, alguns alunos, outros juristas, enfim, com pessoas que o 

achavam rigoroso em demasia. Ao mesmo tempo, era uma espécie de um doloroso triunfo do 

defensor do ensino técnico e prático sobre as “pedagogias” genéricas de civismo e de 

“importância social” reinantes em uma escola de elite, cujo reconhecimento vinha por meio 

de manifestações de alguns ex-alunos, outros juristas e, como no caso, de uma recém-

formada. 

A incompreensão pode ser lida também como estranhamento, no sentido de 

desconforto face ao inesperado, ao incomum, e não está relacionada somente com as 

diferenças de ponto de vista pedagógico ou dos usos sociais do diploma de bacharel em 

direito. Estranhamento face a um professor negro, de origem popular, que lecionava uma 

                                                 
736 PASTORI, Denise Helena Cardoso. Carta. Destinatário: Cesarino Junior. Porto Alegre, 18 de outubro de 
1983. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
737 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Carta. Destinatário: Denise Helena Cardoso Pastori. São Paulo, 1 de 
novembro de 1983. CM-UNICAMP-FAFCJ. 
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disciplina nova e pouco valorizada no ambiente em que atuava e que, não bastasse, era 

rigoroso. Diferentemente de outros juristas, legitimados por caminhos diferentes no quais a 

docência era apenas um apêndice, ele investiu no papel de professor como base para as outras 

frentes de atuação. E fez isso por meio de múltiplas experiências como docente na FD e nos 

cursos de economia e medicina, embora em assuntos relacionados ao Direito do Trabalho, 

prática incomum para juristas da sua época. 

O caminho pela docência e pelo rigor não foi apenas uma escolha de Cesarino Junior, 

mas sim o meio pelo qual ele abriu passagem ante outros fatores. Na ausência de capital social 

suficiente para criar e manter as relações necessárias para se firmar como um jurista 

reconhecido em São Paulo, a aposta na capitalização cultural e numa espécie de radicalização 

do papel de professor catedrático de direito abriam-se como caminhos possíveis. Não se trata, 

certamente, de uma estratégia consciente e cínica tão somente como meio de legitimação, pois 

é evidente que de fato ele acreditava em um ensino rigoroso do direito e na função social da 

faculdade como escola, no sentido de aprendizado teórico e prático. A questão é mais fina: é 

no encontro entre a crença na ascensão social pela docência, experiência que trouxe pelo 

histórico familiar e desde o tempo em que foi professor ginasial, com as possibilidades e 

impedimentos do espaço jurídico-político em São Paulo que Cesarino Junior construiu sua 

carreira como um jurista reconhecido. Atualmente isso pode parecer uma obviedade, ainda 

mais para disciplinas como a História, a Sociologia etc., nas quais os atores legitimados e 

mais reconhecidos normalmente são pesquisadores e professores. Nos domínios no direito a 

centralidade do papel da docência não era e não é comum. É fácil compreender, assim, as 

razões pelas quais ele mencionou, nas mesmas memórias, ter sido professor “desde 

menino”.738  

A estratégia, porém, tem seus limites, pois pregar a necessidade de empenho nos 

estudos e o conhecimento da realidade prática das profissões jurídicas poderia não fazer muito 

sentido para o seu público de alunos na FD, porque muitos deles não dependiam do sucesso 

escolar ou do conhecimento dos meandros de profissões para se estabelecerem como 

políticos, altos funcionários públicos etc. Todavia, como se procurou demonstrar nesse 

trabalho, a “pregação” de Cesarino Junior não se destinava apenas aos seus alunos e pares: ela 

era constitutiva da representação de que ele mesmo fazia de si e, de certa forma, tornou-se um 

atributo de distinção atemporal relacionado à sua figura pública. Com efeito, qualidades como 

pioneirismo e inovação, bem como ser associado à defesa de reforma do ensino jurídico são 
                                                 
738 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 2. 
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trunfos de distinção que permanecem no tempo, ao contrário do reconhecimento do trabalho 

intelectual consubstanciado em interpretações jurídicas, normalmente fadadas a uma 

obsolescência mais rápida, já que indissociáveis de alterações legislativas ou políticas.  

A posse de capital cultural não possibilita, por si só, a legitimação de um jurista ou 

de um intelectual. Outras questões são tão ou mais importantes, o que faz deslocar a análise 

para as relações nas quais Cesarino Junior estava inserido. É nesse ponto que o racismo e o 

preconceito de classe social modulam completamente sua experiência. Reconhecidamente 

inteligente e talentoso, sofreu frequentes tentativas de rebaixamento social baseados na sua 

origem e por ser negro. Títulos jurídico-burocráticos, como catedrático, doutor, advogado e 

consultor jurídico não tornaram sua trajetória parecida com a da maioria dos seus pares, 

brancos e herdeiros de títulos nobiliárquicos que, embora inexistentes juridicamente após 

1890, eram e são simbolicamente eficazes até hoje. É possivelmente por isso que, mesmo 

resumindo sua trajetória como uma história de superação, vez ou outra Cesarino Junior dava 

sinais dessa desigualdade, ao se referir ironicamente a um professor da FD como “o barão de 

Lorena”739 ou denominar-se “pajem” em suas memórias, especialmente no título: “Como se 

verá no prosseguimento, tendo em vista a abolição dos títulos de nobreza, não fica mal a 

denominação de ‘pajem’ para um moço, embora plebeu, que durante toda a sua vida, procurou 

aperfeiçoar-se em sua carreira de intelectual”.740 Além disso, deve-se considerar que as 

disciplinas jurídicas formam um tipo de mercado, com avaliações que podem se basear desde 

o peso da tradição e antiguidade até os rendimentos financeiros proporcionados. Tornar-se 

professor catedrático de Legislação Social, disciplina recente, ligada a Getúlio Vargas e que 

intervinha diretamente nas relações entre capital e trabalho não tinha a mesma significação 

simbólica que conquista da cátedra de disciplinas mais antigas, prestigiadas e ideologicamente 

mais afinadas aos estratos da classe dominante que formavam o grosso dos alunos e 

professores da FD. Também nesse ponto Cesarino Junior teve que fazer valer o peso social do 

seu título de catedrático de forma diferente da maioria dos seus pares, ou seja, fazer-se aceitar 

como jurista mesmo quando já era professor de direito.  

Inserido numa rede de práticas memorialistas que o consideravam formalmente um 

franciscano, na realidade acabou se tornando um outsider. Na base do descolamento entre um 

pertencimento idealizado e exclusão que se operava na prática estavam os conflitos 

                                                 
739 CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da autora, 2017, p. 
223. 
740 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Memórias de um pajem, datilografado, São Paulo, 1982. CM-
UNICAMP-FAFCJ, p. 2. 
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decorrentes do racismo, principalmente aqueles disfarçados de reações a um suposto rigor 

exacerbado por parte do professor. Como ressaltado, tratava-se de um negro que reprovava e 

cobrava empenho de brancos e, ainda, questionava as formas de atuação tradicionais dos 

demais professores de direito. Embora útil em alguns momentos como ferramenta de atuação, 

a condição de outsider foi-se cristalizando independentemente da vontade ou intenção de 

Cesarino Junior.        

Foi, portanto, por meio da pregação de uma redefinição do papel de professor que 

Cesarino Junior firmou-se como jurista; converteu o estranhamento acima mencionado em 

forma de legitimação. Transformou a exceção de origem em uma exceção pedagógica. Essa 

redefinição envolvia fazer-se reconhecer, principalmente, como um docente rigoroso e 

dedicado, diferente da maioria dos demais professores da FD seus contemporâneos, mas, 

principalmente, deslocar a atribuição dos usos sociais do diploma de bacharel em direito para 

finalidades prático-jurídicas. Seu empenho em aproximar seus alunos da “realidade” e dos 

aspectos da vida prática das futuras profissões jurídicas tocava num ponto sensível da própria 

identidade da maior parte de juristas e bacharéis, que era justamente a histórica amplitude de 

possibilidades de atuação e sua importância (real ou autoatribuída) enquanto figuras públicas.  

Por outro lado, pode-se dizer que tanto o fato de ser professor de uma disciplina não 

tradicional e, pelos diversos motivos já citados, ser um outsider, fossem também as condições 

de possibilidade para questionar as formas tradicionais de atuação tão enraizadas entre os 

juristas. Isso, obviamente, não se fazia sem resistências.  

Somente se pode tentar subverter as regras não escritas de legitimação num dado 

espaço de relações quando há pleno conhecimento do seu funcionamento. A subversão é, em 

parte, regrada: com essa ressalva compreende-se melhor o que normalmente soaria como 

contradições. A principal delas se refere à distância entre o discurso da função social do 

bacharel e as tentativas de Cesarino Junior em se estabelecer, sem sucesso, como político ou 

se aproximar de Vargas, ou seja, de desempenhar um papel de jurista tradicional do seu 

tempo, que era também político. Além disso, os seus questionamentos sobre a necessidade de 

aproximação dos alunos da realidade profissional que os aguardaria no futuro não colocava 

em dúvida a capacidade de as leis e as interpretações jurídicas acompanharem as alterações 

sociais, como fez Orlando Gomes, por exemplo. Da mesma forma pode-se analisar o 

pioneirismo de Cesarino Junior, que se deu na chave da compreensão do direito como 

atividade intelectual de juristas, como um ramo autônomo do conhecimento dotado de lógica 

e história próprias. Nesse ponto há total adesão à illusio dos juristas e, com isso, percebe-se 
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melhor que nunca a condição de um outsider se faz por meio de uma oposição absoluta às 

regras do jogo. No lugar de uma oposição completa há diversas nuances, espaços para 

concordâncias e discordâncias que modulam certa forma de atuação. Assim, as manifestações 

de Cesarino Junior não procuravam retirar a importância dos bacharéis como intelectuais úteis 

ao país, mas sim de redefinir sua utilidade por meio da especialização técnica e conhecimento 

prático das profissões jurídicas. Suas críticas à FD se davam em relação à forma e ensino e 

aos usos sociais do diploma e não sobre a sua importância. 

A questão do pioneirismo se estendeu a outros locais de atividade, como a docência 

no curso de medicina, como um dos idealizadores de uma nova disciplina e campo de atuação 

(Medicina do Trabalho), com a criação do primeiro congresso de Direito Social etc. Pode-se 

pensar na transição de um reconhecimento bem sucedido na área jurídica para outras 

instâncias de legitimação de sua figura pública. Por outro lado, se Cesarino Junior não 

conseguiu firmar uma carreira política como parlamentar, a adoção de posições progressistas 

com o tempo teve um peso fundamental na sua condição como professor de direito em uma 

escola de elite e conservadora. Isso fica ainda mais claro com o golpe militar de 1964, quando 

foi um dos poucos professores da FD a não saudar o implemento da “revolução”. O 

apagamento da sua posição de outsider nos discursos memorialísticos sobre a FD possibilitou 

que o papel de representante da instituição na defesa da democracia fosse destinado a outro 

professor franciscano típico. 

Seja como for, a condição de professor outsider foi um tipo de entrelaçamento das 

três histórias analisadas neste trabalho com vistas a compreender como se produz a 

legitimação de um jurista em meados do século XX: a FD, Cesarino Junior e o Direito do 

Trabalho. Isso não significa que ele fosse considerado um pária ou um herético totalmente 

isolado das demais pessoas que se ligam a essas três histórias. Retomando o ponto de começo 

dessa conclusão, pode-se dizer que Cesarino Junior efetivamente fez parte do mundo jurídico, 

especialmente da FD, embora essa posição fosse sempre marcada pelo não pertencimento 

inicial decorrente das suas origens sociais e pelo racismo.741 

                                                 
741 Utilizo-me, aqui, dos sentidos de estranho, estrangeiro e pertencimento tais como definidos por Simmel: “O 
estrangeiro, o estranho ao grupo, é considerado e visto, enfim, como um não pertencente, mesmo que este 
indivíduo seja um membro orgânico do grupo, cuja vida uniforme compreenda todos os condicionamentos 
particulares deste social”. SIMMEL, Georg. O estrangeiro. Tradução de Mauro Guilherme Pinheiro Khoury. 
Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, João Pessoa, vol. 4, nº 12, pp. 265-271, dezembro de 2005, p. 271. 
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S. Paulo, 26 jan 1937, p. 9. 

 

Mestre sugere reforma da USP. O Estado de S. Paulo, 9 jul 1968, p. 14. 

 

Moralização do ensino jurídico. O Estado de S. Paulo, 26 mai 1961, p. 13. CM-UNICAMP-

FAFCJ, pasta III (recortes de jornal). 
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MORI, Letícia. Da escola pública ao Direito na USP: a primeira presidente negra do Centro 

Acadêmico mais antigo do Brasil, disponível em https://g1.globo.com/educacao 

/noticia/2019/10/30/da-escola-publica-ao-direito-na-usp-a-primeira-presidente-negra-do-

centro-academico-mais-antigo-do-brasil.ghtml, último acesso em 25.04.2020. 

 

Na Assembleia Legislativa Estadual. O Estado de S. Paulo, 26 mar 1950, p. 4. 

 

Nas Arcadas, protesto contra Cesarino Júnior. O Estado de S. Paulo, 25 mai 1973, p. 16. CM-

UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornal). 

 

No coração dos estaleiros. A classe operária, Rio de Janeiro, 6 jun 1925, p. 1. 

 

Noticiário. Tribuna da Justiça, São Paulo, 1º jul 1963, p. 4. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III 

(recortes de jornais). 

 

O Circulo Operario do Ipiranga comemorou seu oitavo aniversario. A Gazeta, 28 dez 1944, 

sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

O Partido Democrata Cristão. Diário da Noite, São Paulo, 1 dez 1945, sem indicação de 

página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

O Prof. Cesarino Junior em P. Alegre. Correio do Povo, Porto Alegre, 8 set 1942, sem 

indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

O trabalho das crianças e das mulheres. O Estado de S. Paulo, 13 jul. 1911, p. 6. 

 

PARENTE, Agenor Barreto. Ora, ora, Cesarino. Notícias de hoje, São Paulo, 29 out 1952, 

p.3. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

Pressão pelas reformas de base é legítima diz jurista Cesarino Junior. Ultima hora, 31 mai 

1963, sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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Professor de direito aponta solução para crise nacional: plebiscito já! Ultima hora, 5 set 1962, 

sem indicação de página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

Prof. Dr. A. Cesarino Junior. Bebedouro, 18 ago 1942, sem indicação de página. CM-

UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

Reduzido auditório. A Tribuna, 13 jan 1948, sem indicação de página. CM-UNICAMP-

FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

Ribeirão Preto. Correio Paulistano, 23 ago 1942, sem indicação de página. CM-UNICAMP-

FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

ROQUE, Daniel Salomão. Como a principal faculdade de direito do país violou o corpo de 

uma mulher negra por 30 anos. Ponte, 9 abr. 2021. Baseado na pesquisa de Suzane Jardim. 

Disponível em https://ponte.org/princi pal -faculdade-direito-pais-usp-sao-fran cisco-violou-

corpo-mulher-negra-30-anos-jacinta/. Último acesso em 23 mai. 2021. 

 

Seminário de Legislação Social. As actividades da recém fundada agremiação dos acadêmicos 

de   direito. O Estado de S. Paulo, 17 out 1940, p. 6. 

 

Seminário de Legislação Social. Entrega de Certificados aos acadêmicos que concluíram o 

curso. O Estado de S. Paulo, 8 nov 1952, p. 9. 

 

Uma família recebe seus amigos. O Estado de S. Paulo, 5 jan 1975, p. 6. 

 

Une-se todo o povo de São Paulo na tarefa da reconstrução. O Estado de S. Paulo, 3 abr 1964, 

p. 6. 

 

UNITRA: iniciada a divulgação do direito trabalhista. O Estado de S. Paulo, 18 mai 1962, p. 

10. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

Universidade para o trabalhador. O XI de Agosto, São Paulo, mai 1962, sem indicação de 

página. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 
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Viajou o Sr. Cesarino Jr. para Europa. O Diário de São Paulo, 20 jul 1952, p. 2. CM-

UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

VIEIRA, Silvio. As críticas à nova CLT, por um especialista. O Estado de S. Paulo, 2 jun 

1979, sem indicação de data. CM-UNICAMP-FAFCJ, pasta III (recortes de jornais). 

 

 

1.7 Entrevistas 

 

BIERRENBACH, Flávio Flores da Cunha. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São 

Paulo, 01 out 2019. 

 

CARDONE, Marly Antonieta. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São Paulo, 19 jul 

2020. 

 

GREGORI, José. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São Paulo, 24.set. 2019. 

 

PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São 

Paulo, 11 nov. 2019. 

 

SILVA, José Afonso da. Entrevista concedida a Franco Della Valle, São Paulo, 12 ago. 2019. 

 

 

2. Bibliografia 

 

ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. O bacharelismo liberal na política brasileira, 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

 

ALMEIDA, Frederico Ribeiro de. A nobreza togada: as elites jurídicas e a política da justiça 

no Brasil. 239 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – FFLCH – USP, São Paulo, 2010. 

 



 

256 
 

ALMEIDA, Frederico Ribeiro de. Intelectuais e reforma do Judiciário: os especialistas em 

direito processual e as reformas da justiça no Brasil. Revista Brasileira de Ciência Política, nº 

17, pp. 209-246, Brasília, maio-agosto de 2015. 

 

ALMEIDA NOGUEIRA, José Luís. A academia de São Paulo. Tradições e reminiscências, 

volumes 1, 2, 3 e 4, 3ª edição, São Paulo: Edição Saraiva, 1977. 

 

ALMEIDA, Sílvio Luiz de. Racismo estrutural, 3ª reimpressão, São Paulo: Pólen Livros, 

2019. 

 

AMERICANO, Jorge. São Paulo naquele tempo (1895-1915), São Paulo: Edição Saraiva, 

1957. 

 

AMERICANO, Jorge. São Paulo nêsse tempo (1915-1935), São Paulo: Edições 

Melhoramentos, 1962. 

 

ANAIS DO PRIMEIRO CONGRESSO DE DIREITO SOCIAL PROMOVIDO PELO 

INSTITUTO DE DIREITO SOCIAL, SÃO PAULO, Rio de Janeiro: Serviço de Estatística da 

Previdência e Trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, volumes I a IV, 

1943. 

 

AZEVEDO, Noé. Em memória do prof. Benedito de Siqueira Ferreira Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 52, pp. 306-319, 1957. 

 

AZEVEDO, Noé. Centenário de nascimento de Cândido Nazianzeno Nogueira da Motta. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 65, pp. 313-328, 1970. 

 

BARBOSA, Francisco de Assis. Intelectuais na encruzilhada. Correspondência de Alceu 

Amoroso Lima e António de Alcântara Machado (1927-1933), Rio de Janeiro: Academia 

Brasileira de Letras, 2002. 

 

BARBOSA, Irene Maria Ferreira. Enfrentando preconceitos, um estudo da escola como 

estratégia de superação de desigualdade, Campinas: Centro de Memória Unicamp, 1997. 



 

257 
 

BARRETO FILHO, Oscar. José Barbosa de Almeida, advogado e professor de direito. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 499-518, 1968. 

 

BARRETO FILHO, Oscar. Plano de reforma do currículo do curso de graduação em Direito. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 67, pp. 115-133, 1972. 

 

BARTZ, Frederico Duarte. Reformistas e revolucionários: as lutas internas do movimento 

operário pernambucano e a formação do Grupo Comunista do Recife (1917-1922). In 

OLIVEIRA, Tiago Bernardon (org.), Trabalho e trabalhadores no Nordeste: análises e 

perspectivas de pesquisas históricas em Alagoas, Pernambuco e Paraíba [online]. Campina 

Grande: EDUEPB, pp. 113-140, 2015. 

 

BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo e política no mundo do direito, São Carlos: 

EDUFSCAR/Editora Sumaré, 2002. 

 

BOURDIEU, Pierre. A força do direito. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz, 

15ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

 

BOURDIEU, Pierre. Homo Academicu. Tradução de Ione Ribeiro Valle e Nilton Valle, 

Florianópolis: Editora UFSC, 2011. 

 

BOURDIEU, Pierre. Los juristas, guardianes de la hipocresía colectiva. Jueces para la 

democracia, Madrid, nº 47, pp. 3-5, 2003. 

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. Tradução de Rosa Freire d´Aguiar. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015. 

 

BOURDIEU, Pierre. The state nobility, Stanford: Stanford University Press, 2010. 

 

BOURDIEU, Pierre. BOLTANSKI, Luc. O diploma e o cargo: relações entre o sistema de 

produção e o sistema de reprodução. In BOURDIEU, Pierre. Escritos de educação. 

NOGUEIRA, Maria Alice e CATANI, Alfredo (org.), Petrópolis: Vozes, 2007. 

 



 

258 
 

BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean Claude. Os herdeiros. Os estudantes e a cultura, 2ª 

edição, Florianópolis: Editora da UFSC, 2018. 

 

BOURDIEU, Pierre. SAINT-MARTAIN, Monique. As categorias do juízo professoral. In 

NOGUEIRA, Maria Alice e CATANI, Afrânio (org.), Escritos de educação, Petrópolis: 

Vozes, 2010. 

 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Pinheiro Neto Advogados, 60 anos, São Paulo: Dezembro 

Editorial, 2002. 

 

BRASIL, Decreto 19.852, de 11 de abril de 1931. 

 

Brasil, Decreto 39, de 3 de setembro de 1934. 

 

BRASIL, Lei nº 176, de 8 de janeiro de 1936. 

 

BRESCIANI, Maria Stella. O charme da ciência e a sedução da objetividade: Oliveira 

Vianna entre intérpretes do Brasil, 2º edição, São Paulo: Editora UNESP, 2007. 

 

BRUNO, Ernani Silva. História e tradições da cidade de São Paulo, vol. II, Burgo de 

estudantes, Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. 

 

BUZAID, Alfredo. João Mendes de Almeida Jr. - Aspectos de uma grande vida. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 51, pp. 73-97, 1956. 

 

BUZAID, Alfredo. A missão da Faculdade de Direito na conjuntura política atual. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 71-112, 1968 

 

CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda, População e sociedade em São Paulo no século XIX. In 

PORTA, Paula, História da cidade de São Paulo. A cidade no império 1823-1889, São Paulo: 

Paz e Terra, 2004. 

 



 

259 
 

CAPELATO, Maria Helena. O movimento de 1932. A causa paulista, 3ª edição, São Paulo: 

Brasiliense, 1981. 

 

CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O anticonformista, São Paulo: Edição da 

autora, 2017. 

 

CARVALHO, Antônio Gontijo de. Prefácio. In: LOBO, Pelágio Álavres. Recordações das 

arcadas, São Paulo: Reitoria da Universidade de São Paulo, 1953. 

 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Teatro de sombras, Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 

 

CASTELUCCI, Aldrin Armstrong Silva. Agripino Nazareth e o movimento operário da 

Primeira República. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol. 32, nº 67, p. 77-99, 2012. 

 

CELLI JUNIOR, Umberto. Homenagem ao professor titular Guido Fernando Silva Soares. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 100, pp. 829-832, 2005. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Natureza jurídica do contrato individual do 

trabalho, Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Fº (Editor), 1938. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Discurso de posse. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, vol. 34, fascículo III, pp. 86-89, 1939. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social: denominação, conceito e conteúdo. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 214-244, 

1939. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Direito Social Brasileiro, São Paulo: Livraria 

Martins Editora, 1940. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Maioridade aos 18 anos. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 36, nº 3, pp. 665-666, 1941. 



 

260 
 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Sobre o conceito do Direito Social. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 36, nº 1-2, pp. 117-132, 1941. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. Instituto de Derecho del Trabajo, tomo I, Santa Fé, 

República Argentina, 1940. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

vol. 36, nº 1-2, pp. 219-222, 1941. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. A influência da encíclica ‘Rerum Novarum’ na 

Legislação Social Brasileira. In Anais do Primeiro Congresso de Direito Social, volume I, 

Rio de Janeiro: Serviço da Estatística da Previdência e Trabalho, 1943. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. A declaração dos Direitos Sociais na futura 

Constituição brasileira. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 

41, pp. 17-35, 1946. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. O ensino do direito. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, vol. 49, pp. 180-189, 1954. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. A função social do jurista e a reforma do ensino do 

direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 50, pp. 234-248, 

1955. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. O jurista na era tecnocrática. Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 64, pp. 189-206, 1969. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira. (depoimento, 1981). Rio de Janeiro, 

CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV), (1h 0min). 

 

CHAVES, Antônio. Oração em homenagem à memória de Vicente Ráo. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 73, pp. 11-27, 1978. 

 



 

261 
 

CODATO, Adriano. Classe política e regime autoritário: os advogados do Estado Novo em 

São Paulo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 29, nº 84, pp. 145-163, 

2014. 

 

COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais. Medicina, engenharia e advocacia no 

Rio de Janeiro 1822-1930, Rio de Janeiro: Record, 1999. 

 

COSTA, Gizela Nunes da. Auri Moura Costa. Themis, Fortaleza, vol. 7, nº 2, pp. 17-22, jul-

dez de 2019. 

 

COSTA, Moacyr Lobo da. Luis Ambra. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, vol. 65, pp. 37-41, 1970. 

 

COSTA, Philomeno Joaquim da. Professor Dr. Frederico Vergueiro Steidel. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 27-48, 1968. 

 

COSTA, Philomeno Joaquim da. Centenário de nascimento de Octávio Mendes. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 64, pp. 261-276, 1969. 

 

CORRÊA, Alexandre Augusto de Castro. Centenário de nascimento do Professor Dr. 

Reynaldo Porchat. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 64, 

pp. 253-259, 1969. 

 

CPDOC – FGV. Verbete biográfico “Joaquim Pimenta”. Disponível em 

http://www.fgv.br/CPDOC/ACERVO/dicionarios /verbete-biografico/pimenta-joaquim, 

último acesso em 26.06.2019. 

 

CPDOC – FGV. Verbete biográfico “Deodato Maia”. Disponível em 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes /primeira-republica/MAIA,%20Deodato.pdf, 

último acesso em 27.06.2019 

 



 

262 
 

CRUZ, Ricardo Alexandre da. Negros e educação: as trajetórias e estratégias de dois 

professores da Faculdade de Direito de São Paulo nos séculos XIX e XX. 2009. 103 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos, Justiça e Educação. In SASS, Odair et al. 

(org.). Educação e regimes ditatoriais: 50 anos do golpe militar no Brasil, 2ª edição, 

Araraquara: Junqueira e Marin Editores, 2018. 

 

DALLARI, Maria Paula. Entrevista. SILVA, Janice Theodoro (coordenadora), Comissão da 

Verdade da Universidade de São Paulo, vol. 6, A Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo durante o regime militar, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2018. 

 

DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. A educação jurídica e a crise brasileira, aula 

inaugural dos cursos da Faculdade Nacional de Direito em 1955. Disponível em: 

https://www.santiagodantas.com.br/wp-content/uploads/A-Educa%C3%A7%C3%A3o-

Jur%C 3%ADdica-e-a-Crise-Brasileira.pdf, último acesso em 19.07.2020. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 12ª edição, São Paulo: LTr, 

2013. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO. Edital de citação. 13 de janeiro de 1970, Ano LXXX 

nº 8. Esse processo foi julgado pelo Dr. José Victor Marques dos Santos, Juiz auditor da 4a 

Zona Aérea do 6o Distrito Naval. Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/diarios 

/4336595/pg-48-poder-executivo-diario-oficial-doestado- de-sao-paul o-dosp-de-13-01-1970 

/pdfView >. Apud RODRIGUES, Pedro Conterno. Emília Viotti da Costa: contribuições 

metodológicas para a historiografia da escravidão. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Econômico. 2018. 176 f. Instituto de Economia. Universidade Estadual de 

Campinas. 

 

DOMINGUES, Petrônio José. Negros de almas brancas? A ideologia do branqueamento no 

interior da comunidade negra em São Paulo, 1915-1930. Estudos Afro-Asiáticos, 24(3), pp. 

563-600, 2002. 

 



 

263 
 

DULLES, John Watson Foster. A faculdade de direito de São Paulo e a resistência anti-

vargas, 1938-1945, Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Editora da Universidade de São Paulo, 

1984. 

 

EDITOR, O. Antônio Dino da Costa Bueno. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, 

vol. 27, pp. 137-148, 1931. 

 

EDITOR, O. Professor Raphael Corrêa de Sampaio. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 34, nº 1, pp. 51-54, 1938. 

 

EDITOR, O. Antônio Ferreira Cesarino Junior. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 58, pp. 24-28 1963. 

 

EDITOR, O. Ministro Pedro Lessa. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 22, 

pp. 262-263, 1925. 

 

EDITOR, O. O Professor Candido Motta Filho na cátedra de direito publico constitucional. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 48, pp. 5-10, 1952. 

 

EDITOR, O. O Prof. Luís Eulalio de Bueno Vidigal, na cátedra de direito judiciário civil. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 48, pp. 19-25, 1952. 

 

EDITOR, O. Professor Dr. José de Alcântara Machado d´Oliveira. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 36, fascículos I e II, pp. 9-16,1941. 

 

EDITOR, O. Professor Nicolau Nazo – Novo titular de cátedra de Direito Civil. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 55, pp. 392-404, 1960. 

 

EDITOR, O. Professor Raphael Corrêa de Sampaio. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 34, fascículo I, pp. 51-54, 1938. 

 

EDITOR, O. Professor Titular Amaury Mascaro Nascimento. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 74, pp. 261-274, 1979. 



 

264 
 

EDITOR, O. Programa de Direito Industrial. Legislação do Trabalho. Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 287-290, São Paulo, 1939. 

 

ELIAS, Norbert e SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders, Rio de Janeiro: Zahar, 

2000. 

 

ELLIS JUNIOR, Alfredo. Raça de gigantes, São Paulo: Editorial Helios, 1926. 

 

FALCÃO, Waldemar. Discurso de inauguração. In Anais do Primeiro Congresso de Direito 

Social, volume I, Rio de Janeiro: Serviço da Estatística da Previdência e Trabalho, 1943. 

 

FARIA, Luiz de Castro. Oliveira Vianna. De Saquarema à Alameda São Boaventura, 41 – 

Niterói, Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

 

FARIA, José Eduardo. A realidade política e o ensino jurídico. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 82, pp. 198-212, 1987. 

 

FARIA, José Eduardo. Juristas fora da curva: três perfis. Revista Direito GV, São Paulo, v. 

12, n. 2, pp. 272-310, mai-ago 2016. 

 

FARIA, Sebastião Soares de. Discurso de paraninfo. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 44, 1941. 

 

FAUSTO, Boris. Memórias de um historiador de domingo, São Paulo: Companhia das Letras, 

2010. 

 

FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e cotidiano, 1890-1920, 2ª edição, São Paulo: Companhia 

das Letras, 2016. 

 

FERNANDES, Florestan e BASTIDE, Roger. Brancos e negros em São Paulo, estudo 

sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor 

na sociedade paulistana, 2ª edição, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959. 

 



 

265 
 

FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos, São Paulo: DIFEL, 1972. 

 

FERREIRA, Benedicto de Siqueira. Conscientia dulce, comite sciencia. Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 43, pp. 245-255, 1948. 

 

FERREIRA, Celso Antônio. A epopeia bandeirante: letrados, instituições, invenção histórica 

(1870-1940), São Paulo: Editora Unesp, 2001. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Professor José Pinto Antunes. Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 70, pp. 19-26, 1975. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Professor Emérito Cândido Motta Filho. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 72, fascículo II, pp. 27-31, 1977. 

 

FERREIRA, Waldemar Martins. Palavras do exílio. Revista da Faculdade de Direito de São 

Paulo, vol. 29, pp. 321-332, 1933. 

 

FERREIRA, Waldemar Martins. Princípios de Legislação Social e de Direito Judiciário do 

Trabalho, vol. 1, São Paulo: São Paulo Editora Limitada, 1938. 

 

FERREIRA, Waldemar Martins. O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira e nas 

Constituições Modernas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 

44, pp. 5-44, 1949. 

 

FORNAZIERI, Ligia Lopes. Entre conflitos e debates: a criação da justiça do trabalho no 

Brasil (1934-1943). 2014. 137 f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas. 

 

FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Rodrigues Alves, apogeu e declínio do presidencialismo, 

volume I, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora – Editora da Universidade de São 

Paulo, 1973. 

 



 

266 
 

FRENCH, John D. Proclamando leis, metendo o pau e lutando por direitos. A questão social 

como caso de polícia, 1920-1964. In LARA, Silvia Hunold e MENDONÇA, Joseli Maria 

Nunes (org.). Direitos e justiças no Brasil: ensaios de história social. Campinas, SP: Eitora 

UNICAMP, 2006, pp. 379-416. 

 

FREITAS, Itamar. História e Escola Nova: as inovações do professor Cesarino Junior para o 

ensino secundário em São Paulo (1928/1936). Revista de Educação Pública, Cuiabá, vol. 16, 

nº 30, pp. 163-176, jan. – abr. 2007. 

 

GARCIA, Basileu. Na última vez... Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, vol. 58, pp. 328-338, 1963. 

 

GILENO, Carlos Henrique. Numa e a ninfa: dilemas e impasses da formação da sociedade 

republicana. Perspectivas, São Paulo, 26: 125-136, 2003. 

 

GIOIELLI, Sidney. Os filhos joviais de São Francisco, recordações da faculdade de direito, 

São Paulo: edição do autor, 1992. 

 

GLABER, Louise: A Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas e a modernização do Império (1860-1891), Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012. 

 

GOMES, Ângela de Castro, LOBO, Lúcia Lahmeyer e COELHO, Rodrigo Bellingrodt 

Marques. Revolução Paulista e restauração: a experiência paulista no período da 

constitucionalização. In GOMES, Ângela de Castro et. all (org.), Regionalismo e 

centralização política. Partidos e constituinte nos anos 30, Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira, 1980. 

 

GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2005. 

 

GOMES, Ângela de Castro. Retrato falado: a Justiça do Trabalho na visão dos seus 

magistrados. Estudos históricos, Rio de Janeiro, nº 37, pp. 55-80, janeiro-junho de 2006. 

 



 

267 
 

GOMES, Orlando. A crise do direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Ceará, vol. 6, pp. 183-198, 1953. 

 

GRIECO, Agrippino. Carcaças gloriosas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 

Editora, 1956. 

 

GROLA, Diego Amorim. A memória nas arcadas. Construção material, simbólica e 

ideológica do edifício da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, São Paulo: 

FAPESP – Humanitas, 2012. 

 

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. A democracia racial revisitada. Afro-Ásia, Salvador, 

nº 60, pp. 9-44, 2019. 

 

HALPÉRIN, Jean-Louis. Pourquoi parler d’une histoire contextuelle du droit? Revue 

d’histoire des sciences humaines, 30, pp. 31-48, 2017. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 3ª edição, revista e ampliada, Rio de 

Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1956. 

 

KABENGELE, Daniela do Carmo. Uma família da “elite negra” paulista na perspectiva de 

gênero. Seminário Internacional Fazendo Gênero 7: Gênero e Preconceitos. Florianópolis – 

SC: Universidade Federal de Santa Catarina, v. 1, pp. 1-8, 2006. 

 

KABENGELE, Daniela do Carmo. A trajetória do “pardo” Antônio Ferreira Cesarino 

(1808-1892) e o trânsito das mercês. 2012. 202 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social), 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas. 

 

KABENGELE, Daniela do Carmo. Notas sobre o itinerário do professor Cesarino Junior 

(1906-1992): investimento familiar na formação educacional e questão racial. Interfaces 

Científicas – Educação, Aracaju, v. 6, nº 3, pp. 171-182, Junho, 2018. 

 



 

268 
 

KORDOFEN, Ana Paula. Jeca Tatu, um ilustre opilado: o movimento sanitarista e o combate 

à anciolostomíase na obra de Monteiro Lobato. História: Debates e tendências, Passo Fundo, 

vol. 18, n. 3, pp. 436-448, set/dez 2018. 

 

LEME, Celso. Discurso do Dr. Celso Leme. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 34, fascículo III, pp. 41-44, 1938. 

 

LEME, Ernesto. Discurso do Professor Ernesto Leme. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 34, fascículo III, pp. 32-40, 1938. 

 

LEME, Ernesto. José de Azevedo Marques: o homem. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 39, pp. 21-38, 1944. 

 

LEME, Ernesto. Brasilio Machado e a Academia. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 43, pp. 235-244, 1948. 

 

LEME, Ernesto. Manuel Francisco Pinto Pereira. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 51, pp. 285-298, 1956. 

 

LEME, Ernesto. Vinte e cinco anos depois. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, vol. 54, fasc. I, pp. 149-167,1959. 

 

LEME, Lino de Moraes. As transformações dos contratos. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, vol. 48, pp. 50-68, 1953. 

 

LESSA, Carlos. A preeminência profissional e o Estado brasileiro. DEL PRIORE, Mary 

(org.). Revisão do Paraíso. Os brasileiros e o Estado em 500 anos de história, Rio de Janeiro: 

Editora Campus, 2000. 

 

LEVI-MOREIRA, Silvia. Ideologia e atuação da Liga Nacionalista de São Paulo (1917-

1924), Revista de História, São Paulo, USP, nº 116, pp. 67-74, 1º semestre de 1984. 

 



 

269 
 

Leão XIII. Rerum novarum, 1891. Disponível em http://w2.vatican.va/content/leo-

xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_1 5051 891_rerum-novarum.html, último acesso 

em 21.08.2019. 

 

LEOPOLDI, Maria Antonieta P. O difícil caminho do meio: Estado, burguesia e 

industrialização no segundo governo Vargas (1951-1954). In GOMES, Angela de Castro 

(org.). Vargas e a crise dos anos 50, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, pp. 161-203. 

 

LIMA, Alvino. Da influência, no Direito Civil, do movimento socializador do Direito. Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 1, pp. 199-213,1939. 

 

LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. O homem que sabia javanês. Prosa seleta, Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 2001. 

 

LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. Numa e a Ninfa. Prosa seleta, Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 200. 

 

LIMA, Hermes. Rumos para a interpretação materialista do direito. Revista da Faculdade de 

Direito de São Paulo, vol. 28, pp. 49-52, 1932. 

 

LIMONGI, Fernando. Mentores e clientes da Universidade de São Paulo. In MICELI, Sergio 

(org.), História das Ciências Sociais no Brasil, vol. 1, São Paulo: Edições Vértice – Editora 

Revista dos Tribunais, 1989. 

 

LINHARES, Maria Yedda. Entrevista. In FERREIRA, Marieta de Moraes. A História como 

ofício. A constituição de um campo disciplinar, Rio de Janeiro: FAPERJ e FGV Editora, 

2013. 

 

LOPES FILHO, Osíris de Azevedo. Homenagem ao professor Geraldo Ataliba. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 90, pp. 447-448, 1995. 

 

LOVE, Joseph. Um seguimento da elite política brasileira em perspectiva comparativa. 

Revolução de 30: seminário internacional realizado pelo Centro de Pesquisa e 



 

270 
 

Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília, 1982. 

 

MACHADO JUNIOR, Armando Marcondes. Cátedras e Catedráticos, Curso de 

Bacharelado, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 1827-2009, São Paulo: 

Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, 2010. 

 

MAGALHÃES, Jacy Montenegro. Depoimento. In GOMES, Ângela de Castro (org.). 

Ministério do Trabalho: uma história vivida e contada, Rio de Janeiro: Edição do Ministério 

do Trabalho, 2007. 

 

MAIA, Deodato. Regulação do trabalho do menor, Rio de Janeiro: Livraria Editora “Jacintho 

Silva”, 1912. 

 

MARCHI, Eduardo César Silveira Vita. Discurso de posse. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, v. 97, 693-699, 2002. 

 

MARTINHO, Francisco Carlos Palomares. Elites políticas e intelectuais e o Ministério do 

Trabalho – 1931/1945, Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 454-470, 

maio-ago. 2016. 

 

MARTINS, Ana Luiza e BARBUY, Heloisa. Arcadas. Largo de São Francisco. História da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2ª edição, São Paulo: Melhoramentos – 

Alternativa, 1999. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Breve estudo sobre a denominação da cadeira, São Paulo, 

1956, disponível em http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-gandra/public/uploads/ 

2012/09/17/a53c6 3festudo_sobre_de nominacao_da_cadeira.pdf, último acesso em 

18.03.2020. 

 

MELLO NETO, José Joaquim Cardoso de. Oração de paranympho á turma de bacharéis de 

1928. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 25, pp. 167-179, 1929. 

 



 

271 
 

MELLO NETO, José Joaquim Cardoso de. Alcântara Machado e o novo prédio. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 48, pp. 116-121, 1953. 

 

MELLO NETO, José Joaquim Cardoso de. Almeida Nogueira e a cadeira de economia 

política, na Faculdade de Direito. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, vol. 48, pp. 106-115, 1953. 

 

MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Evaristo de Moraes: justiça política nas arenas 

republicanas (1887-1939), 2004, 422 f. Tese (Doutorado em História), Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 2004. 

 

MENONCELLO, Aline Michelini. Pedro Lessa, um juiz historiador: nação, patriotismo e 

raça. 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Ciências e Letras de 

Assis – UNESP. 

 

MERTON, Robert. Priorities in scientific discovery: a chapter in the sociology of science. 

American Sociological Review, vol. 103210322, number 22, pp. 635-659, 1957. 

 

MESSEDER, Luís Fernando. A Burschenschaft e a formação da classe dirigente brasileira 

na república velha. Dissertação (Mestrado em História) – UFF, Niterói, RJ, 2001. 

 

MONTEIRO, John Manuel, Caçando com Gato – Raça, Mestiçagem e Identidade Paulista na 

obra de Alfredo Ellis Junior. Novos Estudos, CEBRAP, São Paulo, n° 38, pp. 79-88, março de 

1994. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Professor Alvino Ferreira Lima. Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 70, pp. 27-35, 1975. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Luís Antônio da Gama e Silva. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 75, pp. 15-20, 1980. 

 

MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, 3ª edição, São Paulo: LTr, 1971. 

 



 

272 
 

MORAES FILHO, Evaristo de. Entrevista a José Sergio Leite Lopes, 1992, disponível em 

http:/ /www .bvemf.ifcs.ufrj.br/Arquivos/Entrevistas/ENTREVISTA%20Jos%C3%A9%2 

0S%C3%A9rgio.pdf, último acesso em 08.07.2019. 

 

MORATO, Francisco. Oração de paranympho. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 32, fasc. I, pp. 115-123, 1936. 

 

MORATO, Francisco. Professor José Augusto Cesar. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 34, fascículo II, pp. 43-55, 1938. 

 

MORATO, Francisco. João Monteiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, vol. 41, pp. 123-134, 1946. 

 

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 

identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-

PENESB-RJ, em 05.11.2003. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Discurso de agradecimento. Revista da Faculdade de 

Direito da USP, vol. 74, pp. 268-274, 1979. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Entrevista concedida a Bruna Angotti e Luciana Reis no 

Projeto história oral do campo jurídico em São Paulo, São Paulo, 19.06.2012, 2h 45m, FGV, 

disponível em https://cpdoc.fgv.br/campojuridico/amauri-nascimento#Sumario1, último 

acesso em 11.12.2020. 

 

NASCIMENTO, Fernanda de Santos. A imprensa periódica militar no século XIX: política e 

modernização no exército brasileiro. Tese (doutorado em História), 2015. 473 f. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

NIEMEYER, Waldir. Curso de Legislação Brasileira do Trabalho, Rio de Janeiro: A. Coelho 

Branco Fº (editor), 1936. 

 



 

273 
 

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Professor Emérito Alexandre Correia. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 79, pp. 17-21, 1984. 

 

ALCÂNTARA MACHADO d´Oliveira, António. Commemoração de Brasilio Machado. 

Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 25, pp. 151-165, 1929. 

 

ALCÂNTARA MACHADO d´Oliveira, José de. Oração de paraninfo. Revista da Faculdade 

de Direito de São Paulo, vol. 28, 1932. 

 

ALCÂNTARA MACHADO d´Oliveira, José de. Brasílio Machado, Rio de Janeiro: Livraria 

José Olympio Editora, 1937. 

 

OLIVEIRA VIANNA, José Francisco de. Prefácio. In SANTOS, Luiz Pedreira dos. 

Consolidação das Leis Trabalhistas, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Jacintho,1937. 

 

OLIVEIRA VIANNA, José Francisco de. Problemas de Direito Corporativo, Rio de Janeiro: 

Livraria José Olympio Editora, 1938. 

 

OSÉS, Mariana Ladeira. “Nós, os Annales”: Marc Bloch, Lucien Febvre e a produção da 

Revista dos Annales (1929-1944). 2018. 186 f. (Mestrado em História). FFLCH – USP, São 

Paulo. 

 

PACHUKANIS, Evgeni. Teoria geral do direito e marxismo, São Paulo: Editora Acadêmica, 

1988. 

 

PAULA SOUZA, Antônio Francisco. Discurso. Apud CERASOLI, Josiane Francia. Escola 

Politécnica de São Paulo: engenharias políticas no ensino superior paulista nos inícios 

republicanos. Revista Brasileira de Inovação, Campinas, 17 (1), pp. 201-220, janeiro-junho 

de 2018. 

 

PATI, Francisco. O espírito das arcadas, São Paulo: Publicação sob os auspícios da 

Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, 1950. 

 



 

274 
 

PIMENTA, Joaquim. A questão social e o catholicismo, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livraria 

Carvalho Editora, s/d. 

 

PIMENTEL, Manoel Pedro. Professor Dr. Manoel Pedro Villaboim. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 65-69, 1968. 

 

PIMENTEL, Manoel Pedro. Professor Emérito Noé Azevedo. Pequeno retrato de uma grande 

vida. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 68, fascículo II, 

pp. 7-22, 1973. 

 

Pio XI, Quadragesimo anno, 1931. Disponível em http://www.vatican.va/content/pius-

xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_ 19310515 _quadragesimo-anno.html, último acesso 

em 8.12.2019. 

 

PONTE, Carlos Fidelis, FALEIROS, Ilae. Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da 

história, Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2010. 

 

PONTES, Heloísa. Destinos mistos, os críticos do grupo clima em São Paulo, 1940-1968, São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

PRATA, Mário. Almanaque Pinheiro Neto, 1ª edição, São Paulo: Andreato Comunicações e 

Cultura, 2013. 

 

PULICI, Carolina. De como o sociólogo brasileiro deve praticar seu ofício: as cátedras de 

Sociologia da USP entre 1954 e 1969. Perspectivas, São Paulo, v. 31, pp. 97-120, jan/jun 

2007. 

 

RAMOS, Henrique Cesar Monteiro Barahona. O mandato divino de Teixeira de Freitas: o 

jurista entre a loucura e a fé. In Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH, São 

Paulo, julho de 2011. 

 

RÁO, Vicente. Azevedo Marques. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, vol. 39, pp. 7-20, 1944. 



 

275 
 

RÁO, Vicente. José Ulpiano Pinto de Souza. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 52, pp. 280-195, 1957. 

 

REALE, Miguel. Memórias. Destinos Cruzados. Volume 1, São Paulo: Saraiva, 1986. 

 

REZENDE, Antônio Paulo. A classe operária em Pernambuco. Cooptação e resistência 

(1900/1922), 1981, 207p. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas. 

 

REZENDE FILHO, Gabriel de. Oração de paraninfo. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 42, pp. 214-231, 1947. 

 

REZENDE FILHO, Gabriel de. Á beira do túmulo. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 43, pp. 12-14, 1948. 

 

REZENDE FILHO, Gabriel de. Professor Sebastião Soares de Faria. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 48, pp. 122-132, 1953. 

 

RINGER, Fritz. O declínio dos mandarins alemães. A comunidade acadêmica alemã, 1890-

1933, São Paulo: EDUSP, 2000. 

 

RODRIGUES, Lêda Boaechat. História do Supremo Tribunal Federal, tomo III, 1910-1926, 

Doutrina Brasileira do Habeas-Corpus, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. 

 

RODRIGUES, Leôncio Martins. O PCB: os dirigentes e a organização. In FAUSTO, Boris 

(org.), História Geral da Civilização Brasileira, tomo III, O Brasil Republicano, 3. Sociedade 

e Política (1930-1964), São Paulo: DIFEL, pp. 361-443, 1986. 

 

RODRIGUES, Lidiane Soares. Armadilha à francesa: homens sem profissão. História da 

Historiografia, Ouro Preto, nº 11, pp. 85-103, abril de 2013. 

 



 

276 
 

RODRIGUES, Lidiane Soares.  A produção social do marxismo universitário em São Paulo: 

mestres, discípulos e um “seminário” (1958-1978). 2011. 565 p. Doutorado (História Social), 

Universidade de São Paulo, SP.  

 

RODRIGUES, Silvio. Centenário de nascimento de José Ulpiano Pinto de Souza. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 65, pp. 301-311, 1970. 

 

RODRIGUES, Silvio. Jorge Americano. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, vol. 65, pp. 21-35, 1970. 

 

RODRIGUES, Silvio. José Alcântara Machado de Oliveira. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, vol. 70, pp. 11-18, 1975. 

 

RODRIGUES, Silvio. Discurso. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, vol. 77, 333-337, 1982. 

 

SAMPAIO DÓRIA, Antônio de. A revolução de 1930. Causas e directrizes, Revista da 

Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 26, pp. 295-313, 1930, p. 300. 

 

SAMPAIO DÓRIA, Antônio de. Antônio de. As tradições da Faculdade de Direito de São 

Paulo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 39, pp. 257-267, 

1944. 

 

SANSÃO, Luiza. Ameaças e agressão do CCC a Rocha Barros causaram a sua morte. Revista 

ADUSP, São Paulo, maio de 2013, p. 40. 

 

SANTOS, Luiz Pedreira dos. Consolidação das Leis Trabalhistas, 2ª edição, Rio de Janeiro: 

Livraria Jacintho,1937. 

 

SANTOS, Moacyr Amaral. A obra de Estevam de Almeida. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, vol. 58, pp. 7-23, 1963. 

 



 

277 
 

SANTOS, Rodrigo Sérgio de Araújo. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento 

histórico: a formulação conceitual de Caio Prado Junior (1954-1958), 2014. 137 f. 

Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, SP. 

 

SÁVIO, Marco Antônio Cornacioni. As guerras de Minerva: a Revista Politécnica e a 

construção de uma ideia de ciência em São Paulo. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, 

Rio de Janeiro, v. 20, supl., pp. 1315-1332, nov de 2013. 

 

SCHWARCZ, Lilia Moriz. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial 

no Brasil 1870-1930, São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

 

SIGAUD, Lygia. As armadilhas da honra e do perdão: usos sociais do direito na mata 

pernambucana. Mana, Rio de Janeiro, vol. 10, nº 1, pp. 131-163, 2004. 

 

SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores no Tribunal: conflitos e Justiça do Trabalho 

em São Paulo no contexto do Golpe de 1964, 2ª edição, São Paulo: Alameda, 2019. 

 

SILVA, Julio Cesar Pereira da. Medicina Legal, vida e infanticídio no México (1860-1870): 

as concepções de Luis Hidalgo y Carpio (1818-1879). Saeculum Revista de História, João 

Pessoa, vol. 26, nº 44, pp. 237-250, jan./jun. 2021. 

 

SILVA, José Afonso da. A faculdade e meu itinerário constitucional, São Paulo: Malheiros 

Editores, 2007. 

 

SILVA SOBRINHO, Raphael Corrêa da. Elogio histórico do desembargador Aureliano 

Coutinho. Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 5, pp. 323-333, 1897. 

 

SILVEIRA, Mariana de Moares. É o jurista um intelectual? Um olhar para o caso do Brasil 

nos anos 1930 e 1940. VI Simpósio Nacional de História Cultural, Universidade Federal do 

Piauí, Teresina, pp. 1-12, 2012. 

 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge Silveira. O centenário do professor Soares de Mello. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 93, pp. 525-559, 1998. 



 

278 
 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. A título de 

despedida: tributo a Chaves Camargo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, vol. 102, pp. 1217-1234, 2007. 

 

SIMMEL, Georg. O estrangeiro. Tradução de Mauro Guilherme Pinheiro Khoury. Revista 

Brasileira de Sociologia da Emoção, João Pessoa, vol. 4, nº 12, pp. 265-271, dezembro de 

2005. 

 

SIMÕES NETO, Francisco Teotônio. Os bacharéis na política e a política dos bacharéis. 

1983. Tese (doutorado em Ciência Política) em 2 volumes – FFLCH – USP, São Paulo. 

 

SPIRANDELLI, Claudinei Carlos. Trajetórias intelectuais: professoras do Curso de Ciências 

Sociais da FFLC- USP (1934-1969). 2008, 209 p. Doutorado (Sociologia), FFLCH – USP, 

São Paulo. 

 

SUSSEKIND, Arnaldo. Apud CARDONE, Marly Antonieta. Professor Cesarino. O 

anticonformista, São Paulo: Edição da Autora, 2017. 

 

TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. Spencer Vampré. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 60, pp. 25-47, 1965. 

 

TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A democracia e o Brasil. Uma doutrina para a 

revolução de março, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1965. 

 

TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. Pronunciamento. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, vol. 63, pp. 401-412, 1968. 

 

TELLES JUNIOR, Goffredo da Silva. A Folha dobrada, lembranças de um estudante, Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

 

TISSEMBAUM, Mariano. “Direito Social Brasileiro”, del Prof. Dr. A. F. Cesarino Junior. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 35, nº 3, pp. 728-739, 

1939. 



 

279 
 

TOLEDO, Edilene. Um ano extraordinário: greves, revoltas e circulação de ideias no Brasil 

em 1917. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 30, nº 61, p. 497-518, maio-agosto 2017. 

 

TOLEDO, Roberto Pompeu. A capital da solidão. Uma história de São Paulo das origens até 

1900, Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. 

 

TRIGO, Maria Helena Bueno. Os paulistas de quatrocentos anos, ser e parecer, São Paulo: 

AnnaBlume, 2001. 

 

VAMPRÉ, Spencer. Professor João Arruda. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, vol. 39, pp. 39-57, 1943. 

 

VAMPRÉ, Spencer. Professor João Arruda. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, vol. 39, pp. 39-57, 1944. 

 

VAMPRÉ, Spencer. Memórias para a história da academia de São Paulo, vol. 1 e 2, 2ª 

edição, São Paulo: Instituto Nacional do Livro, 1977. 

 

VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo, 2ª edição, São Paulo: 

Perspectiva, 2011. 

 

VIANA, Geraldo de Camargo. Memórias sobre Cardozo Mello Neto, Sampaio Dória e Soares 

de Faria. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 78, pp. 291-

299, 1983. 

 

VIANA, Geraldo de Camargo. Oração em homenagem ao professor Washington de Barros 

Monteiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. 94, pp. 479-

484,1999. 

 

VIDIGAL, Luís Eulálio de Bueno. Gabriel de Rezende Filho. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, vol. 52, pp. 296-305, 1957. 

 



 

280 
 

VIVEIROS DE CASTRO, Augusto Olympio. A questão social, Rio de Janeiro: Livraria 

Editora Conselheiro Candido de Oliveira, 1920. 

 

WAIZBORT, Leopoldo. O mal-entendido da democracia: Sérgio Buarque de Hollanda, 

Raízes do Brasil, 1936. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol.  26, nº 76), pp.  

39-62, jun., 2011. 

 

WEBER, Max. Sociologia do direito. Sociedade e economia, volume 2, São Paulo: Editora 

UnB e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999. 

 

WEINSTEIN, Barbara. Racializando as diferenças regionais: São Paulo x Brasil, 1932. 

Esboços: história em contextos globais, UFSC, Florianópolis, vol. 13, nº 16, pp. 281-303, 

2006. 

 

ZOREK, Bruno de Macedo. O futuro de São Paulo na década de 1950.  2019, 208 f. Tese 

(Doutorado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UNICAMP, Campinas. 


