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Debalde procurei, baldado intento: 
Tudo que via em torno era mentira, 
Dessa que se desfaz soprando o vento... 
 
Hoje, vivo sem fé, sósinho e triste, 
Tendo apenas, em mim, a alma que expira 
Descrendo do que nesta vida existe... 

 
J. H. Coelho de Araujo, Só (excerto 
de poema, do 3º ano de Direito, 
Revista Acadêmica da UFPR de 
1917)  

 
 

O meu ultimo sonho, a fria realidade 
Extinguiu de repente emquanto eu, num transporte 
Louco, via a mentira em logar da realidade 
 
Oh ! Triste despertar ! Antevi minha sorte, 
Quando os olhos abri, em febril anciedade, 
Tendo por leito a dôr e por descanço a morte. 

 
J. H. Coelho de Araujo, Desillusão 
(excerto de poema, do 3º ano de 
Direito, Revista Acadêmica da UFPR 
de 1917) 
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RESUMO 
 
 

 
 
Marcado espacialmente em Curitiba e temporalmente na primeira metade do século XX, 
tem-se por fito elucidar as estruturas discursivas e as aplicações práticas da sociedade 
curitibana inseridas no âmbito da recém instituída Universidade do Paraná, tendo por 
análise demorada um de seus cursos, Ciências Jurídicas e Sociais. Tomando por 
compasso uma historiografia regional, objetiva-se primeiramente abordar os parâmetros 
da cultura curitibana em torno da qual dependia e surgia uma incipiente cultura jurídica. 
Prosseguindo, as discussões centrar-se-ão na Faculdade de Direito, especificamente 
no que tange ao seu conteúdo programático, dando caro enfoque em sua parte 
destinada à propedêutica. A releitura de sua estrutura objetiva curricular estabelece 
uma linha de pensamento jurídico prático e pragmático, com forte apego à dogmática 
não-crítica. Em outro viés, os estudos irão se bifurcar nos escritos científicos produzidos 
tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente, com propósito de se aperceber 
dos resultados dos seus discursos proferidos culturalmente e das suas práticas 
educacionais prolatadas. Agora, longe estão discussões propriamente sobre Direito, 
dogmáticas ou não, o que impossibilita uma historiografia do ordenamento jurídico 
propriamente e permite, por outro lado, visualizar, ainda que opacamente, um corpo 
universitário voltado para temas díspares com fim comum, a confirmação da pretendida 
caracterização da cultura jurídica curitibana nos novos abertos caminhos modernos por 
serem desbravados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

“O direito é a forma por excelência do discurso 
atuante, capaz, por sua própria força, de 
produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz 
o mundo social, mas com a condição de se não 
esquecer que ele é feito por este.” 
 

Pierre Bourdieu 
O Poder Simbólico 

 
 

É diante de uma grande ausência de estudos e pesquisas que envolvam a 

história de nossa instituição educacional jurídica, a, hoje, Faculdade de Direito da 

UFPR, que se impõe a necessidade do trabalho como o que agora será abordado. 

Não sem dificuldades que foram enfrentados. Isso inclui um inexplicável descaso 

para com a própria história de que somos e fazemos parte. Para mencionar, a 

incapacidade de se conservar e preservar documentos e arquivos indispensáveis para 

os incansáveis investigadores da História e da História do Direito, imprimindo desvalor e 

descaso aos discursos que nos antecederam. Motivo que, por si só, já seria suficiente e 

necessário para ter-se um cuidado maior no resgate da parte perdida da nossa história. 

Igualmente pertinente é ater-se numa História do Direito voltada primeiramente 

às fontes primárias, ou seja, os documentos e demais fontes arquivadas que restaram e 

que fizeram estória e história, não estancada, propagada no tempo, impaciente aos que 

sobre eles deitam seus curiosos olhares.  

Nessa perspectiva e em outros colóquios, a busca é por elementos formadores 

de bens culturais capazes de suficientemente explicar sob quais conteúdos e 

conhecimentos, quais forem, programavam e orientavam o curso de direito às portas 

novecentistas. 

O texto foi pensado, sistematizado e elaborado em duas partes dependentes 

entre si. 

A primeira parte é o contexto histórico no qual se deu a formação da 

Universidade do Paraná, a dizer, refazer os passos já trilhados em torno da 

historiografia regional sobre os mais variados campos sociais (econômico, cultural, 

educacional, político, etc.), na tentativa de se ter um esboço provisório de como se 

passava Paraná e Curitiba. Vamos ver, no Capítulo I, que se a economia e a socieade 



 
 

 

começava a marcar um novo ritmo social (nova Universidade não foge à regra), a 

educação (positivista), visto no Capítulo II, ainda mais quando transbordava moral e 

civismo, para alguns influentes, era o meio por excelência de conservação do estado tal 

de coisas que se via mudar, o que dirá então dos futuros universitários...  

A segunda parte trata pormenorizadamente da Universidade do Paraná desde a 

sua criação, no Capítulo I, sobre que fatos e meios (econômicos, por exemplo) foi 

possível soerguê-la, até seus registros acadêmicos em fins da primeira metade do 

século XX, fechando o Capítulo II, que é o momento em que ocorre sua federalização, 

alterando-se profundamente suas estruturas, tanto externas (ensino gratuito) quanto 

internas (vinculação direta ao governo central).  

Se a excessiva cobrança de taxas dos alunos foi fundamental, bem como os 

auxílios com dinheiro público, para a associação privada UPR, veremos também, em 

exames curriculares, produções acadêmicas (discentes e docentes) e teses de cátedra, 

que os discursos ali proferidos não se estenderam para além do que era socialmente 

aceito pelas altas camadas paranaenses e curitibanas, acabando por refletir as 

concepções (positivistas) dominantes e hegemônicas do que se entendia por um ensino 

jurídico do novo século passado.  

A par da divisão interna dita acima, duas áreas, sinteticamente, compõem meu 

tema: estruturação e aplicação. 

Em estruturação, desatendida de prévios conceitos, posso dizer compor os 

aparatos sociais, econômicos e educacionais da época em alerta. De que maneira, e 

se, influenciaram esses fatores culturais na elaboração do conhecimento jurídico? 

Na aplicação procuro aliar condições educacionais, formais (esquemas 

intelectuais ou programas de pensamento), da parte primeira, tais como doutrinas 

científicas propaladas, explicando-as, com obras científicas e textos acadêmicos 

produzidos sob e produtores das categorias arroladas pelo corpo docente e pelo corpo 

discente. De que maneira, e se, foi inserida práticas e discursos dos elementos culturais 

da sociedade e científicos da universidade na elaboração do conhecimento jurídico?  

Enfim, questiona-se qual era a cultura jurídica curitibana, qual a direção dada 

aos seus primeiros passos, qual o seu traço característico. Perguntas que esperam ter 



 
 

 

sido adequadamente respondidas no decurso de toda a pesquisa e desenrolar do 

processo de narrativas, descrições e conclusões no corpo do texto. 

Tentei, em últimas palavras, não explicar historicamente o direito por si mesmo, 

com intuito de, aliando interpretação trans-disciplinar, obter uma compreensão 

conglobada da ciência do direito em suas diversas tessituras possíveis.  

Fugiu do intento um diálogo temporal anacrônico completo e exaustivo.  

Priorizei uma história participativa, legando ao leitor a tarefa de tomar 

conjuntamente suas próprias inferências e interpretações, acompanhado de algumas 

colaborações no sentido de exprimir acerca de passagens e pensamentos que, devido 

ao pouco respaldo atual, precisariam de retoques de inteligibilidade. 

Assim, faço votos ao paciente leitor consciente de sua historicidade fundante 

como sujeito deste processo que leia o que irá se desenvolver nas linhas abaixo, nas 

páginas adiante, e que as desça, degrau por degrau, no eterno retorno à e da História 

(do Direito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRIMEIRA PARTE: O INÍCIO DO SÉCULO XX PARA CURITIBA 

Capítulo I. Sociedade e Economia 

 

“Na verdade é a ordem a base do progresso. E, 
assim, uma vez que o axioma da philosophia 
positiva offende melindres de crenças, bem 
podia o Estado ter inscripto em seu pavilhão a 
divisa que almejara Zacharias ao instalar a 
primeira Assembléia Legislativa da Província: 
‘Concórdia e Prosperidade’” 1 

 
Pamphilo D’Assumpção 

 
 

Em uma palavra, o discurso do cenário curitibano, desse começo de novo 

século, desenvolvido e envolto num imaginário presente na política, na literatura, na 

urbanização da cidade, e etc., pelos destacados elementos da elite letrada repetia uma 

necessidade: a modernidade. E modernidade a significar um conjunto de fatores, 

especialmente econômicos e culturais, que simbolizavam os passos de progresso e de 

civilização, encontrados em relatos e notícias, do “Velho Mundo” (Europa Ocidental) e 

da “Nova América” (EUA), com a República marcando este tempo para uma nova 

sociedade. 2 

Dito outra vez, “a idéia de modernidade, (...) no caso paranaense, estará 

intimamente relacionada a uma construção de uma sociedade supostamente industrial 3 

e projetada para um futuro idílico”. 4 

Uma necessidade, pois era chegado momento de ver expurgada uma história 

contaminada pela escravidão, colonização, dependência econômica e cultural, política 

                                                 
1 Diário da Tarde, Curitiba, 21 ago. 1908 (primeiro professor de Direito Civil das Obrigações da Faculdade 
de Direito da UFPR). 
2 Quando, na verdade, as mudanças favoráveis ao progresso material e econômico do país se deram já 
durante o período imperial, mostrando, assim, que “a imagem da República como um sistema de governo 
que colocaria o país na modernidade não passa de uma construção feita a partir de uma fantástica 
engenharia política, montada para intervir sobre o imaginário da população e disseminar a idéia de que o 
Brasil estava entrando na modernidade graças à Proclamação da República.” PEREIRA, Luís Fernando 
Lopes. Paranismo: o Paraná inventado; cultura e imaginário no Paraná da I república. 2.ª ed. Curitiba: 
Aos Quatro Ventos, 1998. págs. 46-47. 
3 “A cidade de Curitiba será em pouco tempo um dos mais notáveis centros industriais do Brasil...” previa 
um dos maiores ideários da modernidade. POMBO, José Francisco da Rocha. O Paraná No Centenário 
(1500-1900). 2.ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Curitiba: Secretaria da Cultura e do Esporte do 
Paraná, 1980. p. 140. 
4 PEREIRA, Luís F. L., op. cit., p. 54. 



 
 

 

imperial, enfim, pelo atraso e pela desordem social por que passou o Brasil e o Paraná. 

“O importante não era retratar a realidade, mas construir uma imagem do real que, por 

sua força simbólica, se tornaria mais forte que o próprio real”. 5 Dizendo mais, e capaz 

de dominar e realizar essa “realidade imaginada”.  

Um discurso acompanhado de uma conformação (formar) e conformatação (tomar 

forma) advinda das próprias transformações pelas quais passava a Curitiba recém 

republicana. A relação de determinação não era em sentido único, portanto. Realidade 

e imaginário complementavam-se, confundidos e diluídos em práticas e discursos. “E, 

se ele [o imaginário] comanda aos indivíduos (o imaginário cria indivíduos) certas 

atitudes, o faz de acordo com uma rede de poderes, protótipo de uma relação 

assimétrica de forças entre as classes, a qual, igualmente, fixa discursos, cria 

hierarquias e rituais, abrigando uma disposição de lugares certos para cada homem 

individualizado”. (sem grifos no original) 6 

 
Cria-se a partir de todos estes elementos um outro mundo, des-historicizado e fora das 
coordenadas reconhecíveis, pois o que importa é a imagem produzida tecnicamente e sua 
potencialidade simbólica; imagem criada pelos construtores da República e da identidade cultural 
do Paraná, onde com o desenvolvimento técnico a cidade de Curitiba assiste atônita ao 
aparecimento de bondes elétricos, da iluminação elétrica dos teatros, do fonógrafo, do 
cinematógrafo, dos balões, a passagem do Hindemburg (Zeppelin alemão), o aparecimento da 
fotografia e dos colecionadores dos cartões postais, a imprensa como uma empresa sofisticada e 
com novos recursos para a reprodução técnica, as Exposições que destacam a máquina e o 
desenvolvimento científico e levam a população a prestar reverência às mesmas. Os carros pelas 
ruas, os cartazes, as propagandas, a produção de um mundo de imagens que compõe um 
macabro espetáculo do maquinismo moderno, elaborando um elogio da técnica e da ciência. 7 
 
 

 As inovações industriais (“aparelhos modernos”), 8 as fábricas, o avanço do 

comércio, o hábito da leitura quotidiana de jornais, fundação de bancos e instalação de 

novas fábricas, as novas instituições educacionais, a expansão das máquinas, os novos 

modelos morais de civilidade, a urbanização, etc., “parecem ser, antes do que os dados 

                                                 
5 PEREIRA, Luís F. L.. Paranismo..., p. 62. 
6 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Do Direito Aos Direitos; pensar o direito contemporâneo. UFSC: 1983. p. 83. 
(Dissertação de Mestrado) 
7 PEREIRA, Luís F. L., op. cit., págs. 62-63. 
8 “Ao materializar a conjugação vitoriosa da ciência e da técnica, a máquina se transformou no símbolo 
incontestável do progresso...”, por outro lado “(...) provocava a desaprovação e o medo por parte dos que 
a consideravam responsável, entre outros problemas, pela desqualificação do trabalho, pelo 
embrutecimento do homem, pela instabilidade do mercado de trabalho, e pela compressão dos salários.” 
LUZ, Regina Maria. A Modernização da Sociedade no Discurso do Empresariado Paranaense: Curitiba 
1890-1925. Curitiba: UFPR, 1992. págs. 19 e 22, respectivamente (Dissertação de Mestrado). 



 
 

 

inquestionáveis da ‘realidade’, construções ou interpretações das classes dominantes 

sobre a experiência ou condições de vida experimentadas (por eles e) pelos populares. 

Estas noções, contudo, não se confundem com a experiência real de vida dos 

populares, nem é a única leitura possível desta experiência”. (grifos do original) 9 Era 

uma visão edulcorada. 10 

 Contradições de uma sociedade em mudança que não beneficiava igualmente a 

todos em seu progresso cultural e material. Falta de moradia, 11 preconceitos para com 

os não “morigerados” (aqueles que se recusam ao trabalho “honesto”, vagabundos, 

mendigos, inválidos, jogadores, meretrizes, bêbados, menores abandonados e toda 

sorte de pobres, a “classe perigosa”, os “cidadãos de segunda classe” não úteis à 

sociedade e à Pátria) sobrecarregados pelas precárias condições de vida, sobretudo 

higiênicas, surgidas diante da falta de emprego e alvo do controle violento do aparato 

policial, são alguns exemplos que não contribuíram, pelo contrário, negaram a leitura 

modernizante dada para a época em trâmite. 12  

 

(...) todo homem que utilmente produz para a sociedade é, unicamente por isso, membro da 
sociedade; que todo homem que nada produz está, unicamente por isso, fora da sociedade 
e é seu inimigo; que tudo o que impede produção é mau; que tudo aquilo que a favorece é bom. 
Enfim, que as relações industriais são as únicas positivas e importantes, as únicas a respeito das 
quais pode haver um acordo. (sem grifos no original) 13 

 

                                                 
9 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da 
Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 49 apud LAMB, Roberto Edgar. Uma Jornada Civilizadora: 
imigração, conflito social e segurança pública na província do Paraná – 1867 a 1882. 2ª ed. Curitiba: Aos 
Quatro Ventos, 1999. págs. 98-99. 
10 BONI, Maria Ignês Mancini de. O Espetáculo Visto do Alto: vigilância e punição em Curitiba (1890-
1920). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998. p. 16. 
11 “Os pobres e os sapos vão indo de cada vez para mais longe, dizia-me Emiliano Perneta (cabe a nós 
dizer, ex-professor dos primeiros anos de Direito Criminal da Faculdade de Direito da UFPR) (...) ela bem 
resumia a situação. (...) com os pobres vão-se distanciando também as culturas” (sem grifos no 
original), agora outras, mais “cidadãs que a de outrora”. VÍTOR, Nestor. A Terra do Futuro. Impressões 
do Paraná. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 1996. p. 91. 
12 BONI, Maria I. M. de, op. cit., p. 16. 
13 L’Industrie, T. III, 1º cad., 1884, p. 183. Periódico criado e dirigido por Henri de Saint-Simon entre 1816-
1818. Augusto Comte é o autor do volume citado. apud BENOIT, Lelita Oliveira. Sociologia Comteana: 
gênese e devir. São Paulo: Discurso Editorial, 1999. págs. 43-44. Uma nova moral, uma nova sociedade, 
a do homem industrial, ou seja, nas palavras de Saint-Simon, “(...) aquele que trabalha para produzir ou 
para colocar ao alcance dos diferentes membros da sociedade um ou vários meios materiais de 
satisfazer suas necessidades e preferências físicas.” Todo homem que trabalha é um industrial, pertence 
à classe industrial: agricultor, marinheiro, negociante, fabricante de sapatos, marceneiro, carroceiro... 
Oeuvres de Henri Saint-Simon. Vol. IV, p. 3 apud BENOIT, L. O., op. cit., p. 47. 



 
 

 

 As reclamações sobre uma Curitiba por muito a se fazer vinham de todos os 

lados, até mesmo dos representantes da elite citadina. Precária iluminação pública, 

escasso contingente do policiamento municipal, calçadas não pavimentadas, falta dum 

programa para a higiene pública, sem plano de construção para as novas edificações, 

sem jardins e arborização, 14 tudo isso com um alvo certo, o Executivo Municipal que 

deveria ouvir e atender aos reclames de parte da sociedade coerente com o progresso 

e com a cultura civilizada, ou, poderia dizer-se, civilizatória. Seria uma nova tentativa, já 

que “a colonização não rendeu bons frutos”. 

 Não só. Crises habitacionais, 15 reduções salariais que atingiram todos os 

trabalhadores, crescimento e ameaça constante do desemprego e a alta dos aluguéis, 

alcançando notadamente as camadas mais pobres da população (incluída, 

necessariamente, do proletariado), 16 formaram o cenário que caracterizaria um início 

de segunda década para os curitibanos em pleno limiar do novo centenário. 

 

Aqui onde a vida era uma delícia, porque nunca a fome tocara os lares, depois de algumas 
transformações da cidade, já o proletariado veio a sentir o aperto oriundo dessa convergência de 
elementos extranhos e da própria remodelação da ‘urbs’. 17 

  

Dados revelam o grande crescimento populacional vivido e enfrentado pela 

capital paranaense no começo do século XX. Se em 1890 contaríamos com um 

contingente populacional de 24.553, em 1920 esse número saltaria para 78.986, mais 

que triplica, sendo de 50.124 a população total em 1900 e de 60.800 em 1910. 18 

Para alguns, uma cidade moderna e civilizada, para outros, simplesmente injusta 

e desigual.  

Curitiba mudava, “ganhava outro ar, outro porte”. 19  

Os donos do poder não.  

                                                 
14 Matéria publicada no jornal Paraná Moderno, sem data. Segundo Nestor Vítor, “não há muito” dos idos 
de 1912. apud VÍTOR, Nestor, A Terra do Futuro..., págs. 93-94. 
15 Dizia Emiliano Perneta: “(...) sobem crescentemente os aluguéis. Uma moradia mediana pela qual no 
seu tempo, meu amigo, se pagavam 40$ ou 50$ mensais, custa hoje 120$ ou 150$.” VÍTOR, Nestor, op. 
cit., p. 83. 
16 “A carestia e o alto custo de vida foram fatores decisivos na eclosão da greve...” proletária de 1917 
ocorrida em Curitiba. FONSECA, Ricardo Marcelo; GALEB, Mauricio. A Greve Geral de 17 em Curitiba: 
resgate da memória operária. Curitiba: IBERT, 1996. p. 66. 
17 Commercio do Paraná, Curitiba, 2 mar. 1913 apud LUZ, Regina M.. A Modernização..., p. 83. 
18 BONI, Maria I. M. d., O Espetáculo..., p. 11. 
19 VÍTOR, Nestor, op. cit., p. 82. 



 
 

 

No plano estadual, com a proclamação da República, mormente uma nova forma 

de governo, novo não era quem representava ou representaria o poder político. 

Oligarquias locais, grandes proprietários de terras e a nascente burguesia comercial, 

sem qualquer disputa de natureza político-partidária, se revezavam no poder, 

principalmente quando em jogo as fortes relações de parentesco. “Não existe partido de 

oposição no Estado, não existe mesmo agremiação política alguma, que dispute aos 

lugares da representação ao partido que tem as responsabilidades da situação...”, 20 

denunciava o deputado Generoso Marques dos Santos, numa sessão do Congresso 

Legislativo da Assembléia do Paraná de 15 de março de 1913. E mais, havia, ainda 

segundo ele, “uma só opinião pública, uma unanimidade de representação”. 21  

O poder político podia trocar de roupa, mudar de rosto, nunca de interesses 

defendidos, eles se mantinham, sempre. Era respeitada fórmula republicana recém 

instalada de mandato político eletivo por período para consagrar privilégios duma 

classe oligárquica. 

No plano municipal, em que pese ser mera cópia em escala reduzida, algumas 

considerações devem ser feitas. 

A atuação dos poderes públicos sofrerá uma significativa mudança: a separação 

entre os poderes legislativo e executivo municipais, tendo um nítido fortalecimento 

deste e aumento das funções daquele. Enquanto um cuidava de fornecer leis 

modernas, sobre os mais variados temas, do tráfego de bondes, ao calçamento, 

distribuição de energia elétrica e telefone, construções edilícias, chegando a serem 

detalhadas em seus provimentos que consolidassem o espaço urbano de Curitiba, 

outro tratava de executar serviços públicos respaldados nas mesmas leis. 22  

Cândido Ferreira de Abreu, prefeito entre 1913 e 1916, é exemplo emblemático. 

Seu mandato caracterizou pela consolidação da estrutura urbana e industrial de 

                                                 
20 COSTA, Samuel Guimarães da. História Política da Assembléia Legislativa do Paraná. Curitiba: 
Assembléia Legislativa, 1994. 2v. p. 280. 
21 Ibidem, p. 283. 
22 Se todos tinham algo a reclamar, nem todos eram ouvidos, nem todos eram atendidos. O processo de 
urbanização em muito se deveu ao incremento de habitantes pertencentes à classe exportadora da 
burguesia do mate e suas indústrias que em 1924, segundo levantamento da Secretaria das Finanças do 
Paraná, somavam 535 em Curitiba (39,3% das existentes em todo o Estado). Ávidos por consumirem 
serviços públicos, exerciam forte pressão sobre o poder público. CHAVES, Niltonci Batista. A Cidade 
Civilizada: discursos e representações sociais no jornal “Diário dos Campos” na década de 1930. 
Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2001. p. 11. 



 
 

 

Curitiba que se inicia fortemente em 1880, com a preocupação de projetar “uma 

correlata cabocla de Paris ou Londres”, 23 envolvendo tanto arquitetura e planejamento 

como aquisição de hábitos e comportamentos, uma “moral”, europeizantes, mais 

avançados. 24  

 

Curitiba, por se tratar da capital do Estado, precisaria adequar-se tanto aos anseios 
“cosmopolitas”, como às estratégias do acúmulo de capital de uma burguesia ervateira que 
estava começando a diversificar seus negócios. Para tanto, o desenvolvimento capitalista 
passava a exigir uma cidade que oferecesse serviços, que concentrasse as unidades produtivas, 
que congregasse um mercado consumidor e que organizasse e disciplinasse uma massa 
trabalhadora. Nesse quadro, a intervenção do Estado no cenário urbano era fundamental; 
Cândido de Abreu, engenheiro – pautado, portanto, pelo discurso cientificista – com poderes 
extraordinários cedidos pelo Governo Estadual, passou a reformar a cidade num momento de 
crise, dentro de uma política de ocupação do solo urbano de lógica capitalista. (sem grifos 
no original) 25 
 
 
Ocupação e racionalização do espaço urbano realizado em meio aos ditames de 

positivistas de paz e de ordem, necessários para o progresso da cidade.  

Ambos, vereadores e prefeito, atuavam, com o respaldo de sua população e 

imprensa, em prol de uma remodelação da cidade capaz de acompanhar os rumos de 

ordem e progresso pelos quais deveria passar. E “a luta pelo poder político entre 

executivo e legislativo era acirrada, consubstanciando-se na realização de obras 

públicas”. 26  

Assim, imaginário moderno, dos sonhos utilitários dos habitantes de Curitiba, se 

aproxima e se reconstrói na real-idade, supostamente moderna, de seu quadro urbano. 

 

A nossa Curitiba moderna necessita de leis também modernas, feitas naturalmente por 
espíritos modernos; que acompanhem a evolução, e que estejam em harmonia com a época; 
que se enquadrem na atualidade, fazendo mesmo conveniente previsão do futuro. Legislar 
para o passado é utopia. Curitiba é uma cidade jovem; consequentemente a sua mentalidade não 
pode ser antiquada. (sem grifos no original) 27 

                                                 
23 SÊGA, Rafael Augustus. A Capital Belle Époque: a reestruturação do quadro urbano de Curitiba 
durante a gestão do prefeito Cândido de Abreu (1913-1916). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2001. p 2. 
24 “Consolemo-nos, porque aqui não se tem feito sinão copiar a França da decadência, em tudo: em 
política, nesta pelo menos até 1889, em pedagogia, em sciencias, em litteratura, em artes, em serviços 
municipaes, em modas.” (sem grifos no original) ARARIPE JR., p. IX, prefácio da obra de POMBO, José 
Francisco da Rocha. O Grande Problema; plano de um novo instituto de educação. Rio de Janeiro: 
Companhia Typographica do Brazil, 1900. 
25 SÊGA, Rafael Augustus, op. cit., págs. 1 e 2. 
26 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello; SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. O Poder Local e A Cidade: 
a Câmara Municipal de Curitiba – Séculos XVII a XX. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2000. p. 110. 
27 ALMANACK DOS MUNICÍPIOS, 1927, S/P. apud Ibidem, p. 109. 



 
 

 

E, para arcar com os gastos exigidos pela Curitiba moderna, a receita pública era 

totalmente devota da principal atividade econômica do Estado, 28 a atividade ervateira 

sobre a qual recaiam diversos impostos de exportação de responsabilidade duma 

poderosa máquina fiscal. 29  

Fonte de propriedade e prosperidade, a erva-mate dominou e comandou os 

destinos dos paranaenses desde seus primeiros dias de ex-província, que constituía a 

quinta Comarca de São Paulo, permanecendo como principal produto econômico do 

Paraná até fins da década de 20 do século XX, 30 seguido pela madeira e os fósforos. 

Com os últimos decênios do Império e advento da República, a comercialização do 

mate continuou, sobretudo, voltada para o mercado externo, 31 principalmente seu mais 

importante importador e consumidor, a Argentina, que irá começar, acanhadamente, 

sua produção de mate somente em 1910. 32 Tal fato, a “monocultura regional exclusiva 

e absorvente” do mate, 33 será já criticado, a exemplo, por Ildefonso Correia, o líder da 

indústria ervateira no final do século XIX Barão do Cerro Azul, Rocha Pombo e Romário 

                                                 
28 “A erva mate constitue a coluna de ouro de nossa riqueza econômica; dela emanavam as nossas 
principais fontes de renda; nela assenta todo o engrandecimento, a prosperidade do Paraná. Dedicar 
especial atenção a nossa primeira indústria, considerar com carinho todas as questões que envolvem o 
aperfeiçoamento e o desenvolvimento de sua produção é, pois, atender à defesa dos mais vitais 
interesses do Estado.” (sem grifos no original) discurso ao Congresso do Presidente do Estado, Munhoz 
da Rocha, proferido em 1922. apud BACILLA, Antonio. O Drama do Mate. Curitiba: Editora Guairá, [s.d.]. 
págs. 129-130. 
29 “Enquanto o governo de São Paulo arrecadava sobre sua indústria, em valores brutos, 1.604:215$, o 
Paraná arrecadava quase o dobro, 3.061:128$. O total de impostos (federais, estaduais e municipais) 
representava 3,8% do valor da produção industrial de São Paulo e 10,4% no Paraná. A média nacional 
era de 3,6%.” BRASIL. Diretoria Geral de Estatística. Recenseamento do Brazil realizado em 1 de 
setembro de 1920. Rio de Janeiro: Typografia da Estatística, 1927. v. 5 p. 400-9 apud PEREIRA, Magnus 
Roberto de Mello Pereira. Semeando Iras Rumo ao Progresso; ordenamento jurídico e econômico da 
Sociedade Paranaense, 1829-1889. Curitiba: Ed. da UFPR, 1996. p. 21. 
30 “Não obstante, ainda se constituir na atividade mais importante do Estado, a partir de 1914 o mate vai 
perdendo a sua condição de atividade condutora da economia, dando lugar a uma participação cada vez 
maior do café.” PADIS, Pedro Calil. Formação de Uma Economia Periférica: o caso do Paraná. São 
Paulo: HUCITEC; Curitiba: Secretaria da Cultura e do Esporte do Governo do Estado do Paraná, 1981. p. 
64. 
31 “A economia do mate foi um sistema para produzir para os mercados externos...” e deles era 
extremamente dependente, comerciantes, industriais, políticos, trabalhadores, etc.. IANNI, Octavio. As 
Metamorfoses do Escravo. São Paulo: HUCITEC, 1988. 2. ed. rev. e aum. p.87-8 apud PEREIRA, 
Magnus R. de M., op. cit., p. 19.   
32 “Não há dúvida que a prosperidade do Paraná tem dependido até agora essencialmente da 
prosperidade das três Repúblicas do Sul, Argentina, Chile e Uruguai.” VÍTOR, Nestor. A Terra do 
Futuro..., p. 100.  
33 COSTA, Samuel G. da. História Política..., p. 263. 



 
 

 

Martins que viam na construção de estradas e diversificação da produção agrícola 34 35 

uma saída para um futuro incerto e pessimista sobre a produção e comercialização da 

erva mate e suas crises cíclicas pelas quais periodicamente passava. 36 37 Vitor Ferreira 

do Amaral, diretor da Universidade do Paraná em 1914, descreve a falta de 

investimentos na agricultura: 

 

A escassez de braços, a proverbial indolencia de nossos patricios, a preoccupação quasi 
exclusiva com a industria extractiva e relativamente facil de herva-matte, a falta de boas vias de 
communicação, a ignorancia dos principios elementares de agricultura, o desconhecimento de 
apparelhos agricolas modernos, etc, explicam o marasmo de nossa lavoura. 38 
 

Não é sem motivos, então, que até mesmo a própria UPR comprará essa briga 

estatuindo em 21 de Maio de 1914: 

 

Art. 179.º - Sob o nome de Campo de Experimentações Agrícolas, a Universidade do Paraná 
manterá, nas visinhanças da cidade de Curityba, uma fazenda modelo, destinada ao ensino 
pratico da agricultura, em seus differentes ramos, por meio de demonstrações e culturas 
systematicas das plantas úteis, e bem assim da zootechnia e das industrias ruraes.  
 

Dirá, ainda, o diretor da UPR, ser “necessario integrarmos o seu programma, 

instituindo-se, sem mais detença, o ensino de Agricultura racional, scientifico e pratico, 

afim de desapparecer a errônea crença de que o Paraná só póde produzir com 

vantajem herva-matte e pinheiros”. 39 

                                                 
34 “A agricultura e a pecuária paranaense (...) encontra-se no início do século XX em franca decadência.” 
SILVA, Edson Armando. Energia Elétrica e Desenvolvimento Industrial em Ponta Grossa – 1904-1973. 
Curitiba: UFPR, 1993, p. 19, apud CHAVES, Niltonci B.. A Cidade Civilizada..., p.10. 
35 “As possibilidades para substituir o mate na época, em exportações na Província eram difíceis, quase 
impossíveis. A agricultura lutava com diversas dificuldades e não apresentava condições para solucionar 
a situação econômica da Província...” COSTA, Odah Regina Guimarães. Ação Empresarial do Barão do 
Serro Azul. Curitiba: Secretaria de Estado de Cultura e Esporte, 1981, p. 34 apud QUELUZ, Gilson 
Leandro. Rocha Pombo; romantismo e utopias (1880-1905). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998. p. 31. 
36 “Assim, quando o matte sofre baixa de preço nos mercados consumidores e a sua procura (...) diminui, 
necessàriamente manifesta-se uma crise em todas as transações commerciaes...” Relatório apresentado 
à Assembléia Legislativa do Paraná por ocasião da instalação da 2.ª Sessão da 14.ª Legislatura, no dia 
16 de fevereiro de 1881, pelo Presidente, o Excelentíssimo Senhor Doutor João José Pedrosa. Curityba, 
Typ. Perseverança, 1881, págs. 38/39 apud PADIS, Pedro C.. Formação..., p. 54. 
37 Para uma exposição detalhada, pois escapa dos objetivos no texto, sobre preços, participação no valor 
das exportações, produtividade, etc., do mate, ler PADIS, Pedro C., op. cit., págs. 47-66. 
38 Revista Club Coritibano. O Paraná no 4.º Centenário do Descobrimento do Brazil. n.º especial. 
Coritiba, 3 maio 1900, p. XCII. 
39 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da Universidade do Paraná de 1914. Curityba, Paraná, 
Brazil. Typographia Alfredo Hoffman, p. 5. 



 
 

 

A indústria do mate, em que pese discussões sobre sua existência ou não em 

Curitiba nesse período, 40 41 sobre quem era industrial do mate 42 e em que sentido 

conotativo era expressada, 43 padecia da mesma relação de subordinação do aparelho 

arrecadatório estadual e municipal sobre a comercialização da erva mate, só que agora 

para com as vicissitudes de um fator inteiramente estranho a ela e sobre o qual não tem 

a mais remota ação: o comércio exterior, causa de sua grande vulnerabilidade. 44 Uma 

indústria que dava poder e riqueza aos importadores. 45 

Sua origem, bem como, simultaneamente, duma classe burguesa voltada para 

uma indústria do mate, é eminentemente mercantil e exportadora, 46 ou seja, surgiu 

atendendo e se adequando perante uma realidade local, e nacional, estreitamente 

ligada à última etapa de expansão da economia agrário-mercantil exportadora, o que 

contribuiu para um crescimento industrial nas primeiras décadas do XX. 47  

No campo interno, ao contrário, a indústria ervateira foi personagem principal, a 

protagonista de uma história repleta de tramas e inovações. Não só a malha urbana, 

                                                 
40 “(...) apesar da Curitiba dos anos 10 estar longe de ser uma cidade industrializada...” FONSECA, 
Ricardo M.; GALEB, Mauricio. A Greve Geral..., p. 84. 
41 Acredito que o melhor entendimento para a época em debate é o de que... “A indústria é algo mais 
amplo [do que o sentido coevo geralmente utilizado de hoje; não se pode historicizar o pensamento 
hodierno] que engloba, além dos meios de produção, das fábricas e das oficinas, também a agricultura, o 
comércio, o crédito. O que a define é sobretudo o ‘trabalho regular e livre’ ”. LACROIX, Jean. A Sociologia 
de Augusto Comte. DESTEFANIS, Gian Luigi. A Ordem Política e Social em Augusto Comte. Trad. Arthur 
Virmond de Lacerda Neto. Curitiba: Ed. Vila do Príncipe, 2003. p. 224. 
42 “O produtor do mate que é o dono do erval – proprietário rural – é o verdadeiro industrial do mate. A 
‘indústria do mate’ – é uma indústria rural”. (...) “O dono de engenho de beneficiar não passa de um 
intermediário, lançador do produto no mercado.” BACILLA, Antonio. O Drama..., p. 154. 
43 Dirá, em artigo, Vitor Ferreira do Amaral: “A lavoura é indubitavelmente a mais antigas e uma das 
mais nobres industrias...” (grifamos) Provavelmente não é o que se teria em entendimento firmado 
hodiernamente sobre. Revista Club Coritibano. O Paraná no 4.º Centenário..., p. LXXXIX. 
44 PRADO JR, Caio. História Econômica do Brasil. 11.ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1969. p. 262. 
45 “Quer dizer que mais da metade do valor [arrecadado com a exportação do mate] era despendida em 
despesas [alfandegárias e de frete marítimo], o que cremos ser suficiente para demonstrar o que fôsse o 
comércio de consignações aceito pelo exportador brasileiro, verdadeiramente espoliado em sua margem 
de lucro e cuja espoliação, para maior desgraça, sempre acabava se refletindo na parte mais fraca: o 
produtor.” LINHARES, Temístocles. História Econômica do Mate. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969. p. 
260. 
46 “A abolição da escravatura, a que se seguiu a proclamação da República, ‘desencadeou um novo 
espírito social’, consentâneo com a expansão das fôrças produtivas. A prosperidade material provocou ‘a 
ânsia de enriquecimento’. Sob o estímulo da ambição de lucro, fortunas amontoaram-se, mormente pelo 
exercício da atividade mercantil especulando sobre os produtos agrícolas de exportação. Desenvolve-se 
vertiginosamente o comércio exterior, ajudado pela finança internacional, que incrementa a inversão de 
capitais.” GOMES, Orlando. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1961, págs. 98-9. 
47 SAES, Décio. Classe Média e Sistema Político no Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz, 1985. págs. 36 e 
37. 



 
 

 

também o quadro de desenvolvimento das indústrias e das fábricas da capital irão 

representar concretamente uma realidade a muito desejada por alguns segmentos da 

sociedade, notadamente para quem mais se beneficiava com esse incremento 

capitalista de modo de produção. Da arquitetura habitacional, com a qual o burguês 

procurava se representar, ao ritmo diário e quotidiano, tudo era indústria. “O tempo dos 

habitantes de Curitiba passou a ser regido pelas máquinas a vapor, que com seus... 48 

 

apitos de manhã, ao almoço e à tarde formavam uma verdadeira sinfonia, pelo seu som 
conhecia-se o engenho; este é da Baronesa, este do Miró, aquele do Macedo, 49 (cuja) chaminé 
de tijolos, moderna, e com uma altura de 36 metros, constitui a nota típica da indústria; a 
dominante, como desafio aos adiantos modernos, que, com seu aspecto arrogante, de vez em 
quando anuvia a atmosfera com suas baforadas de fumaça, semeando suas iras rumo ao 
progresso.” 50   
 
 
Uma sinfonia morigerada 51 de extremo culto ao trabalho e ódio aos que o 

negava, o inverso da ordem instituída e aplaudida.  

Tudo era trabalho, tudo envolvia trabalho, sinônimo de progresso moral e 

material. 

Trabalho como dever social, um princípio de existência social, meio de aquisição 

de cidadania, instituto moral do homem, constituindo uma verdadeira Sociedade do 

Trabalho Disciplinada 52 que, caso desrespeitado, logo iria se utilizar de um corpo 

judiciário, de um aparato policial e de práticas médicas de “higiene pública” capazes de 

sancionar e conduzir o desviante rotulado como tal à inserção ao mundo do trabalho ou 

relegá-lo sob a marginalidade.  

                                                 
48 PEREIRA, Magnus R. de M.. Semeando Iras..., p. 56. 
49 MIO, João de. Notícias históricas sobre a erva-mate e seus engenhos de beneficiamento. Boletim do 
Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, v.5, n.3-4, p.47-67, jul.-dez. 1951. p. 56-7 apud 
PEREIRA, Magnus R. de M., op. cit., p. 56. 
50 PRUNERA, Antonio de. Relatorio geografico, commercial, industrial y mercantile del estado del Paraná. 
[S.I.: s.n.], 1913, p. 60 apud PEREIRA, Magnus R. de M., op. cit., p. 56. 
51 “Este termo, hoje praticamente em desuso, era freqüentemente utilizado pelas camadas dominantes da 
sociedade paranaense do século XIX para designar um conjunto de atributos que consideravam como 
positivos. Por extensão, os portadores destes atributos definiam-se como morigerados, enquanto os 
demais eram os não-morigerados. Morigerados eram aqueles que compartilhavam do ideário da 
positividade do trabalho e da acumulação. Também eram morigerados aqueles que sabiam comportar-se 
dentro de determinadas regras de etiqueta consideradas civilizadas. Não-morigerados eram aqueles que 
contrariavam esse ideário e essas regras, portanto, a grande maioria da população paranaense, que, ao 
longo do século, será levada a morigerar os seus costumes.” PEREIRA, Magnus R. de M., op. cit., págs. 
12-13. 
52 KARVAT, Erivan Cassiano. A Sociedade do Trabalho: discursos e práticas de controle sobre a 
mendicidade e a vadiagem em Curitiba, 1890-1933. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998. p. 33. 



 
 

 

Coritiba, (...) cidade nova e habituada à vida laboriosa, não é ‘habitat’ próprio à classe dos 
vagabundos. Elles se destacam logo no meio da população que os repelle. Não temos como o 
Rio e São Paulo essas grandes zonas urbanas onde viceja esse parasitismo pernicioso. Basta 
um pouco de vigor policial e da pertinácia e rigor para que o mal desappareça. 53 
 
 
Mesmo décadas depois, o discurso em prol do trabalho não perdeu fôlego. Com 

efeito, aumento da participação e aparição do comércio, das fábricas e das indústrias, 

enfim, todo o processo de consolidação e fortalecimento gradual e ascendente do 

industrialismo fez reforçar práticas discursivas favoráveis ao labor, inovando formas de 

controle sobre as massas de trabalhadores e marginalizando os que (independente do 

motivo, a culpa por todos os desfortúnios ao e/ou sobre o operariado era 

exclusivamente do próprio proletário) não estivessem aptos a acompanhar os passos 

do progresso moral e material da sociedade, fechando suas portas e impedindo a 

integração e o convívio social dos excluídos. 54 Exemplo tem-se com HUMBERTO 

GRANDE, bacharel de 1937 pela UPR em Direito, será professor da Faculdade de 

Direito na qual se formou. Com uma clareza e intransigência nas palavras, talvez se 

possa esboçar o que se passava com Curitiba no início do século XX. 

 

O homem nasceu para trabalhar e a mulher para gerar filhos. O povo deve ser educado para o 
trabalho, para conservar as suas virtudes. O trabalho constitui fator decisivo da grandeza das 
nacionalidades. Um povo trabalhador facilmente se torna virtuoso, amigo da ordem e da 
prosperidade. O trabalho resolve tudo. Um povo inimigo do trabalho, negligente e 
preguiçoso é um povo decadente, corrupto e condenado. O trabalho é virtude, honestidade, 
honra e dignidade. Precisamos assim ter alta concepção do trabalho. (sem grifos no original) 55 
 
 
Esse ‘amor’ pelo trabalho, para que outros trabalhem por alguns, não era um 

privilégio nosso. HENRY FORD, conhecido empreendedor estadunidense, defendia 

igual apanágio moderno: 

 

                                                 
53 Commercio do Paraná, Curitiba, 18 maio 1916 apud LUZ, Regina M.. A Modernização..., p. 126. 
54 “Em suma, em todos os casos, a principal força da imposição do reconhecimento da cultura 
dominante como cultura legítima e do reconhecimento correlativo da ilegitimidade do arbitrário 
cultural dos grupos ou classes dominados reside na exclusão, que talvez por isso só adquire força 
simbólica quando toma as aparências da auto-exclusão. (...) isto é, para que apareça àqueles que a ele 
se submetem como a sanção de sua indignidade cultural e para que nenhum seja levado a ignorar a 
lei da cultura legítima...” (sem grifos no original) BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. A 
Reprodução; elementos para uma teoria do sistema de ensino. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves 
Editora, 1982. p. 52-53. 
55 GRANDE, Humberto. O Livro do Trabalhador. Curitiba: Lítero Técnica, 1954. págs. 28 e 29. 



 
 

 

No trabalho está a nossa saúde, o nosso respeito próprio, a nossa futura salvação. Longe de ser 
um castigo, o trabalho é a melhor das bênçãos. Viver é trabalhar. No trabalho reside a nossa 
felicidade. (sem grifos no original) 56 
 

“O povo deve ser educado”, esse era o lema. 57 Com que finalidade e sob que 

linhas de pensamento serão alguns dos temas a serem tratados a seguir. 

 

Capítulo II. Educação e Positivismo 

 

“É assim, pela influencia do moral sobre o 
physico, que a educação viciosa ou mal dirigida 
é frequentemente causa de neurose.” 58 

Nilo Cairo 
 
 

“O amor vem por princípio, a ordem por base; o 
progresso é que deve vir por fim. Desprezaste 
esta lei de Augusto Comte e fostes ser feliz 
longe de mim.” 
 

Noel Rosa e Orestes Barbosa (“Positivismo”) 
 

Sobre a finalidade, HUMBERTO GRANDE continua nos fornecendo algumas 

pistas. A extensa citação, mesmo longe do período delimitado do estudo, é tanto reflexo 

como análise das décadas passadas e recentes, de forma que traz ricas e importantes 

opiniões sobre o bacharelismo e a nova moral laboral. 59 60 

                                                 
56 Citação sem referências, apud CARNEIRO, David. Constituição Industrial e Teoria da Propriedade. 
Curityba: Plácido e Silva & Comp. Tda., 1929. p. 48. Esta obra é um exemplo do que se considerou a 
vertente radical e ortodoxa do ‘positivismo brasileiro’. Curiosamente, David Carneiro reportar-se-á por 
diversas vezes ao pensamento de Henry Ford pela sua semelhança para com os ensinamentos do 
grande Novador, embora, segundo ele, Ford, ao que parece, nunca o conheceu. Exemplo: “o progresso é 
apenas uma questão de organisação e ajustamento” diz Ford, enquanto para Comte “o progresso é o 
desenvolvimento da ordem correspondente”, p. 52.  
57 No período de 1890 a 1920 mais de 90% dos jovens ficavam para o lado de fora das universidades. 
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU, 1976. p. 148. 
58 CAIRO, Nilo. Elementos de Pathologia Geral. 2.ª ed. rev. e aum. Curityba: Plácido e Silva & Cia Ltda, 
1925. p. 298 (ex-professor dos primórdios da Faculdade de Medicina da UFPR). 
59 No mesmo sentido... “As críticas ao modelo de ensino tradicional apontavam, como alguns dos seus 
efeitos, uma suposta tendência ao ‘bacharelismo’ e à ‘burocracia’, que estariam na base de um 
deficiente desenvolvimento econômico, particularmente nos setores industrial e comercial. Daí as 
constantes reivindicações para a implantação de um modelo de ensino que contribuísse, sobretudo, para 
despertar nos indivíduos ‘o gosto pela vida prática’, isto é, o interesse pelas atividades produtivas.” 
(sem grifos no original) LUZ, Regina M.. A Modernização..., p. 232. 
60 “O bacharelismo foi o primeiro capítulo da burocracia. Dele é que nasceu esta irresistível inclinação ao 
emprego público que o novo regime não pôde conjurar, antes acoroçoou, porque, não tendo criado o 
trabalho nem a intrução profissional, não pôde evitar que se dirigissem para os cargos públicos os moços 



 
 

 

Paradoxalmente, no Brasil, sempre houve a preocupação de todo o mundo ser doutor. A 
aspiração máxima do brasileiro, tanto dos fazendeiros, como dos diferentes 
representantes das classes produtoras industriais e comerciais, era transformar os seus 
filhos em doutores. Daí o bacharelismo. O indivíduo, sem qualidade para o mister, formava-se 
bacharel. Bacharel aqui designa o engenheiro, o médico, o advogado, as classes universitárias. 
Aprendiam os jovens uma profissão que não podiam exercer, e, então, eis o que aconteceu. 
Diversas gerações ficaram desligadas da nossa realidade. Num país enorme, com possibilidades 
extraordinárias, onde todos poderiam ter possibilidades de enriquecer, de fazer a sua vida, de 
promover a prosperidade nacional, a preocupação de todos era ser bacharel. Mas há ainda mal 
maior, originário de fato de o indivíduo gastar boa parte de sua vida na aquisição de uma ciência 
que não podia exercer ou que exercia deficientemente. O desejo ardente de ser funcionário 
público. (sem grifos no original) 61 62 
 

Era ardente.  

Ser bacharel uma única vez podia abrir uma das portas do funcionalismo público, 

sê-lo por diversas vezes poderia abrir incontáveis portas ao funcionalismo público, 63 

sem nos esquecermos, é claro, dos conhecidos apadrinhamentos e práticas nepóticas, 

tão comum e tão caro à política comezinha nacional. 64 NILO CAIRO é somente um dos 

inúmeros exemplos. Bacharel em ‘sciencias physicas e mathematicas’, engenheiro 

militar e doutor em medicina, ele representava, em pessoa, a defesa do saber 

enciclopédico preconizado pela doutrina positivista de AUGUSTE COMTE. 

                                                                                                                                                              
formados na academia, inaptos à lavoura, ao comércio, aos ofícios técnicos.” (grifos do original) AMADO, 
Gilberto. “As Instituições Políticas e o Meio Social no Brasil”, À Margem da História da República. Rio de 
Janeiro: Anuário do Brasil, 1924. p. 74-75 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao 
Bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 286. 
61 GRANDE, Humberto. O Livro..., p. 11. 
62 Igualmente era o discurso oficial da UPR em 1914. Segundo Victor Ferreira do Amaral e Silva, Diretor, 
“(...) evitemos acoroçoar o nefasto parasitismo burocratico, preparando homens industriosos e 
uteis e não candidatos a empregos públicos, visando unicamente fartas aposentadorias.” (sem 
grifos no original) AMARAL E SILVA, Victor Ferreira do. Relatório Geral da Universidade do Paraná do 
Anno de 1914. Curityba, Paraná, Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. p. 6. 
63 “O Brasil não se lembrava de organizar o ensino profissional. Seu anelo era aumentar o número de 
bacharéis, aumentando, portanto, o número de obcecados pelo emprego público – mania. Tal obcecação 
não deveria mais permanecer, por honra da pátria e a bem da República. Basta de formar candidatos 
destinados a viver das migalhas da mesa do orçamento, bando de enfatuados, gamenhos que nada 
produzem, vivendo por conseqüência, à custa das classes que orvalham a fronte com o suor bendito do 
trabalho.” (sem grifos no original) SEBASTIÃO PARANÁ In: A República, Curitiba, 15 março 1907 apud 
PANDINI, Silvia. A Escola de Aprendizes Artífices do Paraná: “viveiro de homens aptos e úteis” (1910-
1928). Curitiba: UFPR, 2006. págs. 51 e 52 (Dissertação de Mestrado). 
64 “A acquisição de pessoal para os cargos administrativos... como é feita? Como é nomeado, onde é que 
se recruta esse pessoal? As conveniências dos partidos, o empenho dos chefes, a protecção dos amigos 
– é que regulam sempre tudo isso. De aptidões para o officio não se cogita.” POMBO, José F. da R.. O 
Grande Problema..., p. 40. 



 
 

 

Visto por e para outros, trabalhadores e pobres homens pobres sofriam e 

angustiavam a cidade com a sua falta de instrução, marcados, estigmatizados, como 

incivilizados, imorais, ignorantes, potencialmente criminosos, predispostos ao crime. 65  

A educação para o trabalho era, na linha católico-conservadora elitista, a única 

salvação do povo. Um ensino prático, ao contrário da educação tradicional literária e 

humanista das classes privilegiadas, 66 que propusesse o incremento da produção e 

instalação industrial 67 e que pudesse potencializar de uma vez o estado laico.  

 

Hoje, já ninguém estuda somente para saber. Todo o ensino que não tenha uma objetividade 
prática, que não prepare o indivíduo para a existência, parece-nos ocioso e vão. É por isso que, 
sem sacrifício do ensino destinado somente ao desenvolvimento intelectual do eu, os cursos 
modernos têm um caráter acentuadamente prático, quase utilitário. 68 
 

Buscava-se “despertar nos jovens não a tendência para a burocracia, mas o 

interesse pelo cultivo da terra, pelo comércio e pela indústria”, 69 nos moldes do 

utilitarismo estadunidense (yankeeisação pragmatista), um exemplo a ser seguido.  

Dar uma finalidade e uma utilidade aos “meninos desvalidos”, órfãos e menores 
70 (vindos de família pobre; os filhos de família abastada eram apenas ‘crianças’) 71 

                                                 
65 “Muitas vezes o alvo visado não seria representado apenas pelas camadas sociais subalternas, mas 
também pelos novos grupos intermediários, ou mesmo parte dos setores privilegiados, que se queria ver 
distante do bacharelismo e da burocracia.” LUZ, Regina M.. A Modernização..., págs. 204-205. 
66 “E melhor resultado não produzem as escolas de ensino secundário e superior, onde se aplica o 
mesmo método puramente abstrato, o ensino exclusivo de manuais, as preleções sábias da velha 
retórica acadêmica e onde os alunos, pelos conhecidos processos mnemônicos, bebem as noções de 
todas as ciências, mas nada aprendem de útil para a vida prática.” CONFERÊNCIA de CHICHORRO JR - 
Secretário de Finanças, Comércio e Indústria do Estado do Paraná, 3 maio 1911 apud PANDINI, Silvia. A 
Escola..., p. 50. 
67 LUZ, Regina M., A Modernização..., p. 193. 
68 VIEIRA, A. Educação Feminina. A REPÚBLICA. Curitiba, 24 abril 1914. apud TRINDADE, Etelvina 
Maria de Castro. Clotildes ou Marias: mulheres de Curitiba na Primeira República. Curitiba: Fundação 
Cultural, 1996. p. 76. 
69 LUZ, Regina M., op. cit., p. 196. 
70 “No ramo industrial, iniciativa importante aparece com o decreto n.º 7 566, de 1909, determinando a 
criação, em cada uma das capitais dos Estados, de uma escola de aprendizes artífices, destinada a 
ministrar o ‘ensino profissional primário gratuito...’”, instalada um ano depois, em 1910, em Curitiba. 
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade..., p. 164. Escola que serviria de base exemplificativa, assim 
considerada pela comissão para a organização da UPR (dentre Vitor do Amaral, Hugo Simas e Nilo 
Cairo), de fins de 1912, pela transformação moral e profissional que produzia nos garotos; transformava 
menores desocupados em homens trabalhadores, obedientes, submissos, dignos, profissionais, e etc.. 
WACHOWICZ, Ruy Christovam. Universidade do Mate: história da UFPR. Curitiba: APUFPR, 1983. p. 41. 
Daí o regime militar das ‘sabbatinas mensaes’ de que fala Nilo Cairo em 1915, o militar líder das idéias 
positivistas na recém UPR. DRUMMOND, Paulo Henrique Dias. A fundação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Paraná no Contexto de Desenvolvimento do Ensino Jurídico e da Cultura 
Jurídica Brasileiros. Curitiba: UFPR, 2006. p 55. (Dissertação de Graduação)  



 
 

 

abandonados, elementos perturbadores e germes, permanecendo nas ruas, de 

possíveis distúrbios sociais da ordem instituída e líderes revolucionários e anárquicos, 

idéias intimidadoras trazidas pelos imigrantes europeus, parasitas do homem 

morigerado e da carestia pública.  

Era o surgimento de uma pedagogia que iria modelar um dos futuros pilares da 

história da educação no Brasil: o ensino profissionalizante ou técnico, uma alternativa 

secundária para os que ficavam à margem do nível superior e mesmo assim 

precisavam ser inseridos no mercado de trabalho para serem “úteis à Pátria”, 

“engrandecer o País”, responder ao interesse vital da coletividade, o progresso, a 

evolução moral e material do homem e da sociedade em que vive. 72  

 

A proclamação da República é o momento em que se introduz o desejo de transformar o 
indivíduo em parte ativa do progresso nacional e da prosperidade pública, 73 utilizando-se a 
escolarização como fator dessas mudanças. Embalados por essa utopia, os ideólogos do período 
olham com esperança o sistema escolar enquanto veículo de disseminação da instrução e 
regulador da oferta de mão-de-obra no mercado nacional. Daí a necessidade de multiplicação 
das escolas primárias para a alfabetização das massas e da escola profissional, de orientação 
utilitária. (grifos do original) 74 
 

A escola profissionalizante como um lugar privilegiado de ascensão social, moral 

e econômica, que no mais das vezes constituía, na verdade, manutenção do status 

quo, 75 servia de controle sobre o indivíduo quando limitava suas possibilidades de 

tomada de posições perante as instituições de poder. 76 Um local estratégico para 

                                                                                                                                                              
71 “(...) de um lado o termo ‘criança’ foi empregado para o filho das famílias bem postas. ‘Menor’ tornou-se 
o discriminativo da infância desfavorecida, delinqüente, carente, abandonada” que precisava ser corrigido 
por meio de práticas e discursos médico-jurídico-policiais.” MARCILIO, Maria Luiza. História Social da 
Criança Abandonada. São Paulo: HUCITEC, 1998, p. 195 apud PANDINI, Silvia. A Escola..., p. 16. 
72 “(...) a escola buscava ordenar espíritos e ‘corpos promíscuos’, advindos daqueles ‘cortiços infectos’, 
‘de vida desregrada’, intentando metodicamente incutir-lhes disciplina moral e física” (sem grifos no 
original) MARQUES, Vera R. B. A Medicalização da Raça: médicos, educadores e discursos eugênico. 
Campinas: UNICAMP, 1994, p. 120 apud PANDINI, Silvia. A Escola..., p. 20. 
73 COELHO, M. A Principal Emancipação Feminina. DIARIO DA TARDE. Curitiba, 2 abril 1918. p.1 apud 
TRINDADE, Etelvina M. de C.. Clotildes ou Marias..., p.74. 
74 TRINDADE, Etelvina M. de C., op. cit., p.74. 
75 “A genealogia, história e desdobramentos da classe dominante paranaense mostram-nos que a posse 
de capitais, terras e propriedades vinculam-se primordialmente às estruturas familiares, de parentesco ou 
casamentos dentro desses grupos familiares do que exclusivamente à posse individual.” PANDINI, Silvia, 
op. cit., p. 73. 
76 “(...) a escola delimita seguramente relações claras de poder.” BOTO, Carlota. Sobrevivência do 
Passado e Expectativas de Futuro: a tradição escolar na cultura portuguesa. Em: MENEZES, Maria 
Cristina. org. Educação, Memória, História: possibilidades, leituras. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 



 
 

 

incutir práticas, 77 controlar hábitos 78 (irrestrita obediência) e reproduzir conceitos e 

idéias. 79  

“As escolas profissionais, assim encaradas, são a verdadeira base do progresso 

industrial”. 80 

Bacharéis e proletários, destinos opostos, educações opostas. 81 O primeiro 

preocupado em ocupar qual de quais cargos à sua disposição, o segundo luta contra as 

intempéries do desemprego para se manter com enormes dificuldades no único 

emprego que poderia conseguir.  

E esse era um sistema dual que por assim ser exatamente mantinha a tão 

preceituada ordem social. 82 Trabalhadores não tinham perspectivas de acesso ao 

ensino superior, 83 pois “ignorantes” não compartilham dos valores mais elevados, e os 

diplomados visando altos cargos estatais davam as costas para classes baixas. 84 

Mesmo assim, no plano do discurso educacional as coisas se invertem. A cultura 

                                                                                                                                                              
p. 474. Da leitura do texto pode-se concluir que o século XIX foi o século da escola e o que se tem dito 
para Curitiba em pleno limiar do XX vale igualmente para Portugal do mesmo período. 
77 Não é sem surpresa que ‘ensinar’, do latim insignare, também pode significar admoestar, repreender, 
corrigir, castigar, etc.. 
78 “(…) a AP (ação pedagógica) implica o trabalho pedagógico (TP) como trabalho de inculcação que 
deve durar o bastante para produzir uma formação durável; isto é, um hábitus como produto da 
interiorização dos princípios de um arbitrário cultural capaz de perpetuar-se após a cessação da AP e por 
isso de perpetuar nas práticas nas práticas os princípios do arbitrário interiorizado.” (grifos do original) 
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean C.. A Reprodução..., p. 44. 
79 “(...) toda sociedade produz a educação necessária à sua perpetuação.” (sem grifos no original) 
TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. p. 273. 
80 A República, Curitiba, 15 out. 1909 apud PANDINI, Silvia, op. cit., p. 72. 
81 “A escola primária, a escola normal e as chamadas escolas profissionais e agrícolas constituíam um 
dos sistemas; e a escola secundária, as escolas superiores e, mais recentemente, a universidade, o 
segundo sistema. Neste último, dominava a filosofia educacional dos estudos ‘desinteressados’ ou não-
práticos, mas supostamente formadores do homem ‘culto’; e, no primeiro, a da formação prática e 
utilitária para o magistério primário, as ocupações manuais ou os ofícios, as atividades comerciais, 
técnicas e agrícolas.” TEIXEIRA, Anísio. Educação..., p. 277. 
82 “A qualidade, o conteúdo e a distribuição da educação são determinados pelas condições sociais e 
culturais e revelam formas e modos de atingir e preservar objetivos e valores, nem sempre expressos, 
mas importantes e queridos da organização social existente.” TEIXEIRA, Anísio, op. cit., p. 285. 
83 “(...) essas AP (ação pedagógica) tendem sempre a reproduzir a estrutura da distribuição do capital 
cultural entre esses grupos ou classes, contribuindo do mesmo modo para a reprodução da estrutura 
social (...), definida como reprodução da estrutura das relações de força entre as classes.” BOURDIEU, 
Pierre; PASSERON, Jean Claude, A Reprodução..., p. 25. 
84 “(...) um futuro escolar só é mais ou menos provável para um indivíduo determinado na medida em que 
constitui o futuro objetivo e coletivo de sua classe ou de sua categoria”, o que opera “uma expressão da 
desigual representação das diferentes classes na ordem de ensino...” BOURDIEU, Pierre; PASSERON, 
Jean Claude, op. cit., págs. 165-6. 



 
 

 

bacharelesca é combatida e criticada, enquanto que a cultura trabalhista é 

extremamente valorizada. 85 

Enfim, modernidade, ordem, progresso, urbanização, comércio, prosperidade, 

urbanidade, etc., se entrelaçam na tentativa de colorir uma cidade desbotada. 

 

(...) segundo se projeta, por meio de conferências e outros meios, se iniciará enérgica campanha 
contra os costumes condenáveis, existentes principalmente nas classes humildes. 
Aconselhar medidas de higiene nos lares e nas ruas; combater hábitos perniciosos à saúde 
e à moral; proteger as nossas praças ajardinadas, as arborizações e as obras públicas contra os 
constantes vandalismos de que elas são vítimas; etc, (...). Pensamos, porém, que todos os 
esforços, para serem coroados de êxito, devem tender ao completo reerguimento da educação 
ministrada a infância. Quem percorre esta capital recebe funda impressão de tristeza ao 
verificar os estragos que em toda a parte produzem os garotos que em lugar de freqüentar a 
escola, perambulam pelas ruas, ou ao presenciar o espetáculo deprimente de um pobre velho 
sem forças e sem defesa ser vaiado e às vezes apedrejado por bandos de crianças vadias que 
tudo danificam, sem consciência, quase sempre, do mal que fazem. (sem grifos no original) 86 

 
 

A “febre educacional” já estava presente em Curitiba mesmo antes da virada de 

século. ROCHA POMBO irá criticar justamente esta postura de alguns discursos 

dizendo que “a questão (da educação) gerou nos espiritos um fanatismo que em toda 

parte como que impede de ver bem a cousa e de collocar o problema de modo que a 

solução venha a ser feita sem deixar em antagonismo os interesses do individuo com 

os interesses da collectividade. Instruir e instruir, crear escolas, arrolar analphabetos, 87 

compellir os pais a ver na escola o templo para onde se devem voltar todas as 

aspirações do seu amor, toda a sua solicitude pela sorte dos filhos!...” 88 Com isso, 

pretendia reforçar a educação para a vida privada, não para a vida pública, para o 

trabalho, não para o empreguismo público, visto como uma “falsa instrucção” aquela 

voltada a um ensino “tão exclusivamente clássico e tão exclusivamente cerebral”. 89 O 

                                                 
85 “Como é que havemos de estranhar portanto que esse flagello do funccionarismo vá exhaurindo as 
forças da nação, quando as nossas escolas não preparam homens para o trabalho e augmentam 
apenas, e de forma assustadora, o numero de candidatos a empregos públicos ?” (grifos do original) 
POMBO, José F. da R.. O Grande Problema..., p. 10. 
86 MIRANDA ROSA JR. Em: A República, Curitiba, 2 fev. 1907 apud PANDINI, Silvia. A Escola..., p. 39. 
87 Com efeito, “em um país com aproximadamente dez milhões de habitantes (um milhão e meio de 
escravos), em torno de cem mil alunos inscritos nas escolas primárias; isto indicava que apenas 1,4% da 
população tinha acesso à instrução (...) o número de analfabetos no país era imenso, constituindo-se, 
sem contar os escravos, em cerca de 6.856.594 habitantes, ou seja, em torno de 81,43% da população.” 
ROCHA, Leonel Severo da. A Democracia em Rui Barbosa; o projeto político liberal-racional. Rio de 
Janeiro: Editora Líber Júris, [s.d.]. p. 77.  
88 POMBO, José F. da R.. O Grande Problema..., p. 5. 
89 Ibidem, p. 6. 



 
 

 

importante era sobremaneira mudar “a natureza da instrucção que convém à massa e o 

modo como tem de ser ministrada essa instrucção”, reformar a escola de sua época, 

antes de disseminá-la para alcançar todas as classes sociais, tanto para as classes 

ricas como para o povo, universalizá-la. 90  

 
Fazei trabalhar ! Não vos limiteis a dar instrucção nas escolas, mas preparei homens 
laboriosos e úteis. (sem grifos no original) 91 
 
ENSINAR A PENSAR – eis o principio supremo que rege a missão do mestre. Mas nós até 
agora nos limitamos a ensinar a... responder. (sem grifos no original) 92 
 
 

As veementes palavras do paranista moderno se justificavam na crítica 

contundente aos funcionários públicos de sua época, os famigerados ‘chefes de 

repartição’, inclusive quanto ao seu número excessivo, que permitia acostumar ao não-

trabalhar, trazendo grave lentidão e morosidade para o serviço público. 

Homens laboriosos e úteis, concepção protecionista de outra não tão expressa e 

expressada. Homens disciplinados, obedientes e resignados (COMTE) às leis 

invariáveis da ordem social estabelecida, aos mandamentos do aparelho judiciário, da 

máquina repressora policial e da medicina pública. 93 Homens adaptados aos ditames 

positivistas de AUGUSTE COMTE, pensador que irá encontrar grande espaço na 

cultura brasileira do começo da república.  

Educação e indústria também andaram envolvidas nas palavras de outra 

destacada figura pública, agora de âmbito nacional: RUI BARBOSA. A indústria como 

fim (progresso) e a educação como meio (ordem). 

 

O embrião que existe entre nós não tem vitalidade, por falta de elementos que, em todos os 
países, constituem a base suprema da prosperidade industrial: a educação do homem, a 
inspiração do gosto, o ensino da arte. (...) Educar a indústria: eis a fórmula racional da única 
proteção eficaz à produção industrial do País. (sem grifos no original) 94 

                                                 
90 Ibidem, p. 4. 
91 Ibidem, p. 15. 
92 Ibidem, p. 63. 
93 “Em suma, a idéia central da análise marcuseana [em seu livro ‘Razão e Revolução’] é que a sociologia 
de Comte foi construída com o objetivo de preparar os homens para a disciplina e a obediência à ordem 
estabelecida, levando-os à resignação” perante um forte executivo republicano num moderno Estado 
autoritário. LOUREIRO, Isabel Maria, p. 12, prefácio da obra de BENOIT, Lelita Oliveira. Sociologia 
Comteana: gênese e devir. São Paulo: Discurso Editorial, 1999. 
94 Das Obras Completas de Rui Barbosa publicados pela Fundação Casa de Rui Barbosa, vol. X, II, p. 
177-8 apud ROCHA, Leonel S. da. A Democracia..., p. 91. 



 
 

 

Forte industrialismo, rediscussões sobre o papel do Estado, diversas análises 

sobre a economia política 95 (conjugadamente ética) vão marcar o fim do século XIX e 

início do XX a cultura no ocidente (inclusive no Brasil), e é neste contexto (curitibano) 

que se encaixa a clássica fórmula proposta por AUGUSTE COMTE, qual seja: a 

incorporação do proletariado à sociedade moderna 96 (eis aqui a linha do pensamento 

educacional), em que pese maneira diversa de como se compreender e como se 

pretendeu compreender a obra deste autor francês. 97  

 
E como Augusto Comte mostra que o governo do futuro pertence aos banqueiros, 98 um 
ligado aos agricultores, outro aos fabricantes, outro mais aos comerciantes, vê-se a simplicidade 
a que voltará a vida pública, limitada exclusivamente ao trabalho e ao culto. (sem grifos no 
original) 99 
 

  

Sobre a adoção desses postulados positivos no que concerne ao trabalho e ao 

trabalhador nos legou DAVID CARNEIRO, futuro herdeiro de uma das cinco maiores 

firmas exportadoras e de engenho de erva mate, a David Carneiro & Cia. Ltda.: 
                                                 
95 Notadamente percebida numa rápida análise dos currículos dos cursos universitários da época em que 
quase todos previam a disciplina de economia política. Na UFPR, de 1913, metade dos cursos dependia 
dos conhecimentos da economia política, adepta do liberalismo, ou seja, os de Commercio, Sciencias 
Jurídicas e até mesmo de Engenharia. Somente em matérias na qual o bom senso não permitia sua 
inclusão é que não tiveram o seu ‘auxílio’, pois, do contrário, teriam a cadeira de economia política, 
argumentos para isso não faltavam. São elas Odontologia, Pharmacia e Obstetrícia. Isso, ainda mais, 
toma relevo quando somado às críticas de Comte à economia política, qual seja a de não ser positiva, ser 
metafísica, ao estudar no homem apenas o que dele é ‘econômico’ (homo æconomicus), esquecendo e 
se separando dos outros elementos sociais, constitutivos pela própria natureza duma verdadeira ciência 
(que somente a sociologia poderia ser). Talvez o estudo se deva ao fato de que a economia política era 
entendida como modelo teórico dum estudo da sociedade industrial, uma ciência da produção e 
circulação da riqueza, distante das análises de natureza moral e de medidas públicas de intervenção 
contra liberal do laissez-faire, laissez-passer. LACROIX, Jean. A Sociologia de Augusto Comte. 
DESTEFANIS, Gian Luigi. A Ordem Política e Social em Augusto Comte. Trad. Arthur Virmond de 
Lacerda Neto. Curitiba: Ed. Vila do Príncipe, 2003. p. 41-2. 
96 “Quando pensamos hoje em modelos de pensamento intervencionista, temos presentes às duas 
principais teorias negadoras do liberalismo clássico: o marxismo em suas várias linhas e o reformismo 
pós-1929 de filiação keynesiana. Mas, se remontarmos ao século XIX, vê-se que foi do industrialismo 
utópico de Saint-Simon e do positivismo social de Comte que fluiu uma primeira vertente ideológica 
voltada para retificar o capitalismo mediante propostas de integração das classes a ser cumprida por uma 
vigilante administração pública dos conflitos. A sua inspiração profunda é ética e, tanto em Saint-Simon 
quanto em Comte, evoluiu para um ideal de ordem distributivista.” (grifos do original) BOSI, Alfredo. 
Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 282. 
97 Para tanto, ver RIBEIRO JR, João. 2.ª ed. O Que é Positivismo. São Paulo: Brasiliense, 1994. págs. 55 
a 75. 
98 “A solução mais racional, portanto, é a de confiar a administração e o governo das coisas temporais 
aos principais chefes das empresas industriais. (...) Comte refere-se em particular aos banqueiros, que 
segundo ele são ‘os verdadeiros generais da indústria moderna.’ ” LACROIX, Jean. A Sociologia de 
Augusto Comte. DESTEFANIS, Gian Luigi. A Ordem Política e Social em Augusto Comte. p. 218. 
99 CARNEIRO, David. Constituição Industrial..., p. 34. 



 
 

 

As industrias ficam encarregadas de dar a cada operário seu, o necessário á sua subsistência e á 
de sua família, e os operários trabalham pela Humanidade cumprindo o seu dever obtendo 
como recompensa a gratidão publica. (sem grifos no original) 100 
 

Havia uma rígida divisão coletiva de funções dentro do estado normal da 

sociedade para COMTE. Hierarquia, obediência, condutores, os mais capazes, 

superiores, e conduzidos, os menos capazes, inferiores, assumiam suas posições no 

harmônico organismo social. A elite entendeu serem os primeiros, e entendeu também 

pelo povo, já que não possui nível intelectual suficiente para compreender e aceitar os 

ditames de COMTE, que ele seria os conduzidos. 101 

Tal estado normal de composição se manteria sob julgo forte duma rede 

disciplinar visível (Estado) e/ou diluída (regime industrial de mercado) no corpo social. 

 
De acordo com a aversão primitiva do homem pela vida laboriosa, sem dúvida seria difícil prever 
que o desejo de um trabalho permanente constituiria um dia a principal reivindicação comum da 
maioria dos homens livres, de tal modo que a concessão ou a negativa do trabalho tornar-se-ia a 
base usual da ação disciplinar, preventiva ou mesmo corretiva, indispensável à economia geral, 
afastando cada vez mais todo uso direto da força propriamente dita. 102 
 

Expressões como “o positivismo é, hoje, incontestavelmente, a única doutrina 

capaz de guiar o homem...”, 103 a necessidade social do advento do positivismo, “a 

humanidade marcha para o positivismo...” 104 e “as aspirações do positivismo 

correspondem ás tendências geraes da Humanidade atual...” 105 desvendam um 

                                                 
100 Ibidem, p. 42. Parece ser uma aceita interpretação, a par das possíveis críticas nesse sentido, dos 
postulados positivistas comteanos: “Quanto aos operários, devem compreender que o seu trabalho é, na 
verdade, um serviço prestado não exatamente ao chefe industrial, mas à própria humanidade; sendo 
assim, estarão moralmente propensos a aceitar, ‘sem revolta’, o salário mínimo necessário para a 
subsistência...” BENOIT, L. O.. Sociologia Comteana..., p. 383. 
101 “O processo educativo deveria produzir a consciência de que toda a sociedade é naturalmente 
hierarquizada, e de que seu funcionamento dentro da ordem depende do domínio hierárquico das 
‘classes superiores’ que, por serem mais capazes devem assumir as tarefas mais complexas, entre elas 
a de administrar as atividades econômicas [burguesia comercial e industrial do mate] e a de governar o 
Estado e a sociedade [as elites oligárquicas políticas].” (grifos do original) Resta à população aceitar, 
subordinar e obedecer, custe o que custar. VIOLA, Sólon Eduardo Annes. As Propostas Educativas das 
Escolas Públicas no Início do Século. Em: GRAEBIN, Cleusa Maria G.; LEAL, Elisabete. Revisitando o 
Positivismo. Canoas: La Salle, 1998. p. 187. 
102 Palavras da Lição 56 do Curso de Filosofia Positiva de Auguste Comte apud BENOIT, L.. Sociologia 
Comteana..., p. 253. 
103 CARNEIRO, David. Constituição Industrial..., p. 18. 
104 Ibidem, p. 21. 
105 Ibidem, p. 22. 



 
 

 

pensamento positivo não só como referência à COMTE, 106 mas também quanto à sua 

adoção num futuro próximo por toda a sociedade. Era algo inevitável.  

No campo educacional, o positivismo também teceu conclusões e influenciou 

práticas. A idéia central tinha como pressuposto a liberdade de ensino, o ensino livre. 
107 108 109 Nos moldes da defesa do estado laico, estado sem religião oficial, este 

mesmo estado não poderia ter uma ciência oficial, custeado pelo erário público. 110 

Ao Estado apenas a educação técnico-profissionalizantes, à iniciativa privada 

caberia instituir e promover a cultura e a ciência pela criação de centros de estudos 

superiores, as Universidades. Tal é como se deu com a Universidade do Paraná, nosso 

próximo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 O positivismo comteano parece tratar-se dum amálgama disforme entre uma nascente e incipiente 
sociedade burguesa capitalista-industrializante e a velha e superada sociedade feudal nobiliárquica, 
conciliando méritos aristocráticos hereditários com a acumulação de riqueza e o desenvolvimento 
econômico. 
107 “Aos governos atuaes competia largar mão da instrução secundaria e superior, só cuidando da 
primaria, de maneira que livremente cada um estudasse o que quizesse”. CARNEIRO, David, op. cit., p. 
52. 
108 “A absoluta, a completa liberdade de ensino não é simplesmente uma consequencia da doutrina 
philosophica positiva, verdadeira, grande, na atmosphera da sciencia moderna, é também uma 
consequencia da liberdade moral e intellectual estabelecida pela constituição (de 1891)”. Excerto de 
discurso proferido na Câmara Federal em 1895 por MOACYR, Pedro. Discursos Parlamentares. v. 8, p. 
158 apud TAMBARA, Elomar. Positivismo e Educação no Rio Grande do Sul. Em: GRAEBIN, Cleusa 
Maria G.; LEAL, Elisabete. Revisitando o Positivismo. Canoas: La Salle, 1998. p. 182. 
109 Nos dizeres de Rui Barbosa, “O ensino oficial não deve embaraçar o ensino livre; mas, por enquanto, 
o esino livre não poderia suprir a falta de ensino oficial.” Das Obras Completas publicados pela Fundação 
Casa de Rui Barbosa, vol. X, I, p. 96 apud ROCHA, Leonel S. da. A Democracia..., p. 78. 
110 “Se o Estado não tem uma religião própria, também não pode ter uma ciência oficial e, portanto, o 
ensino superior custeado pelo erário público.” CASTILHO, Júlio. Idéias Políticas de Júlio Castilhos. Rio de 
Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1981, p. 481 apud TAMBARA, Elomar, op. cit., p. 177. 
Interessante notar que os primeiros passos da UPR, em 1912, mesmo norteada por figuras de índole 
positivista, receberam significativo auxílio do governo do Estado, sem o qual a universidade não 
conseguiria se erguer. Ser positivista podia assumir diversos sentidos e significados... 



 
 

 

SEGUNDA PARTE: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANAENSE 

Capítulo I. Da Incipiência à Sua Formação 

 

“Não há geração, por maior e mais brilhante, que 
seja obra exclusiva de si mesma, senão, 
primeiro que tudo, produto de tôdas as que 
passaram.” 111 
 

J. F. da Rocha Pombo 
 
 

 
“Dêste modo, fundada a Universidade, esta cidade se tornará o centro de toda a 

atividade vital do Paraná”, 112 dizia ROCHA POMBO, o precursor de uma malfadada 

tentativa de soerguer uma UPR, 113 numa Curitiba de 1892. 114  

Uma necessidade imposta pela sociedade, “pois não sómente é hoje já elevado 

o número dos patrícios estudiosos que buscam, em outros Estados, as academias 

superiores, mas tambem é grande o numero de talentos que, por falta de recursos 

pecuniários sufficientes para fazerem como os outros, aqui ficam estiolando-se e 

                                                 
111 PILOTO, Valfrido. Rocha Pombo. Curitiba: [s. n.], 1953. p. 18. 
112 Ibidem, p. 22. 
113 “Rocha Pombo foi republicano em pleno regime monárquico, abolicionista numa sociedade 
escravocata, protestante num país tradicionalmente católico, tentou fundar uma universidade numa 
analfabetolândia” (citando Commercio do Paraná. Curitiba, 25 mar. 1920). WACHOWICZ, Ruy C.. 
Universidade do Mate..., p. 31. 
114 Motivos políticos, desavenças com a “politicazinha dominante no Paraná”, segundo ele próprio, irá 
decepcioná-lo de tal forma que seu projeto por um ensino superior para os curitibanos será deixado para 
trás. Para Nilo Cairo, um dos fundadores da UPR em 1912, entretanto, dirá que o insucesso de Rocha 
Pombo devia-se, sobretudo, ao monopólio federal sobre o ensino superior e o baixo nível de progresso 
da capital paranaense necessário. Para o próprio David Carneiro, faltava à Rocha Pombo ser um Nilo 
Cairo. Aquele não tinha, como este, a capacidade teórica e a generalidade de conhecimentos. Repudio 
completamente David Carneiro. Somente em publicações acadêmicas e literárias, sem falar de conteúdo 
propriamente dito, Rocha Pombo nada devia (para ficarmos em apenas um exemplo, porque vários, foi 
ocupante da Cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 16 de março de 1933; bastante 
adoentado não chegou a tomar posse). Já Nilo Cairo, além da parca produção bibliográfica, na primeira 
grande crise pela qual passou a Universidade, em 1918, logo desistiu dela, deixando para Vitor Ferreira 
do Amaral, outro líder da fundação da UFPR em 1912, toda a responsabilidade, da qual não fugiu (“- Nilo, 
eu não abandono a Universidade! Vou pelejar sozinho!”). Segundo Milton Carneiro, foi criar porcos de 
raça em Mogi das Cruzes (pasmem!). CARNEIRO, Milton. Obras de Milton Carneiro. Coleção Mestres da 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba: Imprensa da UFPR, 1976. p. 319. Sem me coadunar a motivos 
escusos, como David Carneiro (é a única explicação), acredita-se que, sim, seu isolamento político foi 
determinante, se não único, para a derrocada de sua idéia e projeto universitário. Tanto é que Vitor 
Ferreira do Amaral, um dos fundadores, somente ergueu a UFPR graças aos generosos auxílios 
financeiros de seus amigos presidentes do Paraná, Carlos Cavalcanti (não por coincidência, de 1912, 
data da criação da Universidade, a 1916), Afonso Camargo (1916-1920) e Caetano Munhoz da Rocha 
(1920-1924).  WACHOWICZ, Ruy C., op. cit., p. 96. CARNEIRO, David. Educação, Universidade e 
História da Primeira Universidade do Brasil. [Curitiba]: Imprensa da UFPR, 1971. p. 115. 



 
 

 

lamentando a falta dessas escolas, onde desejariam aperfeiçoar a sua cultura”. (sem 

grifos no original) 115 

Só que, se alguns sonhavam em ser ‘homens superiores das ciências’, a maioria 

estava sob os cuidados de uma instrução primária abandonada e descuidada. 

Quanto ao número cada vez mais elevado não há dúvida. Desde a primeira 

tentativa, em 1912, quando é lançada a pedra fundamental, não só em Curitiba, mas 

em todo o Paraná.  

Quanto aos gastos com o fito de manter os estudos já não se pode ter tanta 

certeza assim. 

Segundo um dos primeiros alunos de maior prestígio a sair dos bancos da 

Faculdade de Direito paranaense, “salvo o auxílio estadual e, posteriormente, a 

subvenção de cinqüenta contos de réis dados pelo governo federal ao Curso de 

Engenharia, os recursos financeiros para mantença da Universidade provinham das 

taxas escolares, cobradas pela inscrição de exames, pela matrícula, e das 

mensalidades”. 116  

Tudo era cobrado, pelo menos até a sua federalização em 1951, tornando-se 

uma instituição pública e oferecendo ensino gratuito.  

 

Para a época eram valores elevados, em se tendo em conta os ganhos de então. Mas, para 
compor sem qualquer outra parcela, a soma de receita universitária, formulava, em verdade, 
exíguos recursos. 117 
 

Só para o pagamento da taxa de inscrição eram precisos, aproximadamente, 

duas semanas de trabalho, sem contar as custosas despesas, correntes e outras, se 

caso houvesse aprovação. 118 Havia taxas para tudo: matricula em qualquer curso 

(quase o dobro da taxa de inscrição de que fala Plácido e Silva); certidões de qualquer 

                                                 
115 CARTAXO, Ernani. Histórico da Universidade do Paraná e da sua Restauração. [s.n.t.]. p. 18. Não era 
argumento isolado. Afrânio de Melo Franco, relata Venâncio Filho, irá dizer, em comento sobre a criação 
da Faculdade Livre de Direito de Minas Gerais, que ela “(...) tornou acessível o estudo aos menos 
favorecidos da fortuna não poderiam procurar fora de Minas os meios de seguir os cursos jurídicos.” 
FRANCO, Afrânio de Melo. A Evolução do Direito Através dos Tempos. Revista Forense n.º 66, 1936, p. 
213 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no 
Brasil. 2.ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 190.  
116 PLACIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Gazeta do Povo. Curitiba, 26 mar a 2 set. 1962 apud 
CARNEIRO, David. Educação, Universidade e História da Primeira Universidade do Brasil. p. 145. 
117 PLACIDO E SILVA, Oscar J. de, loc. cit.. 
118 PLACIDO E SILVA, Oscar J. de, op. cit., p. 142. 



 
 

 

coisa; cópias dos estatutos, dos programas de cada curso; para exames finais; para 

repetir cadeira; para defender tese; emolumentos de diploma; para tirar cartão de 

identidade; e até mesmo previa-se custas de ingresso na biblioteca a pessoas 

estranhas à Universidade (válido por um mês). 119 120 A mensalidade do curso de 

‘Sciencias Jurídicas e Sociaes’ era uma das mais caras, ‘40 mil-réis’ (40$000), junto 

com Engenharia e Medicina. 

 

O deputado Lauro Lopes propugnava que a única solução que interessava ao Paraná era a 
federalização, nem que fosse feita por escolas, a fim de remover o inconveniente de que só os 
filhos dos mais ricos podiam estudar. (...) O corpo discente estava asfixiado com o peso 
das taxas escolares, com o custo dos livros técnicos e com a manutenção da própria vida 
[como dissemos, crises habitacionais, aumento do custo de vida e alta no valor de aluguéis, o 
‘comércio de pensões’ criado pela UPR]. Pediam um regime universitário em que o fantasma das 
taxas deixe de pairar como algo assustador. (sem grifos no original) 121 
 

Por isso tudo, houve lei estadual exigindo obrigatoriedade ter entre seus alunos 

dez reconhecidamente pobres, de indicação do próprio governo, cursando 

gratuitamente. 122 

Nas despesas, a aquisição materiais e construção do edifício da UPR garantiram 

a maior parte. Entretanto, é notório que esses valores só listavam serem superiores aos 

dos vencimentos dos ‘lentes’, orçado em mais de uma dezena de conto de réis em 

1913 e 1914, chegando ao dobro já em 1915. Só não maiores, devido, talvez, à baixa 

assiduidade dos ‘professores-profissionais’ às aulas e, conseqüência, punidos por isso 

                                                 
119 A receita provinda da contribuição dos alunos de 1913 a 1915 mais que dobrou, chegando a quase 
100 contos de réis. AMARAL, Victor Ferreira do. Relatório Geral da Universidade do Paraná. 19 dez. 
1915. Em: LIMA, Eduardo Corrêa. Victor Ferreira do Amaral e Silva – o reitor de sempre. Coleção 
Mestres da Universidade Federal do Paraná. Curitiba: Imprensa da UFPR, 1982. p. 218.  
120  UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Tabella de Taxas da Universidade do Paraná para o Anno de 
1915. Curityba, Paraná, Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. E UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Tabella 
de Taxas da Universidade do Paraná para o Anno de 1913. Curityba, Paraná, Brazil. Typographia 
Alfredo Hoffman. 
121 WACHOWICZ, Ruy C.. Universidade do Mate..., p. 104. 
122 Lei n.º1367, de 5 mar. 1914, dispunha: Art. 2º - A Universidade ficará obrigada a ter matriculados até 
10 alumnos, gratuitamente, nos seus differentes cursos; § Único – Os Alumnos de que trata este artigo 
serão indicados pelo Governo dentre pessoas pobres e de reconhecida vocação para os estudos, a seu 
juízo. Em 1914, dois, de dez (com sete em Engenharia e um em Comércio), foram os alunos indicados 
matriculados no 1.º ano do curso de Direito; nenhum dos dois consta da relação de formandos, quer de 
1919, quer de anos seguintes. UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da Universidade do 
Paraná de 1914. Curityba, Paraná, Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. p. 48. 



 
 

 

com descontos de 50% até a perda de todo o ordenado do mês, 123 além do que os 

primeiros anos de construções e aparelhamentos trouxeram encargos financeiros 

prioritários sobre as remunerações do corpo docente. 124 

De acordo com o movimento da receita e despesa da contadoria durante os 

exercícios de 1913-1914-1915, as taxas de exames de admissão, matrículas, 

mensalidades, exames finais e exames de habilitação somaram 31% da receita bruta 

de 1915, quase um terço do total para 1914, e para o exercício de 1913 perfazia-se 

uma participação menor, em torno de 18% apenas. Números reflexos da quantidade de 

alunos matriculados. 

Com grande folga, auxílios e subvenções do Governo Estadual e Municipal foram 

as principais fontes de arrecadação: em 1913 foram de 180 contos de réis, numa 

receita bruta de 230 contos de réis; em 1913-1914 foram de 105 contos de réis numa 

receita bruta de 267 contos de réis, 125 126 sem o que parece ter sido alterado nos 

posteriores anos. 

 

As elites políticas do Estado compreenderam o valor e o alcance da iniciativa para a 
formação da intelectualidade local. Por isso, os presidentes, deputados, senadores e prefeitos 
de Curitiba, empenharam-se para a concretização da iniciativa. A Universidade não recebeu do 
governo do Estado apenas dotações orçamentárias, ou o seu reconhecimento inicial. 127 
Prestigiavam infalivelmente as cerimônias e festas realizadas pela Universidade. (sem grifos no 
original) 128 
 

Um híbrido de associação civil, da iniciativa privada, com grande apoio do erário 

público estadual e municipal, foi assim por vários anos desde sua fundação. 

                                                 
123 Estatuiu a UPR para 1914: Art. 106º - § Unico – Si as tres faltas não justificadas se realizarem durante 
o mez com intervallos, o lente sofrerá um desconto de 50% sobre a importancia de seu ordenado desse 
mez, desconto que será augmentado na razão de mais de 10% para cada falta excedente até cinco. Art. 
110º - As faltas não justificadas dos lentes às aulas darão lugar a um desconto de ordenado equivalente 
a um dia de aula, salvo disposto no art. 106º, § único. 
124 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da Universidade do Paraná de 1913. Curityba, Paraná, 
Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. apud LIMA, Eduardo C.. Victor Ferreira do Amaral..., p. 154. 
125 Padrão Monetário (Mil-Réis) = 1$000 Rs, com submúltiplos (Réis), exemplo: 200 Réis = $200; Rs: 1 
conto de réis = 1.000 Mil-Réis ou 1:000$000 Rs (1 milhão de réis).  
126 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da Universidade do Paraná de 1913. Curityba, Paraná, 
Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. s/p.. E UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da 
Universidade do Paraná de 1914. Curityba, Paraná, Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. s/p.. 
127 WACHOWICZ, Ruy C.. Universidade do Mate..., p. 87. 
128 Ibidem, p. 88. 



 
 

 

Da estreita ligação política de seus dirigentes, a UPR também manterá coerência 

com o discurso prolatado em seu meio letrado. Dessa maneira, tentava-se evitar 

“acoroçoar o nefasto parasitismo burocratico, preparando homens industriosos e uteis e 

não candidatos a empregos publicos, visando unicamente fartas aposentadorias”. 129  

Elevar à independência e aos altos patamares a elite intelectual paranaense, 

dando prosseguimento, e completando, à reestruturação pela qual passava sociedade e 

cultura curitibana (“fortalecer nella as virtudes moraes e sociaes do cidadão”), sendo 

mais um dos baluartes do espírito cientificista que preenchia o discurso pela criação de 

institutos de ensino superior pelo país afora. 130  

 

Foi a sciencia, que é, incontestavelmente, um dos productos do estudo consciente dos 
phenomenos, a causa principal do progresso dos povos, na industria, nas artes, na medicina, 
na hygiene e no enriquecimento das nações. (sem grifos no original) 131 
 

Modernidade, fé na ciência dos templos universitários. 132 Mais um 

empreendimento que devia ser levado a cabo pelos condutores das obras grandiosas, 

os mais capazes no jogo político, superiores intelectualmente, a elite tradicionalmente 

dominante paranaense. 133 

 
Na actualidade, em que o espírito da modernidade, cada vêz mais profundamente se manifesta 
interessado nas subtis indagações dos conhecimentos humanos, toujours assoifé de science, a 
Universidade do Paraná, na mais feliz opportunidade, vem contribuir, espontânea e 

                                                 
129 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da Universidade do Paraná de 1914. Curityba, Paraná, 
Brazil. Typographia Alfredo Hoffman. p. 6. 
130 “Ora, aceito que as instituições dependem de um reduzido grupo de letrados, (...) compreende-se bem 
que nas sociedades sem fisionomia, como a nossa, sua influência cresça ao ponto de tornar-se decisiva.” 
Discurso de Manuel de Cerqueira Daltro Filho, destacada figura nacional, ex-professor de Engenharia 
Civil da UPR quando da sua instalação em 19 dez. 1912 apud WACHOWICZ, Ruy C.. Universidade do 
Mate..., p. 138. 
131 MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia Positiva do Direito. vol. 1. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 
dos Santos, 1922. p. 409. 
132 “Que tempo cada vez mais consolide êste edifício [da UPR], cujos sólidos alicerces se entranham no 
fundo da alma paranaense e que as ciências positivas nele professadas, como num templo sagrado, 
por apóstolos devotados e indefesos, conduza a nova geração dêste Estado aos seus gloriosos 
destinos.” (sem grifos no original) LAURO SODRÉ, ‘prestigioso homem público de então’ Em: PLACIDO 
E SILVA, Oscar Joseph de, op. cit., apud CARNEIRO, David. Educação, Universidade e História..., p. 
178. 
133 “O esforço ilustrado, para elevar o país ao nível do século, deveria ser feito pela constituição de 
uma elite verdadeiramente ilustre e era exatamente o ensino superior que teria a função de formar 
estas guias, estes ‘ilustrados’ a quem cabe acelerar a marcha histórica do país.” (sem grifos no original) 
BARROS, Roque Spencer Maciel de. A Ilustração Brasileira e a Idéia da Universidade. São Paulo: USP, 
1959. p. 199 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas..., p. 77. 



 
 

 

generosamente, para que se collime, num magestoso surto, a magnificência da soberania 
intellectual paranaense. (sem grifos no original) 134 
 

Não só. Partindo da defesa da liberdade de ensino, proclamada pelo liberalismo 

e pelo positivismo, entre outras correntes doutrinárias, sem deixar de também ser 

influenciado por experiências educacionais estrangeiras, de alguns eminentes 

discípulos da alta cúpula governamental que detinham as funções de lidar com 

questões educacionais, 135 se chegará a um conjunto de leis que regularão, em 

diferentes graus, à sua legalização. 136 De inúmeras discussões entre políticos e 

destacadas figuras públicas entre 1870 e 1915, o livre ensino, apesar de ter recebido, 

sempre, severas críticas, será o mote, até a promulgação de lei neste último ano 

freando as inovações dos anteriores anos. 137 

Do liberalismo político, a não intervenção estatal, e do positivismo educacional, 

deixá-la às livres iniciativas das associações particulares. É o que proclamava os 

principais líderes da UPR em seus primórdios.  

A obra de AUGUSTE COMTE será utilizada várias vezes, tanto em referências 

diretas quanto indiretas (‘conhecimento enciclopédico’, ‘culto aos mortos’, crença nos 

discursos científicos...), como apoio aos interesses e interessados na ‘independência do 

monopólio intelectual do Estado’. 

                                                 
134 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Relatório Geral da Universidade do Paraná de 1913. Thesoureiro da 
Universidade do Paraná João Soares Barcellos. Curityba, Paraná, Brazil. Typographia Alfredo 
Hoffman. p. 96.  
135 Basta para isso notar que as sucessivas “reformas universitárias” ficaram conhecidas pelos nomes de 
seus projetistas: reforma Benjamim Constant; reforma Rivadávia Correia; reforma Carlos Maximiliano (de 
1915 e que pôs fim à criação de faculdades livres e dissolveu a Universidade do Paraná em três 
faculdades: de Direito, de Engenharia e de Medicina). 
136 Tomando em senso negativo, ou seja, o que não proíbe, permite. “O ensino deve ser livre e se o 
senhor quizer fundar uma Universidade, tem desde já a minha licença, porque não haverá lei capaz de 
impedí-lo.” (sem grifos no original) É o que dizia Rivadávia Correia, em começo de 1912, um ano após a 
normatização de sua reforma que instituiu a liberdade de ensino. Em: CARNEIRO, David. Galeria de 
Ontem e de Hoje. [Curitiba]: Vanguarda, 1963. p. 534. 
137 “Transferem para o plano da cultura do espírito a teoria individualista da produção econômica: laissez-
fair – e a ânsia de aprender incentivará a proliferação das escolas, deixai inteiramente aberto o campo do 
ensino – e a sagacidade do pai de família saberá discernir entre os bons e mais educadores; laisser-aller 
– e por si mesmas as instituições docentes se aperfeiçoarão, a seriedade no ensino, no estudo e nos 
julgamentos se imporá.” Ironiza ALMEIDA JR, A. Problemas do Ensino Superior. São Paulo: Cia. Editora 
Nacional, 1956. p. 90 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas..., p. 84. 



 
 

 

Contudo, de NILO CAIRO, expressamente comteano, 138 temos um moderado. 

Para ele, se COMTE defendia a completa renúncia do Estado (“autoridade temporal”) 

sobre a educação geral, também entendia bem ser a fiscalização permanente deste 

mesmo Estado, “de natureza essencialmente policial, seja quanto á idoneidade do seu 

corpo docente e dos seus recursos, quer quanto á regularidade do seu 

funccionamento”. 139  

 

Em summa, os governos não devem manter o monopolio de escolas officiaes, nem impor uma 
sciencia d’Estado, mas podem e mesmo devem, sem ferir o dogma da liberdade de ensino, 
auxiliar os institutos livres de estudo profissional que surgirem, desde que a sua fiscalisação 
policial lhes reconheça seriedade e funccionamento regular, devendo os diplomas ou certificados 
de todos gosar dos mesmos privilégios, sem distincção de espécie alguma. 140 
 
 

Conciliando positivismo com interesses financeiros, NILO CAIRO consegue, a 

partir da liberdade de ensino (e não a, por ele negada, liberdade de exercício da 

profissão), 141 justificar as subvenções dos governos estaduais e municipais à UPR, 

algo, que a princípio, algumas interpretações comteanas não viam como congraçáveis.  

De toda sorte, a par das discussões, uma Universidade paranaense começava a 

dar seus primeiros passos em fins de março de 1913, arrolando seis cursos ao todo: 

Engenharia Civil, Odontologia, Farmácia, Comercio, Obstetrícia e o de Ciências 

Jurídicas e Sociais, incluindo, já no seguinte ano, também o curso de Medicina e 

Cirurgia. O mais procurado era de Engenharia. Em 1914, chegou ter mais do que o 

                                                 
138 E a visão comteana de seus universitários dizia serem “como humilde operario que sois da 
humanidade, deveis cada um de vós trazer, para o grande edifício da regeneração social da nossa 
espécie, um fragmento de pedra ou de argamassa.” SILVA, Nilo Cairo da. Liberdade de Ensino e 
Liberdade Profissional. Curityba: Typ. Alfredo Hoffmann, 1914. p. 35. Outro positivista declarado tinha 
idêntica percepção: “Em fins de 1912 criou-se para o nosso Estado nova fase de progresso, com a 
fundação nesta cidade de um templo de cultura, onde a mocidade pudesse adquirir os conhecimentos 
necessários tornando-se útil à Humanidade”. (sem grifos no original) CARNEIRO, David. Galeria..., p. 
536. 
139 SILVA, Nilo C. da. Liberdade de Ensino..., p. 13. 
140 Ibidem, págs. 15-16. 
141 Discordando do próprio Rivadavia Corrêa, um dos baluartes da liberdade de ensino, que com sua 
reforma de 1911 permitiu, legalmente, a criação da UPR, dentre outras pelo país afora, dirá: “(...) mas 
não é lógico nem moral deduzir d’ahi que os órgãos do governo da nossa sociedade, que tem o dever de 
velar pelos interesses de todos, deixem exercer livremente a profissão a quem jamais apprendeu cousa 
alguma. (...) Cada um póde ensinar e aprender o que quizer; mas nem todos podem se arvorar naquillo 
para o que não tem habilitações. Então, os órgãos políticos que nos dirigem só permittem as relações 
profissionaes áquelles que demonstram, com um certificado ou um diploma, outorgado por A ou B, que 
realmente se dedicaram a estudar regularmente o assumpto da sua profissão.” SILVA, Nilo C. da. 
Liberdade de Ensino..., págs. 29 e 30. 



 
 

 

dobro do segundo, em número de alunos matriculados, o curso de Direito. Isso se deve, 

sobremaneira, ao expressivo incremento predial da época, uma ‘febre de construção’. 

“Esta foi a ‘época heróica dos engenheiros’, em que excitação, autoconfiança e 

engenho eram sentimentos compartilhados por essa geração de empreendedores”. 142 

 
“Curitiba já tem de 5.000 para 6.000 prédios, e teria muito mais se não faltassem quase que 
absolutamente empresas construtoras. Calcula-se que nestes últimos dez anos se tenham 
construído para mais de 1.500 prédios. Ultimamente estão-se construindo cerca de 400 por ano, 
a décima parte dos que se constroem no Rio e em São Paulo.” 143 
 

Tradicionalmente concorridos, os conhecimentos jurídicos serviam para a 

manutenção da tão proclamada ordem (social), 144 cabendo aos engenheiros tratar de 

concretizar os progressos tão sonhados. Aos médicos a regeneração de viciosos e 

incivilizados hábitos e aos comerciantes desenvolver a circulação monetária e a 

acumulação de riquezas por parte dos industriais industriosos. 145 146  

Após seleção das mais arbitrárias (pulsão freudiana), decidiu-se por estudar 

alguns pormenores de somente uma destas Faculdades, a de Direito. É, portanto, o 

nosso próximo degrau. Subamos. 

                                                 
142 QUELUZ, Gilson L.. Rocha Pombo..., p. 58. 
143 VÍTOR, Nestor. A Terra do Futuro..., p. 83. 
144 Em parceria com o corpo policial e o sistema carcerário. “O que é a concorrência relativamente aos 
trabalhadores? É o trabalho colocado em leilão. Um empreendedor tem necessidade de um operário! 
Três se apresentam. Quanto por seu trabalho? – Três francos, eu tenho uma mulher e filhos. – Dois 
francos e meio, não tenho filhos, mas tenho uma mulher. – Certo, e você? – Dois francos me bastarão, 
sou só. – Fico com você, o negócio está fechado. – Que se tornarão os dois operários excluídos? É de se 
esperar que vão morrer de fome. Mas se eles se tornarem ladrões? – Não se preocupe, temos a polícia. 
– E assassinos? – Temos as prisões.” Um trabalho em conjunto nos processos criminas com julgamento 
pelo tribunal do júri a favor duma sociedade do trabalho. BLANC, Louis. L’Organisation du Travail – 1845. 
Paris: Prévot, 1839, p. 72 apud BENOIT, Lelita O.. Sociologia Comteana..., p. 34.  
145 “(...) também diante de vós [contadores] o terreno é fertil para demonstrardes os proveitos que podem 
advir, para os progressos da organisação industrial, dos conhecimentos que methodicamente adquiristes 
dentro dos muros desta Universidade.” SILVA, Nilo C. da. Liberdade de Ensino..., págs. 37 e 38. 
146 Citando o ex-Ministro da Educação e da Saúde Francisco Campos, bacharel pela Faculdade Livre de 
Direito de Belo Horizonte, autor de reformas do ensino secundário e superior em 1931, tem-se: “Um país 
sem organização industrial e comercial, com toda a majestade de suas dragonas, os seus parlamentos, 
as suas declarações de direitos, nunca poderá ter a densidade política que transforma os países em 
nações”. Poderá até mesmo ser dito, não sem deixar de correr riscos, se por décadas os discursos foram 
muito semelhantes, que enquanto o Brasil passava pelo longo processo de solidificação de sua 
sociedade industrial, convivida com um modelo agro-exportador, por meio de diversas tentativas, como 
as políticas de substituições de importação por produtos nacionais, continuavam as alterações estruturais 
nos ensinos primário, secundário e superior, visando garantir um conteúdo condizente com esses 
projetos de fomento da organização e racionalização do trabalho intelectual na indústria e no comércio. 
MOTTA FILHO, Candido. Ensino Profissional de Economia. Em: Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Paraná. Ano III, n.º 3. Curitiba, dez. 1955. p. 300. 



 
 

 

E ao Estado? Que parte lhe cabe? 

 

Em uma palavra, todos acabarão por compreender que o único objeto que é útil que seja 
expressamente administrado [pelo governo] é a manutenção da ordem e da segurança. (sem 
grifos no original) 147 

 

 

Capítulo II. A Faculdade de Direito 

 

“Mas, de onde saem êsses intelectuais, que 
desde a antiguidade até hoje, figuram em todas 
as sociedades? São os homens dos estudos 
jurídicos, das Faculdades de Direito.” 148 
 

Altino Portugal Soares Pereira 
 

 

Intelectuais práticos, recheados por conhecimentos práticos, dinamizados de 

acordo com os mandamentos do exercício da profissão. Uma ciência, de seus mais 

elevados postos, pede objetividade, e não mais retórica livresca, e ‘barroquista’, 149 com 

que se estabeleceu a cultura jurídica do século XIX.  

 

Renomados mestres de Direito têm assinalado como finalidade precípua de nossa Faculdade a 
formação de profissionais. Em contacto com a vida das academias, sentiram a angústia dos 
laureados pela falta de objetividade do ensino. Esta verdade, efetivamente, é de irrefragável 
evidência. (...) Para esse fim, os estudantes de direito deverão ser providos de todos os 
conhecimentos práticos, sem o que não poderão aplicar os conhecimentos práticos, sem o que 
não poderão aplicar conhecimentos doutrinários engendrados, nem estarão municiados para o 
exercício da profissão. (sem grifos no original) 150 
 
 
Essa ‘virada epistemológica pedagógica’ não parece ter sido privilégio apenas 

nosso. Sistema educacional e padrão cultural da comunidade na qual é inserida 

                                                 
147 Artigo de Auguste Comte, datado de 1819, destinados ao jornal “O Censo Europeu” (Le Censeur 
Européen), uma publicação das idéias liberais. apud BENOIT, Lelita O., op. cit., p. 85. 
148 Discurso de paraninfo na solenidade de colação de grau dos bacharéis de 1958 na Faculdade de 
Direito da UFPR, pelo então professor catedrático de Direito Civil e bacharel pela mesma instituição em 
1940. Em: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ano VI-VII, n.º 6-7. 
Curitiba, 1958-1959. p. 367. 
149 Preocupados mais com a “moldura” do que com a “pintura” propriamente dita, mais com a forma de se 
expor o conteúdo do que o próprio conteúdo, não objetivo, não dogmático, não ‘positivo’ (no sentido de 
direito positivo, direito positivado). 
150 PEREIRA, Altino P. S, op. cit., p. 366. 



 
 

 

estavam intimamente imbricados também na sociedade estadunidense de VEBLEN, 

que escreve em 1899: 

 

Em passado mais recente, várias mudanças ocorreram no âmbito do ensino secundário e 
universitário. Essas mudanças consistiram principalmente num deslocamento parcial das 
humanidades – aqueles ramos de ensino que se acredita comporem a “cultura”, o caráter, os 
gostos e os ideais tradicionais – a favor de disciplinas mais positivas, de eficácia cívica e 
industrial. (sem grifos no original) 151 
 
 

Ensino tecnicista, emblema já dos primeiros currículos da faculdade. 152 Contudo, 

a par do relevo dado à composição curricular, 153 é bastante significativo igualmente o 

fato da quase totalidade dos professores serem, ou terem sido, advogados ou juristas, 

cargos eminentemente dotados da tão prolatada prática profissional. “Escolhidos pelo 

advogado Dr. Vieira de Alencar (inclusive) entre os seus colegas de foro que ele 

julgasse aptos a serem convidados para reger as cadeiras do Curso de Direito” (grifos 

do original), 154 fora os já instituídos. 155  

E o novo encargo não repercutiu na rotina de trabalho dos novos professores. De 

acordo com anexo firmado nos Relatório Geral da Universidade do Paraná de 1913 e 

de 1914, os cursos de Ciência Jurídicas e Sociais e de Comércio eram lecionados no 

período noturno (compreendido entre ‘18 ás 22 hs’), de segunda a sábado, exceto 

Direito Romano cujo horário ficava estabelecido entre 16 e 17hs. Fato que influenciou 

                                                 
151 VEBLEN, Thorstein. A Teoria da Classe Ociosa. Trad. Olívia Krähenbühl. São Paulo: Abril Cultural, 
1983. p. 176. 
152 DRUMMOND, Paulo H. D.. A Fundação da Faculdade..., p. 63. 
153 Sobretudo quando se tem em conta que “...muitas das discussões em torno do currículo [das quais as 
primeiras comissões da UPR nos idos de 1912 não deixaram rastros para a posteridade], da disposição 
das matérias, da necessidade de certas disciplinas e da inutilidade de outras, envolviam concepções 
declaradas ou subentendidas do que se deve conceber como uma ciência jurídica, enquanto objeto de 
uma organização curricular”. FERRAZ JR, Tércio Sampaio. A Criação dos Cursos Jurídicos e a 
Concepção da Ciência do Direito. Em: BASTOS, Aurélio Wander. (org.) Os Cursos Jurídicos e As Elites 
Políticas Brasileiras; ensaios sobre a criação dos cursos jurídicos. Brasília: Câmara dos Deputados, 1978. 
p. 167. 
154 DRUMMOND, Paulo H. D., op. cit., p. 58. 
155 A título de curiosidade, Hugo Simas era um dos que já tinha vaga garantida por ter participado desde 
o início da organização da UPR em seus estatutos. Cotado para cadeira de Economia Política e Finanças 
e Contabilidade do Estado em 1913, no ano seguinte, 1914, será catedrático de Direito Público 
Constitucional. Mudança, digamos, no mínimo, significativa. 



 
 

 

nas inúmeras ausências de diversos ‘lentes’ às salas de aula, 156 se não nos engana 

nossa experiência discente. 

Dessa forma, importante medida é tomada com vistas a integrar 

hegemonicamente a imposição dum trabalho pedagógico legítimo, fruto duma 

delegação promovida pela cultura jurídica dominante que estabeleceu, por um poder 

arbitrário, um arbitrário cultural. 

 

Na medida em que toda AP [ação pedagógica] em exercício dispõe logo de princípio de uma AuP 
[autoridade pedagógica], a relação de comunicação pedagógica na qual se realiza a AP tende a 
produzir a legitimidade do que ela transmite designando o que é transmitido, só pelo fato de 
transmiti-lo legitimamente, como digno de ser transmitido, por oposição a tudo o que ela não 
transmite. 157 
 

Bem como para fomentar as desigualdades de classe através da legitimação 

exclusiva de determinação de uma função social de qualificação de certos atributos, no 

caso, técnico-profissionalizantes dos conhecimentos jurídicos, convertendo vantagens 

escolares em vantagens sociais. 

 

Assim, pode-se dizer que um sistema de ensino seja tanto mais capaz de dissimular sua função 
social de legitimação das diferenças de classe sob sua função técnica de produção das 
qualificações quanto menos lhe é possível ignorar as exigências incomprimíveis do mercado de 
trabalho: sem dúvida as sociedades modernas conseguem cada vez mais obter da Escola que 
ela produza e garanta como tais cada vez mais indivíduos qualificados, isto é, cada vez mais 
bem adaptados às exigências da economia. (em itálico do original, em negrito nosso) 158 
  

Além disso, a denominação das disciplinas pouco informava sobre seu conteúdo, 

acima de tudo, por se tratar, expressamente, 159 de responsabilidade exclusiva do 

professor da matéria. 

Um caso representativo é a cadeira de Encyclopedia Juridica, proposta para o 

ano de 1913. Única na linha propedêutica, além de Direito Romano, 160 se é que assim 

                                                 
156 Além da pretendida equiparação de uma Faculdade de Direito sob fiscalização às oficiais. É o que nos 
conta DRUMMOND, Paulo H. D., op. cit., págs. 60-61. 
157 BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean C.. A Reprodução..., p. 36. Tornam, então, capazes de 
produzir e reproduzir a integração intelectual e a integração moral do grupo ou da classe em nome dos 
quais ele exerce, contribuindo, assim, para manter a ordem e a harmonia social. BOURDIEU, Pierre; 
PASSERON, Jean C., op. cit., p. 47. 
158 BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean C., op. cit., p. 173. 
159 Art. 84º- Aos lentes cathedraticos compete: 2.º- Organizar annualmente o programma de seu curso. 
UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Estatutos da Universidade do Paraná de 1914. Curityba, Paraná, Brazil. 
Typographia Alfredo Hoffman. 



 
 

 

se poderia considerá-lo. De viés positivista, seu conteúdo mostra preocupação com o 

que COMTE chamou de “evitar os mais perniciosos efeitos da especialidade 

exagerada”, 161 racionalizando e aperfeiçoando a divisão do trabalho intelectual. O que, 

na mesma esteira, poderia dizer-se, encaixado no curso de Direito, de uma 

especialização das generalidades dos conhecimentos jurídicos, tratando, 

superficialmente, de todas as matérias compostas do currículo. Benjamin Lins de 

Albuquerque, professor de Encyclopedia Jurídica, representante comteano, na mesma 

cadência pronunciava os seus ensinamentos sobre a organização da exposição 

científica: 

 

Assim, como o indivíduo se não pertence, perde a sua significação se se isolar da sociedade, 
cada ciência só tem significação considerada como um dos membros da série 
enciclopédica, uma das notas complementares do concerto intelectual da humanidade. Metido 
em sua especialidade, desligado de outros ramos do saber, o especialista fica como o indivíduo 
metido numa amurada que em torno a si levantasse. (sem grifos no original) 162 
 
Na atualidade, pois, ao indivíduo se impõem uma cultura a um tempo enciclopédica e 
especial. Enciclopédica relativamente ao conjunto das generalidades que governam os 
fenômenos, e especial acerca de um ou de alguns ramos do saber. 163 
 

Aqui começa a tomar forma um conteúdo próximo ao que se poderia chamar de 

Introdução ao Estudo do Direito. 164  

                                                                                                                                                              
160 Que sobrevive aos novos laicos tempos, em comparação com direito eclesiástico imperial: “Contra as 
doutrinas que davam á noção de direito o conteúdo de determinada religião, prevaleceu o argumento 
tirado da existencia do direito romano, cuja sumptuosa construcção não assenta em nenhuma theologia 
precisa.” MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia..., p. 393. 
161 Comte não negava importância à ramificação do conhecimento científico, só discordava de quando 
isso resultava numa incompreensão do sistema geral dos conhecimentos positivos. Para melhor 
entendimento, COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva; Discurso Preliminar Sobre O Conjunto do 
Positivismo; Catecismo Positivista. Trad. José Arthur Giannotti e Miguel Lemos. São Paulo: 2000. págs. 
31 e 32. 
162 Discurso proferido quando do lançamento da pedra fundamental do edifício da UPR em fins de 1913. 
apud WACHOWICZ, Ruy C.. Universidade do Mate..., p. 150. 
163 Ibidem, p. 151. Conhecidas são as contemporâneas introduções “enciclopédicas” dos ramos jurídicos 
em suas relações com as outras disciplinas de Direito. 
164 Não é por menos o título de um dos trabalhos do ex-professor da UFPR Humberto Grande: 
“Enciclopédia Jurídica Como Introdução A Ciência do Direito” de 1957. Em suas palavras positivas, a 
Enciclopédia Jurídica “evita a dispersão das noções jurídicas (...) ela cria, para o Direito, uma visão de 
conjunto (...) dá largueza jurídica de visão ao jurista (...) [pois] a compreensão, quanto mais ampla, mais 
verdadeira, mais próxima da realidade”. GRANDE, Humberto. A Importância da Enciclopédia Jurídica na 
Formação do Jurista. Em: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ano 8, n.º 
8. Curitiba, 1960. págs. 137, 138, 142 e 144. Quanto tempo leva para um discurso hegemônico e 
dominante perder vez? Quase meio século depois e a Enciclopédia Jurídica em moldes positivistas ainda 
fazia suas vítimas. 



 
 

 

A Encyclopedia Juridica irá estabelecer em seu programa, que se resumia em 

um ano, sendo a primeira de todo o curso de Direito, estudos sobre:  

1ª PARTE (Parte Geral) - teoria geral do Estado; direito na hierarquia científica; 
165 relações e diferenças entre fenômenos sociais e jurídicos; elementos do direito 

(sujeito de Direito; objeto para o direito; relação sujeito-objeto); personalidade física e 

social e personalidade jurídica; pessoas reais ou físicas e pessoas jurídicas ou morais; 

formação e diminuição das personalidades jurídicas (plena e limitada), o determinismo 

psíquico e a imputabilidade criminal e civil; aquisição e extinção do patrimônio; 

formação do direito (lei, costumes, doutrinas, jurisprudências); diferença entre direito e 

lei; o tempo e o espaço na formação, aquisição e perda dos direitos; direito objetivo e 

direito subjetivo; as codificações e consolidações das leis; classificação entre direito 

público e direito privado; direito comum (leis) e direito especial (decretos); ramos do 

direito público (classificação quanto ao fim organizativo) e ramos do direito privado 

(classificação quanto à extensão);  

2ª PARTE (Parte Especial) - detalhamento ‘enciclopédico’ de cada uma das 

matérias;  

3ª PARTE (Philosophia do Direito) - noções de sociologia – as leis fundamentais 

da dinâmica na sociologia e no direito; a luta pela existência e pela conservação da 

espécie – a seleção natural e artificial – lei da transmissão hereditária 166 – a luta pelo 

predomínio industrial e comercial das nações e dos indivíduos – reflexo das indústrias e 

das ciências no domínio do direito 167 – o consensus da civilização; 168 diferenças e 

                                                 
165 “E isto não é somente uma exigência lógica, é ainda uma necessidade real para o cultivo do direito; 
porquanto nada há mais pernicioso às ciências do que mantê-las isoladas”. BARRETO, Tobias. 
Introdução ao Estudo do Direito. Estudos de Filosofia. 2.ª ed. São Paulo: Editorial Grijalbo, 1977. p. 418. 
166 “O que se quer, e o que importa principalmente, é fazer o direito entrar na corrente da ciência 
moderna, resumido, debaixo desta rubrica, os achados mais plausíveis da antropologia darwínica”. 
BARRETO, Tobias, Introdução ao Estudo..., 418. 
167 “A dynamica em Direito Comercial é o continuo evoluir das regras juridicas em face dos progressos 
industriaes da sociedade.” PERNETTA, Carlos Frederico Beltrão. A Dynamica em Direito Commercial. 
Curityba: A Cruzada, 1937. p. 4. Preso ainda aos laços comteanos (e seus discípulos como Pierre 
Laffitte) e spencerianos, dirá ainda ser obra das idéias reformistas do Socialismo que levaram governos a 
sanar, por leis especiais (CLT ainda não promulgada) a falta jurídico-social das reivindicações inegáveis 
da classe trabalhista. PERNETTA, Carlos F. B., op. cit., p. 40. Veja que idéia oposta sustenta Alfredo 
Bosi, dizendo ter sido pela influência positivista as alterações legislativas em prol dos trabalhadores. 
BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização..., p. 296. 
168 Harmonia social, ou estado de normalidade da sociedade. Mais uma tese de Comte com vistas a 
poder limitar e prever os casos desviantes ou patológicos do organismo social através da técnica do 
poder de controle disciplinar (digamos foucaultianos). 



 
 

 

relações do direito e da moral; a cultura social e o direito; legislação comparada no 

tempo e espaço; as escolas do direito – o idealismo transcendental – a escola histórica 

– a escola evolucionista; 169 a evolução jurídica e a luta pelo direito 170 – o direito força 

social – o sentimento do direito; 171 metodologia jurídica; o aperfeiçoamento moral pelo 

direito – os magistrados – os advogados e a justiça. 172  

Vale ressaltar que nas áreas de ciências humanas só estavam representadas 

Direito e Comércio, sendo as ciências jurídicas e sociais, em comparação, efetivamente 

mais procurada, acabou por ser lugar disponível para o ingresso de conhecimentos 

ainda não pertencentes aos quadros do ensino universitário. Assim, era de se esperar 

que um curso como Direito (“jurídicas e sociais”) abarcasse assuntos outros oriundos de 

diversos saberes: biologia (fisiologia ou zoologia); sociologia; filosofia; economia; 

história; psicologia; antropologia e etc. 173 

Já no ano seguinte, em 1914, Encyclopedia Juridica passará a ser Philosophia 

do Direito, sendo que, os pontos tratados sofrerão mudanças para 1915, sem perder 

seu “espírito positivo”.  

Duma divisão numérica inferior, num menor número de temas abordados, a 

Filosofia do Direito acabou por conciliar conhecimentos positivistas (sobre estática e 

                                                 
169 Possibilidade de ter-se como escola de maior relevo A Luta pelo Direito de Rudolf von Ihering que 
introduziu na ciência do direito conceitos do darwinismo, fazendo crítica à escola histórica de Savigny, e 
alocando importância ao papel da força do direito (um dos novos pontos de estudo do currículo de 1915) 
como mecanismo (“não violento” diz Clóvis Beviláqua) de organização (“paz”) social. Pedro Lessa (1859-
1921), ministro do STF a partir de 1907, influenciou com suas críticas para que “A Luta pelo Direito” 
deixasse de ser “o evangelho da mocidade”.  BARRETO, Tobias. Estudos de Sociologia. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro; Ministério da Educação e Cultura, 1962. p. 223. E BEVILÁQUA, Clóvis. 
Prefácio, págs. 5-6. Em: IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Trad. José Tavares Bastos. [S.I.: 
s.n.], 1909. Disponível: http://www.ebooksbrasil.org/microreader/luta.lit. Acesso: 4 set. 2007. 
170 Referência explícita à obra A Luta pelo Direito de Rudolf von Ihering. 
171 Sentimento este do direito que muito caracterizou o idealismo da coeva jusfilosofia francesa, como de 
Geny e Duguit, e que “...escapa á experiência, que é o methodo mais seguro das pesquisas scientificas, 
á exacta descripção, á estatística e outros processos que methodologicamente se recommendam.” 
MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia..., pp. 345-6 e 409. 
172 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Programmas do Curso de Sciencias Juridicas e Sociaes. Curityba, 
Paraná, Brazil. Typographia Max Roesner, 1913. 
173 “No direito, se queremos estudá-lo cientificamente como ramo positivo do conhecimento, quase todas 
as ciências são convocadas pelos cientistas. A extrema complexidade dos fenômenos implica a 
diversidade do saber. As matemáticas, a geometria, a física e a química, a biologia, a geologia, a 
zoologia e a botânica, a climatologia, a antropologia e a etnografia, a econômica política e tantas outras 
constituem mananciais em que o sábio da ciência jurídica bebe o que lhe é mister. Nas portas das 
escolas de direito devia estar escrito: aqui não entrará quem não for sociólogo. E o sociólogo supõe o 
matemático, o físico, o biólogo. É flor de cultura”. MIRANDA, Pontes de. Introdução à Política Científica. 
2.ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1983. p. 16. 



 
 

 

dinâmica em Sociologia), de Introdução ao Direito (sobre Direito Objetivo e Direito 

Subjetivo) com, propriamente, a Filosofia do Direito (sobre Direito e Moral), além da 

manutenção dos estudos biológicos, por assim dizer. 174 Confirmando-se a única 

eminentemente propedêutica, a confusão teleológica é manifestada. 175 O que não 

significa grandes alterações deste cenário nas próximas décadas. O professor Benjamin 

Lins de Albuquerque seguirá na disciplina até, pelo menos, a década de 40, segundo 

consta do 1º Anuário da Faculdade de Direito do Paraná, 176 o que já não ocorre com o 

nome de sua disciplina que de Encyclopedia Jurídica, passando por Philosophia do 

Direito, terminará como Introdução à Ciência do Direito. 

Um ponto merece cuidado.  

É sobre estática e dinâmica em Sociologia.  

Menos pelo seu clamor e desenrolar teórico do que sua posterior influência.  

Inovação de COMTE, as leis da estática 177 (ou Tratado Abstrato da Ordem 

Humana) e da dinâmica bipolaram as estruturas fundamentais de seu projeto. Colhendo 

da biologia, o pensador francês desenvolveu um estudo da sociedade que permitisse 

análise tanto quanto à sua coexistência (estudo fundamental das condições de 

existência da sociedade – “anatomia social” – harmonia e consensus) e manutenção 

organizativa do corpo social, bem como quanto ao seu movimento, desenvolvimento 

(estudo relativo às leis de seu movimento contínuo, ou de sua vida) e evolução. 

Primeiro, o exame do estado do sistema e de seu funcionamento, depois o exame da 

história do sistema de estágio em estágio.  

Enfim, são as leis basilares das idéias de, respectivamente, ordem e/para 

progresso, com a teoria estática sendo a mais importante para a Sociologia, e Direito, 

seu fundamento.  

                                                 
174 Tópico acrescido: “o Homem e a sua organização cerebral”. Provável participação da ciência 
frenológica (ramo da fisiologia) cujo expoente, austríaco François-Joseph Gall (1758-1828), influenciou 
significativamente a obra de Comte quando da superação da metafísica cartesiana e “filosofia do eu” na 
introdução de métodos mais “consistentes”, capaz de receber uma observação direta e baseada na 
experimentação do método comparativo. 
175 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. Programmas do Curso de Sciencias Juridicas e Sociaes. Curityba, 
Paraná, Brazil. Typographia Cezar Schulz, 1915. 
176 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. 1º Anuário da Faculdade de Direito do Paraná: ano de 1939. Curitiba: 
Tipografia João Haupt & Cia., 1940. 
177 “A estática social leva diretamente à moral da submissão: [citando Comte] ‘na maior parte dos 
homens, existe uma disposição natural à obediência’”. BENOIT, Lelita O.. Sociologia Comteana..., p. 356. 



 
 

 

Se COMTE supera o método da física clássica, presente como “fôrma eterna de 

pensamento” quando da aquisição pelo sujeito do conhecimento científico, luta para 

traçar, simultaneamente, um vínculo e uma autonomia do estudo das sociedades 

humanas com o estudo das características biológicas humanas (em voga nos fins dos 

oitocentos e em nosso currículo de Direito). 178  

E sobre propriamente a concepção da Filosofia para o Direito? 

Distante duma teoria crítica do Direito, conformando um saber jurídico capaz de 

dotar significados outros aos textos legais, axiomatizando-os, esses conhecimentos 

jurídicos introdutórios mostram incapacidade em serem relevados, historicamente 

datados, e de revelarem-se como conteúdo de suas próprias imposições lingüístico-

terminológicas. 

 A definição da Filosofia para o Positivismo era substancialmente estranha à 

tradição metafísica dos filósofos cartesianos 179 e à filosofia “destrutiva” e negativa de 

Hegel. 180 Nos novos rumos tomados da filosofia à sua cientificação, a sociologia 

acabou por tomar as vestes, tendo por escopo reordenar e reorganizar uma sociedade 

atingida por constantes e desordeiras revoluções progressistas (termos idênticos em 

XVIII, referindo-se à Revolução Francesa, superados por COMTE de 1819 pelo 

Opuscules de Philosophie Sociale). 181 

 
É verdade que Comte, como indica o título de sua obra principal, quis elaborar uma filosofia que 
a tudo abarcasse, mas logo fica claro que, no contexto do positivismo, a filosofia significa algo 

                                                 
178 Tradição científica hospedada no pensamento influente ponteano: “Assente que não há differença 
essencial entre a lei juridica e a lei scientifica, e apenas de grau (aquella é restricta a certos factos e é 
parte de outras leis sociaes), - podemos concluir pela necessidade de extrair a regra contida nas relações 
sociaes ou reclamada por ellas, como se tiram das outras relações as demais leis do mundo.” Dirá ainda 
que o que empreendeu no direito, Augusto Comte já o fez noutros domínios com igual método: “A estrada 
é a mesma, são outros os caminhantes e os recursos que levam.” MIRANDA, Pontes de. Systema de 
Sciencia..., p. 448 e XXVI-XXVII. 
179 Uma ciência do invisível (Charles Lévêque), espécie de mitologia racional (Tobias Barreto), a “filosofia 
do eu”. 
180 Tratando de estabelecer base comum entre as duas grandes escolas filosóficas de seu tempo, 
conciliando-as, alemã e inglesa, Spencer, esclarecendo uma definição de Filosofia (Positiva), dirá: “A 
resposta é - Filosofia ainda pode ser adequadamente o título retido para o conhecimento da maior 
generalidade. Ciência significa apenas a família das Ciências - significa nada mais do que a soma de 
conhecimentos formados por suas contribuições, e ignora o conhecimento constituído pela fusão de 
todas estas contribuições num todo. Como o uso tenha definido isso, Ciência consiste em verdades 
existentes mais ou menos separadas, e não reconhece essas verdades como totalmente integradas.” 
SPENCER, Herbert. First Principles. 2nd ed. London: Williams and Norgate, 1867. Disponível: 
http://oll.libertyfund.org/title/1390/99202. Acesso: 4 set. 2007. 
181 BENOIT, L. O.. Sociologia Comteana..., p. 128. 



 
 

 

inteiramente diferente do que antes significava, e isto de tal maneira que se rejeita o conteúdo 
autêntico da filosofia. “A filosofia positiva” é, em última análise, uma contradição in adjecto. Ela se 
refere à síntese de todo conhecimento empírico 182 ordenado em um sistema de progresso 
harmonioso, seguindo um curso inexorável. 183 Toda a oposição às realidades é subtraída à 
discussão filosófica. (nossos grifos em negrito) 184 
 
 
Entre nós, decerto, a filosofia positiva entrou com descaso perante juízos de 

valores (préjugés critiques) sobre fenômenos sociais e jurídicos, primeiro passo, 

interrompido, num caminho à abertura crítica e desventuras duma (des)ilusão ideológica 

da (re)produção do saber-dizer (do) Direito. Noções de conflito e contradições, seja na 

sociedade e seja na ciência, estão afastadas. 

Ora, partindo das lições e ilações sociológicas estruturalistas, enquanto ciência 

das estruturas objetivas do mundo social, a conseqüência do conhecimento comteano 

do embate dos fluxos sociais estáticos e dinâmicos, como visto, é ter um artifício 

metodológico incapaz de lidar, e superar, com a práxis, com a ação humana (de 

indivíduos ou de grupos), simples epifenômenos, suportes da estrutura, tendente à 

transformação pela negação dum sentido universal dado socialmente e determinado 

cientificamente (lógica da imutabilidade), e modificação das estruturas internas 

integrantes dum padrão social definido (categorias fixas). Daí a afanada resignação de 

COMTE. 

O espírito crítico seria diretamente contrário à política científica (da teoria e da 

observação empírica), de acordo com as palavras de COMTE, 185 e, determinado 

                                                 
182 A filosofia positivista é a ciência das generalidades epistemológicas (métodos, doutrinas e objetos das 
ciências), históricas (do progresso social; lei dos três estados, teológico, metafísico e positivo) e sociais 
(sociologia; reorganização social futura). BENOIT, L. O., op. cit.,  p. 240. 
183 “A sociologia [comteana], que deste modo não seria mais do que uma irmã bastarda das velhas 
histórias da civilização e filosofias da história, nada teria a apresentar de próprio e novo.” (grifos do 
original) BARRETO, Tobias. Estudos de Sociologia..., p. 244. 
184 MARCUSE, Herbert. Razão e Revolução; Hegel e o advento da teoria social. Trad. Marília Barroso. 
Rio de Janeiro: Editora Saga, [1969]. p. 307. 
185 Na ciência não se crê (teologia), não se imagina (metafísica), é observação num mundo-fenômeno tal 
qual ele se apresenta ao seu observador, num claro paroxismo da separação sujeito-objeto no ato do 
conhecimento dos moldes do projeto científico moderno. “A admiração e desaprovação dos fenômenos 
devem ser com igual severidade banidas de qualquer ciência positiva, porque todo esse tipo de 
preocupação leva direta e inevitavelmente ao efeito de invalidar e prejudicar o exame. Astrônomos, 
físicos, químicos e fisiologistas não admiram e nem censuram os seus respectivos fenômenos, eles 
observam, embora esses fenômenos possam fornecer amplas considerações materiais de qualquer 
gênero, como existiram muitos exemplos.” COMTE, Auguste. Plan des Travaux Scientifiques Nécessaires 
pour Réorganiser la Société. Paris: Les Éditions Aubier-Montaigne, 1970. p. 129. Disponível: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Comte_auguste/plan_des_travaux/plan_des_travaux.pdf. Acesso: 4 



 
 

 

historicamente pela “jusfilosofia” entre-nós, reflexo das marcas e transformações pelas 

quais passava a nova Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. 

 

Nesse sentido, vemos a Filosofia do Direito como um conhecimento fundado na história e 
determinado pela história. A Filosofia do Direito está inscrita nos eventos que nos determinam 
socialmente, marcando assim uma interferência nas opiniões jurídicas: formas de apreender uma 
época e, ao mesmo tempo, de formular um conhecimento normativo dos vínculos sociais. (grifos 
do original) 186 
 

Direito como uma cadeia de regras instituidoras de disciplina social destinadas à 

convivência harmônica dos indivíduos em sociedade, dotando-a não só da capacidade 

de existir, como também de desenvolver-se, evoluir.  

A Cultura Jurídica curitibana no limar novecentista aparece, dessa maneira, 

contra-revolucionária, reacionária na defesa dos valores e tradições da elite intelectual 

e letrada que a formaram, conservadora dos progressos morais de alguns, garantidora 

dos regressos materiais de outros.  

Um Direito, enfim, fenomênico, positivado, afastado das discussões sobre a 

Justiça do jusnaturalismo. Direito justo é o Direito posto. Um instrumento público de 

coação externa pelo poder público destituído de conteúdo valorativo, constituído de 

conteúdo finalístico na criação, e manutenção, artificial(mente), suposta, “paz social”. 

É sobre essa cultura jurídica, buscando sua compreensão conseqüente, que 

versará nosso próximo local de estudos. 

 

2.1. Produção Bibliográfica 

 

A justiça como legalidade será a garantia de 
uma ordem positiva mediante a aplicação 
escrupulosa da norma. 187 
 

Ulysses de Mello e Silva 
 

                                                                                                                                                              
set. 2007. Ressalva-se tratar ainda de obra na qual é utilizado o termo physique sociale para o que 
posteriormente seria, por ele, denominado de sociologia. 
186 PÊPE, Albano Marcos Bastos; WARAT, Luís Alberto. Filosofia do Direito: uma introdução crítica. Em: 
Epistemologia e Ensino do Direito: o sonho acabou. v. 2. Org. Orides Maezzaroba et alli. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2004, págs. 48 e 49. 
187 Bacharel pela nossa instituição em 1935. MELLO E SILVA, Ulysses de. A Justiça e O Direito. 
[Curitiba]: UFPR, 1952. p. 47. (Tese de concurso à Cadeira de Introdução à Ciência do Direito da 
Faculdade de Direito da Universidade do Paraná) 



 
 

 

A par do recorte histórico já ter sido abordado, 188 parece útil dobarmos. 

Com produção bibliográfica nos referimos às obras científicas apresentadas para 

preenchimento de cargos catedráticos na Faculdade de Direito do Paraná. 189 190  

Seguindo as conclusões de PAZELLO, existiram até 1939 tão somente duas 

teses, estritamente, reflexivas, em contraposição, não redutora, ao direito positivo, quais 

sejam: “A Dynamica em Direito Commercial”, de Carlos Frederico Beltrão Perneta, 

1937; e “A Nova Cultura Jurídica”, de Humberto Grande, 1938. 191 Todavia, o direito 

positivo logo será representado por duas obras: “O Damno Moral”, de José de Alencar 

Ramos Piedade, 1916; e “Ontogenia do Direito Commercial”, de Deusdedit Honório 

Moura Brasil, 1920. 192  

As observações irão restringir-se sobre um direito positivo, de Deusdedit Moura 

Brasil, e um direito reflexivo, de Humberto Grande. A escolha permite conglobar amplo 

período e maneiras de se entender o Direito, a partir de ex-alunos da própria instituição 

paranaense. 

 

Ontogenia do Direito Commercial 

 

 Nascido em 1897, do interior do Ceará, Deusdedit alcançará solos paranaenses 

em 1909, seguindo passos paternos na busca por melhores trabalhos e condições de 

instrução para os filhos (Joakim Moura Brasil), primeiramente fixando-se, com a família 

no litoral, em Morretes e posteriormente, por volta de 1914, estarão em Curitiba. 193 

                                                 
188 Essencial trabalho, no qual apoio inteiramente meu ponto em tratamento, é o artigo fruto da iniciação 
científica do CNPq “Cultura Jurídica Paranaense: cenário acadêmico da Faculdade de Direito do Paraná 
em seus primeiros respiros (de 1912 a 1939)”, de Ricardo Prestes Pazello, finalizado em agosto de 2007, 
ainda não publicado. 
189 “(...) é preciso ressalvar que não só a escrita de livros faz do direito um fato cultural.” PAZELLO, 
Ricardo P., op. cit., p. 7. Neste limitado historicismo, portanto, sou e estarei sendo altamente parcial. 
190 Estatuto da UPR de 1914: Art. 87º - A vaga de lente substituto será preenchida por concurso. Devido 
ao fato esperado da permanência duradoura de vários dos professores “convidados” como titulares das 
disciplinas. O cargo de lente catedrático era vitalício. 
191 GRANDE, Humberto. A Nova Cultura Jurídica. Curitiba: Livraria Mundial, 1938. 
192 BRASIL, Deusdedit Honorio Moura. Ontogenia do Direito Commercial. Coritiba: Empreza Graphica 
Paranaense, 1920. (dissertação e theses de concurso para preenchimento do cargo de lente substituto 
da 6.ª secção – Direito Commercial Terrestre e Marítimo – (cadeiras do 3.º e 4.º anno), da Faculdade de 
Direito do Paraná) 
193 Dados relatados pelo próprio Deusdedit em cinco artigos para a Revista Acadêmica de 1917. Por 
algum motivo deu-se por consultar outra fonte, na qual também se utiliza, não só, desta revista, qual seja: 
DENIPOTI, Cláudio. Deusdedit, Joakim, seus livros e autores. Rev. bras. Hist. São Paulo, v. 18, n. 35, 



 
 

 

O assíduo freqüentador da Biblioteca Pública do Paraná terá entre suas leituras, 

na maior parte, obras literárias de autores nacionais consagrados de seu tempo como 

Aluísio de Azevedo, Machado de Assis, Castro Alves e Olavo Bilac, Joaquim Manoel de 

Macedo, José de Alencar e Euclides da Cunha, que já alcançava alta repercussão com 

Os Sertões. 194 195 Das obras científicas, ou simplesmente não-literárias, encontraremos 

duas de Joaquim Pedro de Oliveira Martins, 196 Elementos de Antropologia, 1880, e As 

Raças Humanas e A Civilização Primitiva, 1881, e uma do admirado Clóvis Beviláqua 

(“nosso orgulho”), Epochas e Individualidades, de 1889. De resto, como começou a 

retirar livros em 1914 e em 1915 iniciava sua vida acadêmica, versavam sobre matérias 

do curso preparatório para ingresso na UPR. 

Bacharel formado pela nossa Faculdade de Direito em 1919, 197 estará logo no 

ano seguinte “pretendendo ser professor de Academia”.  

 “Ontogenia em Direito Commercial” é um trabalho dividido em apenas dois 

capítulos, de um total de 77 páginas: noção philogenetica do Direito; e noção 

ontogenetica do direito commercial.  

A parte inicial, de maior fôlego, Deusdedit nos revela seu arcabouço cultural e 

jurídico aprendido e apreendido nos bancos de discência.  

                                                                                                                                                              
1998. Disponível: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01881998000100014&lng=en&nrm=iso. Acesso: 27 Aug 2007. 
194 A retórica livresca (frases longas, uso abusivo de sinonímias, etc.) em sua tese científica é patente 
(“philogenia – sonoro como lindo nome de mulher, pela poesia da penultima syllaba longa...” numa 
extensa e cansativa frase de 19 linhas, como tantas outras), ao contrário do que pensa Deusdedit: “Ao 
escrever esta monographia, (...) tive de desfazer-me por alguns dias dos devaneios romanticos, de largar 
as personagens das minhas novellas inéditas, com seu amor ou odio, de ensaiar a ambidextria com 
sacrificio e coragem, a repetir entre dentes palavras de Tito Livio da sua Historia Romana – res est 
immensi operis...”. BRASIL, Deusdedit H. M.. Ontogenia..., p. 12.    
195 “Os sertões (1902) constituem um marco: a partir daí os estudiosos seriam levados irresistivelmente a 
intensificar o estudo da nossa sociedade de um ponto de vista sistemático, superando tanto as 
preocupações de ordem estritamente jurídica como as especulações demasiado acadêmicas. Euclides 
da Cunha impusera definitivamente a ‘realidade brasileira’”. CANDIDO, Antonio. A Sociologia no Brasil. 
Tempo Social. [online]. 2006, vol. 18, no. 1 [citado 2007-09-08], p. 278. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n1/30018.pdf. 
196 Pelos caminhos da antropologia (vida biológica) e da etnologia (vida moral) evolucionista (“história 
natural do homem”), nos encargos de Darwin, Haeckel e Müller, o autor português (1845-1894) foi um 
dos porta-vozes das explicações “racistas científicas” para justificar o desenvolvimento e o progresso das 
condições mentais dos homens através do “estado espontâneo” (natural, selvagem ou ante-social), com 
base em traços somáticos (volume craniano e estatura, por exemplo) e geográficos, até chegar ao estado 
civilizado (“vida moral”) da sociedade primitiva e do homem social na proto-história. Em resumo, são 
esses os aportes ensinados nas obras consultadas de Oliveira Martins por Deusdedit Moura Brasil. 
197 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. 1º Anuário da Faculdade..., p. 7. Documento que reúne informações 
como a relação completa dos bacharéis formados desde 1917 e as teses apresentadas para os cargos 
de professor catedrático, livre docente e substituto. 



 
 

 

Solidificando terreno teórico com o intuito de explicar a gênese e a trajetória do 

Direito Comercial, remontando-nos à distinção entre estática e dinâmica, da qual 

apenas faz única menção expressa, afastará o campo em que labora a teologia e a 

metafísica, uma história das idéias tão recente, pois a ciência jurídica é adepta da 

observação e da experiência, da prova concreta de seus postulados científicos.  

Superada a escola histórica de SAVIGNY e PUCHTA pela escola evolucionista 

(lembrando que isto mantinha coerência com o currículo mostrado e no qual ele se 

formou), arremata: 

 
Com o desabrochar da philosophia positiva, de Comte e do evolucionismo de Spencer, o 
direito recebe o primeiro banho scientifico directo, 198 o primeiro sopro impulso; não podia 
ficar aquem das outras sciencias, servindo de thema ao subjectivismo viciado e impotente, cahe 
no dominio objectivo, floresce, triumpha, contemplado como ser estructurado, com unidade na 
multiplicidade; individualidade, crescimento, estudado anatomica, physiologtca e 
psychologicamente, porque o seu é o espírito do povo e da época. (sem grifos do original) 199 
 
 
Retomando uma superada discussão, delimitará as relações entre ciência e 

religião, deixando de lado os debates em torno da metafísica, afirmando ainda ser o 

Direito infenso à moral e à política. Se a ciência não explica tudo, por sua vez, a religião 

não explica coisa alguma.  

 

O theologo vê as explicações e previsões da Astronomia, as descobertas da Chimica e da 
Physica, as verdades da Biologia sobre a genealogia humana, os mysterios desvendados pela 
Geologia sobre a estructura e edade da Terra, os monumentos trazidos á luz pela Paleontologia, 
e cala; taes novidades abalam os conceitos, alvejam os dogmas, desequilibram a crença e a fé, 
mas não conseguem abater os mesmos conceitos, derruir os mesmos dogmas, esmigalhar a 
mesma fé – radicalmente implantada á força de tempo e de luta. Subsistirá a dualidade; o 
discordio necessário perdurará. 200 
 
 
Será rejeitada inclusive a religião proposta por COMTE, haja vista continuar fora 

dos amparos objetivistas possíveis apenas pela ciência, e mesmo porque a sua não 

                                                 
198 Banho este racional-dedutivo que não irá se secar nas próximas décadas da Faculdade de Direito da 
UPR. Só para citarmos um exemplo, a sociologia spenceriana e o pensamento laffitteano de Comte ainda 
serão afamados no trabalho catedrático do ex-professor PERNETTA, Carlos F. B.. A Dynamica..., pp. 7 e 
12. 
199 BRASIL, Deusdedit H. M.. Ontogenia..., p. 26.  
200 Ibidem, p. 32. 



 
 

 

deixa de ser pedaço daquela cristã. Crítica ao dessabor dos ortodoxos seguidores de 

COMTE, 201 ao que tudo indica, sendo um deles seu professor BENJAMIN LINS. 

Por fim, passará a versar propriamente sobre a origem histórica do Direito. 

Utilizando dos ensinamentos evolucionistas spencerianos, criticará IHERING por afirmar 

que a força reinou antes do Direito. Ao contrário, dirá Deusdedit, o Direito surgiu 

independente da força, pois lhe é posterior. “A coacção [das mãos do estado] é 

elemento complementar da realisação do direito; (...) sem ella – o cumpra-se 

obrigatorio, abstrahindo o periodo futuro da ethica absoluta de Spencer, direito e moral 

seriam equivalentes”, 202 desfazendo a harmonia social, condição do progresso 

humano. 

Passando pelo plano das fontes do Direito, terminará concluindo, e criticando 

novamente a escola histórica, por ter no costume a fonte por excelência jurídica, ser da 

sentença o lugar de onde brotaram as primeiras regras de Direito, em que pese o 

sentido atual da qual entendiam a função do juiz como ser inanimado, boca da lei, da 

qual dissera MONTAGNE.  203  

No percurso final, colacionando em sua bibliografia doutrina estrangeira de 

língua latina (apenas J. X. Carvalho de Mendonça, com o clássico “Tratado de Direito 

Commercial Brasileiro”, 1910, figura entre a literatura jurídica nacional), irá ainda traçar 

algumas considerações acerca do Direito Comercial (“palladium do credito”), citando o 

Código comercial francês de 1807 e o brasileiro de 1850, e o comerciante, ora como 

aquele que faz da mercancia profissão habitual, ora como sob “(...) o socialismo 

hodierno temperado pelo anarchismo, vê sempre no commerciante o açambarcador 

illegal, o parasita da affanosa classe productora, porque se engolpha na phantasia, no 

desespero, e argumenta no ar”. 204  

                                                 
201 Retomada por Pontes de Miranda alguns anos depois: “Se ha muito que admirar nas suas idéas 
politicas, - foram escassos os conhecimentos historicos e ethnographicos de então, de modo que 
tambem elle [Comte] permaneceu no estado metaphysico. A divisão do poder temporal e espiritual é 
reminiscencia theologica. A religião, que fundou, tem dogmas, ritos, hierarchias, santos: continúa 
theologico-metaphysica, como as demais religiões.” MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia..., p. 
278. 
202 BRASIL, Deusdedit H. M.. Ontogenia..., págs. 45 e 46. 
203 Ibidem, págs. 51-53. 
204 Ibidem, págs. 60-62. 



 
 

 

As últimas páginas serão destinadas à famigerada digressão histórica do 

comércio, delimitando estudo somente quanto aos povos dos três continentes do antigo 

mundo: África; Ásia e Europa.  

Rápidas passagens marcarão o comércio em Roma e os estatutos do medievo, 

fruto das corporações de classe dos comerciantes e dos costumes (consuetudo ou 

stylus mercatorum) do qual surgirá o jus mercatorum (“os dois motivos primordiaes do 

phenomeno juridico, (...) as necessidades da vida e o poder intellectivo do homem...”). 
205 206 Para tanto, Deusdedit apóia-se nas fórmulas zoológicas de HAECKEL 207 entre 

ontogenia (história do foetus ou embriologia) e filogenia (evolução do stem ou da 

raça/espécie), aquela representando a origem, evolução e/ou decadência do fenômeno 

jurídico comercialista, e esta uma recapitulação condensada e global do fenômeno 

jurídico, o Direito em si. 208 

Em algumas palavras, diríamos que à referida tese carece dum dos elementos 

qualificadores para caracterizar seu trabalho como científico. De afeição pouco 

propensa aos debates dogmáticos, perde-se em temas de fraca utilidade prática, pouco 

confirmando, assim, o ensino que tanto se discursou e se buscou pelos dirigentes para 

seus universitários. 209 Entretanto, parece ser essa a ciência advogada na Faculdade de 

Direito da UPR nos seus primórdios doutrinários. 

                                                 
205 Ibidem, p. 72. 
206 BRASIL, Deusdedit H. M.. Ontogenia..., págs. 73-77. 
207 Pertencente à escola alemã evolucionista ou darvinista social, Ernst Haeckel (1834-1919) é um dos 
expositores e expoentes da metodologia das ciências biológicas que neste período, em que pese não ter 
sido de ampla aceitação, teve grande repercussão no mundo jurídico (de Tobias Barreto e Sylvio 
Romero). “Pode ser mais especificamente dito o seguinte: a série de formas através das quais o 
organismo individual passa durante a sua evolução desde o óvulo para a completa estrutura física é uma 
síntese, condensado na repetição da longa série de formas dos antepassados do animal daquele 
organismo, ou as formas ancestrais da espécie, do que já se passou pelos primeiros períodos da vida 
orgânica até nossos dias.” HAECKEL, Ernst. The Evolution of Men. Trad. Joseph Mccabe. v. I. 5.º ed. 
London: Watts & Co., 1912. Disponível: http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/vlmn110.txt. Acesso: 7 set. 
2007. 
208 BRASIL, Deusdedit H. M., op. cit., p. 67. 
209 Ao contrário dos lembrados manuais práticos de processo civil e direito comercial e noções técnicas 
forenses de Plácido e Silva, bacharel de 1917. Vale dizer ainda que questões próprias e voltadas para 
disciplinas mercantis (direito comercial, ciência das finanças, economia política direito industrial e 
legislação do trabalho) na primeira metade do XX tomarão considerável importância (por ex., número de 
teses apresentadas, mostrado, em seu artigo, por Pazello) como dutos de fortalecimento e positivação 
quando da incorporação do modo de produção capitalista e da inserção do liberalismo individualista à 
América latina pós-colonial. WOLKMER, Antonio Carlos. Repensando a Questão da Historicidade do 
Estado e do Direito na América Latina. Em: Gizlene Neder. (Org.) História & Direito: jogos de encontros e 
transdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 71.  



 
 

 

Vejamos depois duma década e meia. 

 

A Nova Cultura Jurídica 

 

Bacharel de 1937, logo no ano seguinte apresentará sua tese de concurso à 

Docência Livre da cadeira de Introdução à Ciência do Direito, 210 dividida em três 

partes, com 32 páginas totais: o sentido histórico da nova cultura jurídica; o papel da 

filosofia do direito na nova cultura jurídica; e a técnica jurídica do novo direito. 

Para Humberto Grande, o Direito, em um dos seus aspectos, é força 

harmonizadora da organização social, um dos processos adaptativos da sociabilidade, 

garantia duma boa orientação do progresso e de seu papel civilizador. “Do exposto se 

conclue ser o direito, para a garantia da ordem social, poderosa força civilizadora, 

implicando, a sua própria essência, respeito, disciplina e hierarquia na organização da 

sociedade”. 211 

É histórico, vincula-se com os dados da realidade (“espírito da época”) de que 

(procura) regula(r). Diante disso, impõe-se acompanhar as transformações atuais pelas 

quais passa a sua sociedade (“tudo é rápido e veloz”; “a densidade da população 

acresce em todos os países”), refletindo na “morte de direitos antigos e nascimento de 

outros novos”, atualizando-o.  

Da necessidade duma revisão dos princípios norteadores jurídicos, quais sejam 

a liberdade e a propriedade, individualista (“egoístico”), impõe-se um novo Direito, que 

seja eminentemente social(izador), altruístico e humano, que eleve os interesses 

coletivos acima dos interesses individuais.  

O exemplo é dado principalmente com o Direito Social, protegendo proletários e 

classes laboriosas, bem como proporcionando a todos os elementos da sociedade 

condições de vida digna. Para isso, devem ser ampliados os poderes estatais (“maior 

elasticidade”), já que Direito e Estado se confundem. 212 

                                                 
210 UNIVERSIDADE DO PARANÁ. 1º Anuário da Faculdade..., págs. 17 e 33. 
211 Evidencia-se a influência das proposições contextuais abordadas na primeira e segunda parte deste 
meu texto. GRANDE, Humberto. A Nova Cultura..., p. 10. 
212 “Destas premissas se conclue ser o direito normas de conduta impostas coactivamente pelo Estado, 
ao qual cabe, atualmente, organizar a estrutura da sociedade em novos moldes.” GRANDE, Humberto. A 
Nova Cultura..., p. 13. Algo em claro choque com o pensamento ponteano de que se utiliza o próprio 



 
 

 

Direito não mais em seu estado puramente estático, mas inserido em seu estado 

dinâmico soluções para resolver velhos e novos problemas sociais. 

Uma Nova Cultura Jurídica, conforme o autor, só será possível se repensado o 

papel da Filosofia do Direito, 213 não mais presa às abstrações metafísicas subjetivistas, 
214 mas ligada ao “mundo das cousas”, ao “terreno da realidade”, fornecendo idéias 

práticas, exeqüíveis e realizáveis; se concebida nova técnica (“plástica e maleável para 

um direito dinâmico e progressivo”): legislativa (“leis expressão de necessidades reais”, 

não legislar arbitrariamente), judiciária (não prender o juiz ao texto da lei, como afirma, 

por exemplo, EHRLICH e BÜLOW, pois fatos novos se satisfazem com decisões novas, 

seguindo as exigências do tempo) e institucional (lutar contra a morosidade e o 

formalismo, produtores de injustiças). 

Apesar da coerência com os postulados ponteanos da ciência positiva do direito, 

Humberto Grande acaba por se envolver numa tradição superada, historicamente 

ordenada, tanto pelo racionalismo metafísico dedutivo como pela ciência positiva 

indutivista, e recriminada por PONTES DE MIRANDA quando de sua inclusão aos 

círculos epistemológicos do direito como sentimento (SAVIGNY e sua Escola Histórica), 

como intuição (filósofo francês HENRI BERGSON no qual cita e baseia sua Cultura 

Jurídica), como empiria jurídica (laissez faire na filosofia jurídica, ou seja, deixar que o 

direito se forme pela pressão dos próprios fatos e elementos sociais na pretensão de 

                                                                                                                                                              
autor ao referi-lo em sua bibliografia: “Foi o positivismo do seculo passado que destruiu o edificio do 
velho direito natural, mas incidiu no erro opposto e não viu outro direito senão o criado e reconhecido 
pelo Estado.” MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia..., p. 450. 
213 A Filosofia do Direito ainda continua a ser mesquinhamente pensada a partir duma sistematização e 
unificação do conhecimento jurídico (“estrutura orgânica do direito”), impedindo seu esfacelamento e 
ramificação sem fim. A novidade é que, reiterando Pontes de Miranda: “O direito como ciência pertence 
ao organismo científico geral, e por essa razão, tem de evoluir paralélamente com as demais ciências, 
porque, doutro modo, fica deslocada na Cultura, perdendo o seu valor como processo social de 
adaptação.” A conclusão é categórica e emblemática: “Neste aspecto se coloca o direito como fenômeno 
sociológico, podendo-se obter elementos para a previsão dos efeitos das normas jurídicas no futuro, 
dentro de circunstancias dadas e conhecidas.” (sem grifos no original) GRANDE, Humberto. A Nova 
Cultura..., págs. 19 e 20. Há um verdadeiro retorno aos métodos sociológicos baseados na física 
clássica, algo repudiado até mesmo, como vimos, por Comte. 
214 Todavia, sim às abstrações teológicas: “Dando ao direito tais atributos na acepção cultural, o autor 
defende a tese de que direito e religião não podem permanecer como valores antagônicos. (...) Assim a 
justiça jurídica, moral e religiosa precisam encontrar um sentido unitário. Elas visam o mesmo fim: a 
ordem social e o progresso da humanidade.” GRANDE, Humberto. A Nova Cultura..., p. 6. 



 
 

 

sua atualização e conformidade com os novos anseios da sociedade como reclama 

Humberto Grande). 215 

 

A Nova Cultura Jurídica, por esse excelente processo, também possibilita maior expansão da 
ação jurídica, cujo objetivo máximo é a prática do direito, a defesa da justiça, e acima de tudo, a 
conservação da ordem social. (sem grifos no original) 216 
 

A tese de Humberto Grande, tema na qual perpassa a maioria de seus demais 

trabalhos, nada mais é do que reflexo de uma conjuntura política e econômica do 

período getulista, fundada no chauvinismo ufanista e calcada na valorização extrema do 

trabalho com vista na determinação do desenvolvimento cultural do (“jovem”) país. 

Resultado disso é um professor de Direito do Trabalho (Legislação Sindical e do 

Trabalho) exultando sua própria disciplina elegida como profissão (ex-Procurador Geral 

da Justiça do Trabalho), sem grandes méritos e conseqüências para já conhecida 

conservadora e reacionária ciência do Direito. 

Depois das passadas pela produção bibliográfica, com o fôlego que nos resta, 

temos agora unicamente a travessia em seu último trecho, a produção acadêmica. 

Sigamos. 

 

2.2. Produção Acadêmica 

 

E, num ou outro caso, vergado sobre os livros, 
recorrendo e acceitando os conselhos dos 
escrivães e dos rábulas velhos, vae o novel 
advogado vendo e sentindo como se evapora 
rapidamente o louro idealismo, a dourada 
phantasia que o embalou de calouro a bacharel. 
217 
 

Hugo Simas 
 

Do que ainda faz parte da História, a produção acadêmica (teórica) de toda a 

Universidade cingiu a duas revistas acadêmicas nos seus primeiros anos de vida. 218  

                                                 
215 MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia..., p. 416. 
216 GRANDE, Humberto, op. cit., p. 27. 
217 SIMAS, Hugo. De Calouro a Bacharel. Em: Revista Acadêmica II. Coritiba, vol. 01, jan./1918, p. 15. 
218 O ponto em estudo sofreu influência de SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, 
instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 



 
 

 

Mesmo impulsionada nos termos dos Estatutos da Universidade do Paraná de 

1914: 

 

Art. 362º - A Universidade manterá a publicação de uma revista scientífica, periodica, cuja 
redacção ficará a cargo de um redactor, membro do corpo, eleito anualmente pelo Conselho 
Superior, em sua primeira sessão do ano; nessa revista só poderão collaborar os docentes e os 
alumnos da Universidade. 
 
 
As prioridades de seus dirigentes não vislumbravam a Revista Acadêmica, que, 

relegada aos projetos finais, iniciou suas publicações em abril de 1917, por dificuldades 

financeiras pelas quais atravessava uma recém instalada UPR. Malgrado a tentativa 

ficará o “Orgam do Centro Academico do Paraná” incumbido pela editoração e 

divulgação da produção dos alunos e professores. 

Com artigos que representavam todos os cursos da universidade, a revista teve 

vida curta, dois anos durou, pelo menos é o que sobrou nos arquivos da UFPR. 219  

Corroborando temos o fato de que, entre 1918 e 1919, a vida universitária paranaense 

sofreu forte revés, com provável grande impacto sobre a existência das revistas. 

Contam-nos: 

 
Diante dos dois enormes obstáculos (como haver aula sem alunos e sem professores?), não era 
difícil fazer, e muitos profetas de então o fizeram, o prognóstico sombrio da falência do Ensino 
Superior no Paraná, do desaparecimento fatal de grande parte do nosso edifício universitário 
ainda em plena infância. Falência com todos os seus corolários comerciais e jurídicos: venda do 
prédio e leilão dos móveis, laboratórios, museus e livros, para pagamento de pesadas dívidas. 220 
 
 
Assim mesmo, são de inestimável contribuição histórica as Revistas 

Acadêmicas. 

Para sermos exatos, estamos tratando de uma publicação periódica mensal, 

reunidas em dois livros para cada ano. A Revista de 1917 possuiu, portanto, nove 

números, num total de 245 páginas, enquanto que a Revista de 1918 totalizou doze 

números em 308 páginas.  

                                                                                                                                                              
Especialmente de seu recomendado quinto capítulo “As Faculdades de Direito ou Os Eleitos da Nação” 
no qual cuida das revistas de São Paulo e de Recife. 
219 Talvez possa ter outros números, outros anos, em algum lugar, ou não... não sei. A Revista 
Acadêmica de 1918 trouxe em sua última página, 306, uma mensagem intrigante: “... até 1919”. 
220 CARNEIRO, Milton. Obras de..., p. 318. 



 
 

 

Eram recheadas de patrocínio: Nilo Cairo fazendo propaganda de seus livros de 

patologia; professor Benjamin Lins e seus ex-alunos Plácido e Silva e Samuel César 

com escritório de advocacia; livrarias, alfaiatarias, tabacarias e papelarias completavam 

o quadro. Havia tabela de preços para anúncios e publicações conforme o espaço 

ocupado na página e o número de páginas (previa uma, meia, um terço, um quarto e 

um sexto). Se artigo de capa, 20% de aumento sobre os valores que giravam em torno 

de 35$000.  

Não era de circulação gratuita. Uma assinatura anual custava 6$000, um número 

avulso ficava em $600 e atrasado 1$000. São valores razoáveis se comparados com as 

inúmeras taxas cobradas pela própria UPR. Porém, tendo por conteúdo temas ditos 

científicos ou acadêmicos, é de se supor que, pelo público restrito, teve modesta 

circulação. 

Tendo sempre por diretor a figura de Plácido e Silva, a Revista de 1918 

computou 56 textos: só de Plácido e Silva são cinco, o maior contribuidor, sendo que 

apenas um pode-se qualificar como jurídico, sobre o desenrolar dos processos dos 

crimes de alçada, mais um ensaio seu de feições práticas e tecnicistas (demais sobre a 

Universidade do Paraná e sobre COMTE); nove poemas ao todo, mais da metade de 

alunos de direito; sete coleções de acórdãos do STJPR e sete matérias sobre o Centro 

Acadêmico do Paraná. Os que tratam de assuntos jurídicos somam dois, um deles do 

ministro Pedro Lessa. Os professores Vitor Ferreira do Amaral, com dois artigos sobre a 

Maternidade da UPR, e Hugo Simas, sobre calouros e bacharéis, também contribuíram.  

A Revista de 1917 trará um texto a menos: Plácido e Silva continuará a ser quem 

mais redigiu artigos, seis ao todo (continuando com a história da UPR, do Centro 

Acadêmico, COMTE...), dois jurídicos; poemas reduzem em sete e várias 

jurisprudências do STJPR (dez consideráveis publicações). Novamente, Hugo Simas, 

com Appellação ou Aggravo?, e Vitor do Amaral, com Cultura do Trigo no Paraná 

(promovendo a economia e o trabalho agrícola como vimos), serão os professores 

representados, além de Pamphilio de Assumpção, professor de Direito Civil das 

Obrigações, com Publicidade de Protesto. Os temas jurídicos vão reunir cinco 

publicações, nenhum texto de propedêutica é visto. 

Que o leitor fique atento. É hora de lê-las. 



 
 

 

Revista de 1917 

 

Já em sua capa, o primeiro fascículo de abril inaugura a revista com seus 

objetivos de lançar à mocidade os ideais nobres e úteis dos programas vinculados ao 

centro acadêmico. “É portanto o aperfeiçoamento intellectual da classe [acadêmica] que 

vizamos antes de mais nada...”, além de prestar um serviço à universidade ao (tentar) 

provar ao grande público “(...) o quanto é perfeito, o quanto é real o ensino que ali é 

ministrado”. 221 A preocupação em espalhar uma aparência, num competente cuidado 

científico dum lado e de outros discursos moralistas e moralizantes, é patente. 

O mês de abril também reservará um artigo intitulado “Funccionarios e 

Doutores”, da qual é autor o professor catedrático de comércio Generoso Borges. 222 

Fruto da conhecida discussão em torno do bacharelismo na sociedade brasileira. 

Um problema pra alguns, solução para outros. E foi num livro, de grande repercussão, 

de igual título, que Tobias Monteiro, em 1917, tece severas críticas ao excessivo 

aumento de doutores ávidos por um lugar ao Estado, decorrência direta da profusão de 

escolas superiores pelo Brasil. 223 Ferindo o orçamento público e prejudicando as outras 

profissões que poderiam com muito maior acerto aumentar a riqueza nacional, como, 

sempre, voltadas para a economia agrícola. 224  

Interessante que em oposição ao bacharelismo, exceto indústria agrícola, será 

levantada a bandeira do curso de comércio, formador de caixeiros e negociantes que 

não conseguiam aderir ao funcionalismo (“empreguismo”) público. 225  

Generoso Borges rebate afirmando justamente o contrário, melhor é a 

multiplicação de universidades. Usando como exemplo, colacionando números e dados, 

                                                 
221 OLIVEIRA, Samuel César. Primeiras Palavras.... Em: Revista Acadêmica I. Coritiba, vol. 01, 
abril/1917, p. 1. 
222 BORGES, Generoso. Funccionarios e Doutores. Em: Revista Acadêmica I. Coritiba, vol. 01, abril/1917, 
pp. 10-13. 
223 Sobre isso leiamos mais uma vez Deusdedit: “Triste a fama do Bacharel, no seio da aristocracia do 
pensamento nacional; o diploma assemelha-se á patente da Guarda, que lhe dá certa premunidade e 
lhe abre de par em par as portas da politicagem ou de outra qualquer especulação lucrativa. (...) 
Não omittiria que um dos factos já assignalados trará como conseqüência o disprestigio das citadas 
academias e mais tarde a elevação do ensino do Direito: refiro-me á grande quantidade de bacharéis 
que se formam actualmente nas dez academias de direito do paiz”. (sem grifos no original) BRASIL, 
Deusdedit H. M.. Ontogenia..., págs. 10 e 11. 
224 Narra VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas..., págs. 287-288. 
225 CARNEIRO, Milton. Obras de..., p. 331. 



 
 

 

os Estados Unidos, relacionará crescimento industrial com aumento do número de 

homens formados. “A nossa solução não estará absolutamente na reducção dos 

‘letrados’, mas exactamente no augmento delles”. 226 

Junho traz relevante contribuição de Savino Gaspaini com “Em Face de Um 

Problema”. 227  

Sua discussão envolve-se na “ascendência do abaixamento da moral individual, 

generalizado na moral social”, a par dos progressos da ciência que a tudo interpreta (“o 

homem tornou-se dominador do mundo”) e a par do progresso incontestável das 

indústrias que “assombram pela rapidez dos artefactos atirados em massa ao 

commercio, numa espantosa celeridade, pelos musculos de ferro das centenas e 

centenares de machinas diminuidoras do braço de trabalho, e impotentes para estancar 

a miseria”. 228 

Segundo ele, divorciada a ciência da fé que trazia paz de espírito e tranqüilidade 

da consciência ao homem, sobra à educação moral a função de torná-lo “bom, justo, 

sincero e verdadeiramente grande”. 229 

No mês de julho, Plácido e Silva com “Concepção Juridica do Patrimonio”. 230 

Tomando por base doutrina de PLANIOL na qual expõe sua regra de que 

necessariamente toda pessoa tem um patrimônio, conseqüência de sua própria 

personalidade e que lhe fica inerente, Plácido e Silva a elevará ao grau principiológico 

jurídico, pois se patrimônio não quer dizer riqueza, logo os direitos individuais, à vida, à 

liberdade, à honra (“susceptíveis de uma valorisação e mesmo com um valor intrínseco, 

dada a sua utilidade para o sujeito jurídico que os possue”) 231 igualmente serão 

considerados pelo Direito como patrimônio da pessoa. Para tanto, utilizará dos 

conhecimentos de Paulo de Lacerda ao classificar o que pode ser objeto de direito: 

corpo humano e suas partes; os atributos físicos e psíquicos; as coisas corpóreas e 

incorpóreas exteriores ao homem.  

                                                 
226 BORGES, Generoso, op. cit., p. 11. 
227 GASPAINI, Savino. Em Face de Um Problema. Em: Revista Acadêmica I. Coritiba, vol. 03, jun./1917, 
pp. 62-64. 
228 GASPAINI, Savino. Em Face de..., p.62. 
229 Ibidem, p. 64. 
230 PLACIDO E SILVA, José Oscar de. Concepção Juridica do Patrimonio. Em: Revista Acadêmica I. 
Coritiba, vol. 04, jul./1917, pp. 82-87. 
231 Ibidem, p. 87. 



 
 

 

É, para Plácido e Silva, a melhor exegese do artigo 57 do Código Civil de 1916. 
232 Um ensaio dogmático e debruçado às discussões propriamente de Direito 

visualmente afastado dos demais escritos de seus colegas acadêmicos de direito. 

A Grande Guerra ocorrida entre agosto de 1914 a 11 de novembro de 1918 

marcará presença com Pamphilo d’Assumpção em seu “Religião do Direito”.  

Brevemente defenderá o recurso ao Direito (crença?) para a promoção duma paz 

universal entre os povos, “traçando a orbita de cada individuo nas collectividades, de 

cada collectividade no mundo”. 233 Paz que não se pode ser construída nos escombros 

da religião ou nas sombras dos canhões. 

Setembro nos deixará outro aluno de direito, Manoel Gracia, com “O Socialismo 

e A Educação do Grupo”. 234 

Representante contrário aos postulados do socialismo, resultado da educação 

jurídica elitista voltada ao patrimonialismo obrigacional e ao apego à propriedade 

privada, por achá-lo um ideal, e nada mais, além de uma pitada de HERBERT 

SPENCER para quem a doutrina socialista é anti-biologica. 235 A seguir escreverá que 

“o socialismo é um ideal que consitue um grave perigo para a ordem social”. 236 

Sem uma proposição de uma sociedade futura realizável e razoável, os socialistas 

pedem o fim do estado burguês. 

 

E maior se torna a ameaça ao organismo social dos nossos dias, quando verificamos que essas 
idéas de revolução social, são lançadas por um restricto numero de sociólogos, mas recebidos 
pelos innumeros descontentes com a desordem social, os quaes, pela falta duma educação 
sufficiente, não teem a noção precisa para indicar como deveria ser a organisação successora do 
estado burguêz. (grifos do original) 237 
 

A crítica de Gracia atinge no modo de proceder dos planos do socialismo para a 

construção da sociedade cercada de platonismos: a egualdade de educação. E aqui 

jorram conhecimentos deterministas (influência do meio físico e geográfico) e 

                                                 
232 CC/16: Art. 57.  O patrimônio e a herança constituem coisas universais, ou universalidades, e como 
tais subsistem, embora não constem de objetos materiais. 
233 D’ASSUMPÇÃO, Pamphilo. Religião do Direito. Em: Revista Acadêmica I. Coritiba, vol. 05, ago./1917, 
pp. 111-112. 
234 GRACIA, Manoel. O Socialismo e A Educação do Grupo. Em: Revista Acadêmica I. Coritiba, vol. 06, 
set./1917, pp. 151-153. 
235 MIRANDA, Pontes de. Systema de Sciencia..., p. 292. 
236 GRACIA, Manoel. O Socialismo..., p. 151. 
237 GRACIA, Manoel, loc. cit.. 



 
 

 

naturalistas assimilados em sala de aula. É justamente nas diferenças, superioridade e 

inferioridade de raça (“mestiço é sub-raça”), de inteligência, força muscular e nervosa, 

moral e outros atributos humanos que, nas suas palavras, “(...) é sempre impossivel a 

egualdade de educação. Nem a natureza é equitativa, e, portanto, contraria áquella 

aspiração”. 238 

  

Impedir que espiritos dotados de penetração attingissem ás culminancias que lhes promettessem 
as suas intellectualidades, ou forçar attingi-las intelligencias mediocres e mesmo individuos 
destituidos de mente, seria tão impossível quão injusto, e, por isso mesmo, o começo da 
desegualdade. 239 
 
 
Não é por menos, então, que no mês de outubro haverá um ensaio intitulado 

“Fritz Müller” pelo centenário de seu nascimento (de origem alemã, cairá definitivamente 

em terras de Santa Catarina em 1852), reconhecido e admirado tanto por Charles 

Darwin como por Ernst Haeckel, partidário da biogênese, incurso no discurso reinante 

racial da época. 

Deusdedit participará da revista de novembro com “A Criminalidade e O 

Analphabetismo”. 240  

Apesar de propalar a política contra o analfabetismo (“oxalá attinja aos ouvidos 

dos maiores e não seja um mytho a diffusão dos cinte e cinco utilissimos caracteres, 

com alguns tragos de moralidade e civismo”), para o engrandeciento da família e da 

Pátria, irá combater justamente os adeptos de “asneiras e infantilidades” que 

relacionavam o analfabetismo como fator do crime, inclusive citando ainda a obra de 

VICTOR HUGO, Légende dês Siècles, que teria escrito: “a ignorância produz o erro, e o 

erro produz o crime” e “cada escola que se abre, um cárcere se fecha”. Isso porque, 

nas palavras de Deusdedit, para os macaqueadores, foram ditados por um gênio, e 

gênio não dita coisas ruins, nem falsas. 241  

Distante das escolas criminológicas, que em seu tempo teria revolucionado o 

mundo jurídico (GAROFALO), dirá que se o analfabetismo acarretasse a prática de 

                                                 
238 GRACIA, Manoel, op. cit., p. 152. 
239 GRACIA, Manoel. O Socialismo..., p. 153. 
240 BRAZIL, Deusdedit Honorio Moura. A Criminalidade e O Analphabetismo. Em: Revista Acadêmica I. 
Coritiba, vol. 08, nov./1917, pp. 206-208. 
241 Ibidem, p. 206. 



 
 

 

crimes, sejam eles contra a pessoa, sejam eles contra a propriedade, o Brasil seria um 

lugar propício para confirmar esta ligação. “É licito aqui uma contradicção: viveríamos 

num antro de chacaes visto que 90% dos nossos irmãos não conhecem um o !”. 242  

Sem deixar de concluir também que a falta de instrução é, sim, causa de 

influências nocivas, com dados estatísticos dos países europeus (França; Espanha; 

Itália) compara com a nossa situação e diz serem os autores criminosos não só 

analfabetos, sendo que “os restantes, uns de instrucção ignorada, outros de mediana 

cultura; uns de boa instrucção e outros até... bacharéis!”. 243 

Por fim, podemos afirmar que a Revista Acadêmica foi um elo entre passado e 

presente. Os textos acabaram por informar fatos e suas representações do contexto 

sócio-econômico e pedagógico-positivista, vistos na parte primeira. 

Em um dos artigos, “A Historia de Um Instituto”, Plácido e Silva, contando os 

pormenores da idéia à fundação efetiva da Universidade do Paraná, nos relembrará o 

contexto econômico-social de Curitiba: 

 

Seguindo a marcha de uma rapida evolução, em mil novecentos e doze, Coritiba, como todo o 
Estado, era um centro de grande actividade. Procurado por uma forte corrente immigratoria, 
vindo da velha Europa, o seu commercio e a sua industria se desenvolveram de um modo 
extraordinario, e a Capital do Estado, principalmente, viu crescer, de um modo notavel, a sua vida 
social, tomando todos os matizes de um meio verdadeiramente apto a receber os maiores 
emprehendimentos. 244 
 

 

Revista de 1918 

 

COMTE não foi influente apenas nas ciências jurídicas, nos cursos de Medicina 

(“craniologia”) e Engenharia (predileção matemática) também teve voz. 

Sob o título “Complexidade e Connexidade dos Phenonomenos Sociaes”, 245 

Plácido e Silva resume toda orla científica alocada em suas experiências discentes. 

Como visto, foi um dos pontos curriculares das cadeiras de Enciclopédia Jurídica 

                                                 
242 Ibidem, p. 207. 
243 BRAZIL, Deusdedit H. M.. A Criminalidade..., p. 207. 
244 PLACIDO E SILVA, José Oscar de. A Historia de Um Instituto: Universidade do Paraná; sua fundação. 
Em: Revista Acadêmica I. Coritiba, vol. 09, dez./1917, pp. 215. 
245 PLACIDO E SILVA, José Oscar de. Complexidade e Connexidade dos Phenomenos Sociaes. Em: 
Revista Acadêmica II. Coritiba, vol. 02, fev./1918, pp. 40-43. 



 
 

 

(“complexidade e modificabilidade dos phenomenos social e jurídico”) e de Filosofia do 

Direito (“complexidade do phenomeno social”).  

Partindo do pressuposto da sociabilidade natural do homem, coube aos filósofos 

(Platão, Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu e Saint-Simon) a tentativa de 

sistematização desse conhecimento do homem e sua sociedade, os fenômenos sociais. 

Incompletos, foi AUGUSTO COMTE quem corretamente sistematizou-os, elucidando 

suas leis fundamentais do novo saber. 

 
Dando-lhe este conceito, foi a Sociologia dividida em estatística e dynamica. Na primeira 
capitulou os phenomenos sociaes, oriundos do equilíbrio social, na segunda divisão os 
phenomenos que teem em vista a marcha ascendente da sociedade, concluindo-se que ahi se 
estuda principalmente o progresso do homem no ambiente em que convive. 246 
 

Posicionando a Sociologia no topo hierárquico dentre as ciências, ficou claro sê-

la insuficiente separada dos outros campos. Portanto, aos estudos sociais subordinou, 

primordialmente, os ensinamentos biológicos, pois que mais próximo estava, em termos 

de complexidade fenomênica. Assim, exemplificando com SPENCER, em uma 

assimilação completa do método biológico ao sociológico, teríamos:  

 

As células das entidades biológicas, teem o homem como o seu representante no organismo 
social. O commercio é o systema circulatorio, conduzindo as mercadorias diversas às differentes 
partes do paiz para a sua alimentação. A administração e a politica constituem o systema 
nervoso. O poder central, donde emana a vontade da nação constituida, é o encephalo. O 
músculo é representado pela armada e pelo exercito – As demais organisações sociaes 
secundarias afinal, subordinadas ás grandes cidades, são vasos capillares, subordinados ás 
arterias. 247 
 
Sem negar metodologicamente, Plácido e Silva defenderá que sendo os 

fenômenos sociais, e, logo, também os jurídicos, compostos pelas categorias 

complexas (morais, por exemplo), poderá ser alvo de conversão para fenômenos mais 

gerais e homogêneos. Contudo, uma ciência específica precisa de um método 

específico, sem se render copiosamente sob a física, a matemática, a química, a 

biologia, etc. Dessa forma, à Sociologia dependerá um método positivo, único capaz 

satisfatoriamente de conceber uma conexidade entre os fenômenos sociais, que, 

                                                 
246 PLACIDO E SILVA, José O. de. Complexidade e Connexidade..., p. 41. 
247 Ibidem, págs. 41-2. 



 
 

 

segundo ele, COMTE aconselhará por um misto dos métodos dedutivos e indutivos. 248 

Depreende daí ser o fenômeno jurídico conectado aos ensinamentos advindos da 

política e da economia, sem ser unicamente jurídico, político ou econômico. 249 É a 

justificação “racional” para a inclusão curricular de disciplinas que, a princípio, pouco 

tinha a dizer a respeito de e do Direito. Juízes como intérpretes de todo organismo 

social, além das relações jurídicas travadas entre seus “elementos constitutivos”. 

Meses depois reaparecerá Deusdedit na continuação de seu ensaio biográfico. 
250 

O escrito é uma crítica à postura de Silvio Romero e José Verissimo, ao declarar 

incompetência de se constituir entre-nós um clima propenso aos deleites científicos e às 

carrancudas abstrações filosóficas tal qual uma Europa. E assim é, para Deusdedit, 

pelo nosso exagerado apego às “‘formas livrescas’ como diz Bomfim, meio fútil e pouco 

dispendioso de actividade mental”. 251 Aceitando e reafirmando sem censura idéias de 

além-mar, assimilando como se fossemos próprias culturas estrangeiras, “bebericamos 

cegamente o que sabios exoticos externaram com bocejos preguiçosos, conclusões 

obtidas dos calculos obtusos rarefeitos e malfeitos na clausura do gabinete, duvidosos 

e mareantes quesitos, condemnatorios contra nossa indole, nossa raça e nossa terra! e 

mais ainda não desffalecemos lassos, aparvalhados por termos quase cem annos de 

curso superior e não havermos luzeiros genuinos nas artes, nas sciencias ou nas 

philosophias!”. 252 

                                                 
248 Ibidem, págs. 42. Idéia comteana também defendida por Pontes de Miranda: “Não quer isto dizer que 
se proscreva a deducção, - apenas vem posterior e secundariamente; na immediata elaboração do 
conhecimento scientifico do direito é que deve primar o methodo inductivo das sciencias naturaes, em 
vez do deductivismo das disciplinas juridicas de nossos dias.” MIRANDA, Pontes de. Systema de 
Sciencia..., p. 499. 
249 “Os phenomenos sociaes, segundo Comte, estão de tal modo ligados, connexos entre si, que o estado 
de qualquer parte do todo social tem sempre uma relação intima e indissoluvel com o estado 
contemporaneo de todas as outras partes, não sendo possivel dar-se uma modificação em qualquer das 
partes sem que o phenomeno repercuta nas outras.” É a sociedade como um organismo vivo e suas 
funções vitais. PLACIDO E SILVA, José O. de., op. cit., p. 42. 
250 BRAZIL, Deusdedit M. B.. Ensaio Biographico. Em: Revista Acadêmica II. Coritiba, vol. 05, maio/1918, 
pp. 125-127. 
251 Ibidem, p. 126. 
252 Ibidem, págs. 125 e 126. 



 
 

 

Em meio ao ufanismo nacionalista, as críticas são batidas com acuidade contra o 

nosso consagrado e asfixiante mimetismo intelectual. 253 

 
Não somos povo indolente, o epitheto fracassou, mas, intelligente precozmente capaz de 
aprehender alguma coisa de ligeira leitura, enrabichado no que vem de fóra, examina como quem 
está habituado a confirmar as idéias de alma-mar, reproduzindo-as sem objecções para nossa 
vergonha as idéias desse ou daquelle sábio, desse ou daquelle philosopho, desse ou daquelle 
artista, e o que é mais pittoresco jactanciamo-nos de philosopho, aliás sem conceito nem doutrina 
propria; artista sem um systema ou typo de esthetica immorredoira e finalmente, de scientista 
sem uma palavra esclarecedora ao conhecimento humano.” 254 
 

Os últimos artigos a que vou me referir são de autoria de acadêmicos de 

medicina. 

É no campo do saber médico que partirá a defesa dos hábitos e costumes 

moralizantes, pois característica fundante duma sociedade civilizada, ainda pouco 

cultivados. Como diria AUGUSTO COMTE: “(...) a verdadeira moralidade exige 

profundo sentimento habitual de nossos vícios espontâneos”. 255 

Quais eram esses vícios visados e combatidos? Tabagismo, alcoolismo, e, até 

mesmo, o onanismo receberão número considerável de páginas, destilando toda sorte 

de males sociais: da “corrupção dos costumes” a “degeneração da raça”; da distração 

do jovem do “trabalho que ennobrece e do estudo que eleva” ao desmanchar de lares. 

As vestes de uma sociedade católico-cristã, falsamente moralista e não pecaminosa, 

penetravam na pretensa sociedade laico-científica, civilizada e moderna. 

 E é em seu último mês, dezembro, que intitulado “Um Grande Problema”, 256 

pela primeira vez levantará voz um projeto eugênico com vistas justamente ao 

engrandecimento, “refinamento”, da raça, e por tabela, da sociedade, degenerada pela 

proliferação dos males antes citados, que marcarão anos posteriores. É um ato 

patriótico em prol da prosperidade do país. 257 

                                                 
253 “A importação de estruturas culturais assimiladas pelas elites locais (matrizes eurocêntricas e norte-
americanas) tem favorecido e alimentado formas de dominação econômica e de exclusão social, 
inviabilizando o desenvolvimento de uma cultura política e jurídica autenticamente latino-americana.” 
WOLKMER, Antonio C.. Repensando..., pp. 65-6. 
254 BRAZIL, Deusdedit M. B.. Ensaio..., págs. 126 e 127. 
255 COMTE, Auguste. Curso de Filosofia..., p. 89. 
256 CARTAXO, R. Guarita. Um Grande Problema. Em: Revista Acadêmica II. Coritiba, vol. 11 e 12, nov. e 
dez./1918, pp. 295-297. 
257 “Fazendo as vezes de ideologia da cultura nacional, as teorias científicas raciais cumprirão no Brasil 
papéis distintos. De um lado, enquanto discurso leigo, vão se contrapor à Igreja e à influência religiosa; 
de outro, legitimarão as falas dos grupos urbanos ascendentes, responsáveis pelos novos projetos 



 
 

 

A resolução do problema eugenico se nos impõe de uma maneira imperiosa. A nossa raça, é 
triste confessa-lo, está physicamente em decadencia. É necessario que uma campanha geral se 
desenvolva em todo o Brasil em prol do aperfeiçoamento do typo brasileiro. É estranho que 
homens de educação se desvélem somente na criação e aperfeiçoamento de raças bovinas e 
cavallares, afim de conseguirem bellos e fortes animaes, e não liguem a menor importancia ao 
desenvolvimento physico de seus patricios, até mesmo de seus próprios filhos! 258 
 
 
Agora, depois de sanear a cidade, é hora de sanear o homem, e a escola, 

novamente palco, pela educação física (saúde do corpo) e higiênica (resguardar a 

raça), deverá ser o lugar de aprendizado primeiro na procura pelo revigoramento da 

raça. 259 Uma verdadeira profilaxia dos cidadãos (“doenças morais”) e da sociedade 

(“contágios morais”). 

Vê-se em que meio estava inserido o ensino e a cultura jurídica de Curitiba 

nestas primeiras décadas novecentistas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
políticos e que viam nelas sinal de ‘modernidade’, índice de progresso.” SCHWARCZ, Lilia M.. O 
Espetáculo das Raças..., p. 244. 
258 CARTAXO, R. G., op. cit., p. 295. 
259 CARTAXO, R. Guarita. Um Grande..., p. 297. 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Na verdade, os indivíduos ‘programados’, quer 
dizer, dotados de um programa homogêneo de 
percepção, de pensamento e de ação, 
constituem o produto mais específico de um 
sistema de ensino.” 
 

Pierre Bourdieu 
A Economia das Trocas Simbólicas 

 

 

Depois de tudo, agora terminado, pudemos observar que relacionando seus 

conteúdos programáticos, suas estruturas contextuais e seus agentes sociais 

participantes, a cultura jurídica posta e disposta, criada e formada em Curitiba moveu-

se avessa ao que hoje temos por uma teoria crítica do Direito, prática emancipadora e 

libertária, fundada conceitos e idéias de justiça.  

É uma das possíveis e permitidas interpretações a que se pode chegar, ainda 

que sobre um mundo jurídico incompleto, repleto apenas de textos doutrinários 

universitários, o que não impede de entender o Direito inclusive como um fato cultural, 

conectado historicamente. E com esse fato cultural, uma das facetas do Direito, é que 

se tentou compreendê-lo. Ao meu leitor resta o diálogo monológico informal com o 

escritor ausente para concordar ou discordar. 

Aliás, os alicerces jurídicos advindos dessas nossas conhecidas teorias críticas 

do direito, principalmente trazidas sob as matérias tidas como propedêuticas (História, 

Filosofia e Sociologia do Direito) e que qualificam, atualmente, a Faculdade de Direito 

da UFPR, não participaram com as suas idéias e conclusões acerca do saber jurídico, 

do saber direito, tanto sobre corpo discente quanto corpo docente, no período aqui 

analisado.  

Abre-se, então, outro espaço ainda a ser tratado, desbravado, qual seja de 

justamente esclarecer como, quando e por quais motivos se deu historicamente essa 

passagem do conhecimento jurídico não crítico para um conhecimento jurídico não 

dogmático, na segunda metade do século XX, fechando e completando a trajetória já 

traçada. 



 
 

 

Continuando, a UPR não ditou ou distorceu os ventos que a impulsionava para o 

porto avançado da civilização. Remou para a elaboração de sua rota na colocação de 

novas e inovadoras proposições teóricas, ainda que limitadas. 

Diante duma sociedade ávida por banhar-se nas águas da modernidade, exigiu 

de seu corpo letrado o empenho de progredir a intelectualidade da capital paranaense. 

Edificada a Universidade do Paraná, restou a ela promover e espargir seus produtos 

culturais com o respaldo da comunidade cultural que a rodeava. 

Significa dizer que lidar com o Direito independente da concretude das relações 

sociais nas quais se funda e se imiscui é deixar de realmente percebê-lo em suas 

diversas formas e texturas. É necessário experimentá-lo em todas as suas frentes e 

laços marcados pelo campo jurídico. 

Direito é tanto um produto cultural como um produtor de cultura duma dada 

sociedade em um momento histórico determinado, não nos esqueçamos. 

Num sentido contrário, corpo docente e corpo discente empenhavam-se em 

elaborar teses científicas e argumentos moralistas que pudessem, na cumplicidade e na 

conivência, ser responsabilizados pela evolução cultural moderna de sua sociedade, ou 

ao menos a justificasse.  

Um núcleo de colaboração e de significação mútua, intersubjetiva, ao redor da 

representação objetiva moderna e científica do mundo curitibano iniciado o novo século 

vinte. 

Teatralizando a alegoria da nossa História: personagens principais, atores 

protagonistas (professores?) e coadjuvantes (alunos?); secundários, figurinistas 

(mendigos?); ajudantes de palco (trabalhadores?) e espectadores (mulheres?); postos 

e dispostos na consecução de encenar ao levantar dos panos sobre o palco uma 

cultura jurídica moderna (transversa?). 

E todos nós fomos e somos a platéia privilegiada dessa peça autoral. 

Mesmo que sob o julgo parcial duma visão parcial da história visada, espero ter 

alcançado as respostas para as indagações elaboradas introdutoriamente e contribuído 

no sentido de reaproximar anacronicamente ao presente um passado tristemente 

perdido. 
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