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RESUMO

A fundação da Universidade do Paraná, em 1912, é um dos momentos-chave da
História do Paraná. Para sua realização, inúmeros fatores convergiram, dentre os
quais se destacam o advento do regime republicano, com seu ideário liberal
positivista, e a consolidação da burguesia ervateira curitibana como elite dirigente do
estado. Dentro do projeto de “modernização”, “progresso” e “civilidade” dessa nova
elite, era vital equipar a cidade com novos ambientes de instrução que formassem
as novas gerações dentro do ideário científico, de modo que para a criação da
Universidade houve a união de diversas figuras da sociedade local. A Faculdade de
Direito da Universidade do Paraná foi um dos mais notáveis centros de propagação
dessas ideias. No entanto, grande parte da população ficou à margem dessa
construção de um novo Paraná. Essas pessoas, por pertencentes à base da
sociedade permitem que o confronto entre dirigentes e dirigidos, patrões e
empregados, se descortinem pela análise do pensamento dos professores a respeito
das relações de trabalho. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar as biografias
coletivas dos primeiros “lentes” buscando resgatar suas noções de Direito do
Trabalho, numa época em que não existia cadeira específica para o tema. Também
e importante analisar sua atuação em uma das maiores sublevações operárias da
República Velha: a Greve-geral de 1917. O trabalho limita-se ao período de 1912 a
1936, ano em que o Govemo Provisório de Vargas criou a disciplina de Direito
Industrial e Legislação Trabalhista.

Palavras-chaves: Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. Ensino.
Biografias Coletivas. Professores. Elites. Direito do Trabalho. Legislação Trabalhista.
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ABSTRACT

The University of the Parana was established in 1912 and it was one of the key
moments for Parana's history. Several factors had to converge towards this
achievement; among them it is possible to highlight the advent of the republican
regime with its liberal-positivist ideas and also the consolidating the herb bourgeoisie
from Curitiba as the ruling elite in Parana. Within the project of "modernization",
"progress" and "civilization" of the new elite, it was vital to equip the city with new
instructional facilities, which could educate new generations through this scientific
ideology, so the creation of the University gathered several leading figures within the
local society. The Faculty of Law from the University of Paraná was one of the
foremost centers of spreading these ideas. However, much of the population
remained on the margin of this new Paraná. These people, for belonging to the base
of society, permit that the confrontation betvveen Ieaders and followers, employers
and employees would be revealed by the analysis on teacher's thinking regarding to
the work relationships. The objective of this paper is to analyze the collective
biographies of the first "lens" seeking to redeem their notions of Labor Law, at a time
when there was no chair for the specific theme. lt is also important to analyze its
actions towards one of the largest workers' uprisings of the Old Republic: The
General Strike of 1917. The work is limited to the period between 1912 and 1936, the
year the Provisional Government of Vargas created the discipline of Industrial Law
and Labor Law.

Keywords: Faculty of Law, University of Paraná. Education. Collective Biographies.
Teachers. Elites. Labor Law. Labor Legislation.
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1INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto da constatação de que o centenário da Universidade

Federal do Paraná, para além das eventuais e necessárias comemorações, é
também um excepcional momento para estudar a sociedade e a cultura
desenvolvidas ao tempo.de sua fundação e durante seus primeiros anos de
funcionamento.

A análise realizada neste Trabalho de Conclusão de Curso seguiu as felizes

recomendações de seu orientador, Ricardo Marcelo Fonseca, extraídas de sua
Dissertação de Mestrado: a história deve ser “crítica e quesljonadora”, nunca um

discurso “parceiro da ordem instituída”, servindo àquele que pretende enaltecer o

“progresso civilizacional” e a “inevitabilidade” do estabelecido (FONSECA, 1997).

Curitiba, no início do século XX, finalmente inserira-se (ou ao menos suas

elites gostariam que assim fosse) no rol das ditas cidades “modernas" e
“industriaIizadas”. No entanto, era possível observar em sua sociedade
características daquilo que Eric Hobsbawn identificava na sociedade inglesa de
meados do século XIX como “(...) uma sociedade fundamentalmente desigual, mas

baseada numa ideologia fundamentalmente igualitária" (HOBSBAWN, 2012, p. 403).

Por esse motivo, escolheu-se estudar as noções acadêmicas dos primeiros
professores acerca das relações de trabalho permite a compreensão dos contornos

de algumas questões delicadas, em que as tensões sociais ficavam mais latentes,

onde o choque entre a idealização e realidade era mais perceptível.

Mas, antes de abordar aquilo que é propriamente jurídico, deve-se cuidar de

determinados “antecedentes” em os quais o texto invariavelmente se tornará um

exercício de erudição vazio, distante do seu real propósito.

No primeiro capítulo, “ANTECEDENTES l", o foco foram as questões
socioeconômicas que definiram o Paraná e a Curitiba de 1900: o ciclo da erva-mate,

a imigração para o estado e o estabelecimento de Curitiba como centro agregador

das elites locais, indicada pela verdadeira transformação que a cidade sofreu nesse

pefiodo.

No segundo capítulo, “ANTECEDENTES ll”, abordou-se a cultura da época

para delinear como o cientificismo europeu foi absorvido pela intelectualidade

brasileira e notadamente a paranaense. Ainda mais relevante será, a partir da
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sistemática empregada por Carlos Petit (PETIT, 2000), cuidar do estabelecimento de

uma cultura jurídica genuinamente nacional, da passagem de um “tipo ideal” de

jurista e das especificidades dos principais centros emanadores e formadores dessa
determinada cultura no Brasil: a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade

de Direito do Recife.

Vencidos os “antecedentes”, o último capítulo tratou de diversos temas:

primeiro, da verdadeira convergência de interesses que caracterizou a fundação da

Universidade do Paraná. Depois, o cerne do trabalho, que é elaboração de perfis

prosopográficos, nos moldes do sistema de biografias coletivas de Cristophe Charle

(2006) dos professores de Direito Civil que deveriam abordar em suas aulas o
contrato de locação de serviços, conforme a dicção do Código Civil de 1916. Ao

longo da pesquisa, ficou evidente que tais professores preferiram suprimir esse

ponto de seus respectivos Programas de aulas, o que obrigou à busca de temas
correlatos em outras disciplinas, encontrando pontos sobre o trabalho na cadeira de

Economia Política, de cujo professor também se traçou um perfil. Em seguida,
observou-se a atuação deles nas repercussões curitibanas da Greve-geral de 1917,

momento de resistência mais relevante da época.

O trabalho termina no ano de 1936, ano em que o progressivo descolamento

da Direito do Trabalho de sua matriz, o Direito Civil, obrigou a criação uma cadeira

especlfica para a disciplina na Faculdade de Direito do Paraná, chamada “Direito

Industrial e Legislação do Trabalho”.
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2 ANTECEDENTES I: ECONOMIA E SOCIEDADE DO PARANÁ NO INICIO DO

SÉCULO XX

Neste primeiro capítulo, observou-se o primeiro bloco de questões anteriores

àquilo que constitui propriamente o objeto deste trabalho, mas que contribuem de

modo decisivo para a compreensão do que de certo modo era o Paranã do inlcio do

século XX: o ciclo da erva-mate, a imigração para o estado e a posição das
sociedades paranaense e curitibana nos cenários regional e nacional nos idos de
1900.

2.1 O CICLO DA ERVA-MATE

Durante grande parte do século XIX, o Paraná viveu um momento impar em

sua história econômica, momento que produziu também grandes modificações na
sociedade local, o chamado “ciclo da erva-mate”.

Apesar da erva ser produto nativo da região (BALHANA; MACHADO;

WESTPHALEN, 1969, p. 110), e desta gozar, desde 1772, de autorização para

comercializar livremente com outras praças mais ao sul, inclusive as cidades de

Buenos Aires e Montevidéu (\NACHOWICZ, 2001, p. 130), tal oportunidade só foi

potencializada a partir de 1813, com o advento da política isolacionis_ta promovida

pelo Paraguai, abrindo amplas possibilidades de exportação da Quinta
Comarca/Província/Estado para essas cidades do Cone Sul.

Ainda no primeiro quartel do século XIX, a chegada de estrangeiros mais

experientes no manejo das variadas fases de produção do mate, às cidades do atual

litoral paranaense ajudou a fortalecer o movimento econômico a pouco iniciado

(WACHOWICZ, 2001, p. 131). Com as melhorias obtidas, ainda em 1826 a erva

mate dominava a economia local, representando 69,81% das exportações da Quinta

Comarca (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p. 136). Ao longo do

século, vários melhoramentos foram incorporados à medida que a indústria do mate

foi tomando corpo. Foram promovidas melhoras no maquinário de beneficiamento,
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com a introdução de máquinas como o esmagador ondulatório, separadores por

ventilação e o torrador mecânico, entre outros (WACHOWICZ, 2001, p. 133).

Em meados do século, ganham oficialidade os resultados produzidos por

esse comércio: em 1854, o Presidente da Província viu-se obrigado a editar
regulamentação para instituir uma espécie de controle de qualidade da erva
exportada para evitar a desvalorização do produto no mercado internacional
(BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p. 111). Isso se devia ao fato de a

indústria do mate já ter atingido tais proporções que acabou por praticamente
monopolizar a mão de obra disponível (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN,

1969, p. 131).

No entanto, a construção da Estrada da Graciosa é o elemento que mais

incrementou a eficiência logística do negócio, uma vez que permitiu a substituição

do tradicional transporte do mate para o litoral (feito por muares pelos caminhos da

Serra do Mar) por outro, que utilizava carroções eslavos em uma estrada apropriada

ao transporte de cargas, estrutura que permitia viajar mais rapidamente e com mais

carga. Segundo José Francisco Rocha Pombo, em seu panorama do Paraná de
1900 (ROCHA POMBO, 1980, pp. 92 a 99), a construção da Graciosa foi o evento
transformador da economia local. Descreve o intenso movimento na estrada, com

carroças atravessando-a quase ininterruptamente para levar a erva recém produzida

para as cidades de Antonina e Paranaguá. O rio Nhundiaquara também foi
aproveitado como um ramal da estrada entre Morretes e Paranaguá. Ao ressaltar

que toda essa engenharia de transporte era operacionalizada pelo o uso do
telégrafo, denotando o "progresso civiIizacional" que a região alcançara, indica o

gosto pelos “maquinismos modernos", típico da época.

Curitiba, considerada “suntuosa” por Rocha Pombo, já havia se tornado o

principal centro econômico do estado. A alteração das elites dominantes da região,

identificada na passagem do poder da elite campeira para a elite curitibana, questão

que será analisada na sequência, é abordada de modo implícito quando o autor trata

da constituição de indústrias ervateiras na cidade. Ao discorrer sobre a utilização do

engenho a vapor, indica a especial modernização que a cidade sofrera: se, em
outras regiões, particularmente no litoral, ainda utilizava-se o engenho movida à

força hidráulica, uma vez que inúmeras quedas d'água estavam disponíveis, os
produtores curitibanos foram capazes de rapidamente adaptarem-se às suas
próprias limitações de planaltinos, adotando uma máquina adequada as suas
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necessidades. Sendo assim, observa-se o lmpeto de dotar a cidade de todos os

equipamentos necessários a vida em uma cidade verdadeiramente moderna e
industrial.

Mesmo em meio a todo esse relato festivo, Rocha Pombo também se

demonstra preocupado com o fato de a erva-mate a ser o único produto exportável

do estado e até mesmo o único capaz de atender a demanda interna. Tal reserva

indica o quanto a indústria se desenvolveu: em 1900, o mate era o quinto produto

mais valorizado nas alfândegas da República, e o Paraná o maior exportador do

mundo (CROCETTI, 2011, p. 37). No entanto, a sociedade tornou-se dependente

dos chamados "humores" de um mercado bastante especlfico e do qual, na sua
opinião, sequer detinha a maior expertise: citando Augusto de Saint-Hilaire, indica

que a principal falha da indústria é não ter conciliado quantidade e qualidade, uma

vez que o Paraguai, mesmo sendo um mercado menor, continuava a beneficiar a

erva-mate de um modo muito mais apurado. Sua preocupação não é isolada, visto

que ao longo do século, diversas missivas demonstram preocupação com a
concentração da força de trabalho e da dependência ao mate (BALHANA;
MACHADO; WESTPHALEN, 1969, pp. 131 e 132). Por fim, Rocha Pombo defende a

necessidade de se estabelecer uma economia baseada na policultura, descrevendo

o cultivo da uva nos arredores de Curitiba, que só desenvolveu-se com a criação de

colônias. Deparamos, então, com a segunda questão relevante para este capitulo,

que é o fenômeno da imigração para o Paraná.

2.2 A IMIGRAÇÃO PARA O PARANÁ

Durante a segunda metade do século XIX, em especial, o Brasil foi alvo de

uma política nacional de absorção em massa de imigrantes. Para a sociedade
paranaense, esse período foi de uma verdadeira reformulação em termos das etnias

que a compunham, com a introdução de contingentes populacionais advindos de

diversas partes do globo.

Ainda em âmbito nacional, importante ressaltar os motivos que levaram a

essa política de introdução de estrangeiros: a partir de 1850, quando da proibição do

tráfico negreiro por força da Lei Eusébio de Queiroz, a sociedade imperial deparou
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se com a questão de como se daria o processo de substituição da mão de obra
escrava. A imigração é, portanto, fruto da progressiva transformação do regime de

trabalho no país (PRADO JÚNIOR, 2008, p. 183).

Para solucionar o problema de em quais termos e quem serão os substitutos

dos escravos na base da força produtiva nacional, duas correntes despontam: os

latifundiários queriam apenas a prospecção de trabalhadores, que poderiam advir de

qualquer parte do globo, uma vez que sua única preocupação era com a
manutenção do Iatifúndio exportador, enquanto a intelectualidade da corte,
influenciada pelo discurso evolucionista e cientificista típico da época, esforçou-se

para conceber um fluxo de pessoas que pudesse, ao mesmo tempo, substituir os

escravos, ocupar os vazios demográficos e ainda “civilizar” a nação,
embranquecendo-a (ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p. 293). Esta era a questão do

“caiamento da população” (VVACHOWICZ, 2001, p. 146): mais que uma questão

econômica, tratava-se de algo mais profundo, da construção de uma nova nação e

de quem poderia fazer parte de uma também renovada sociedade brasileira. O
“reequillbrio” desta, por meio da inclusão do elemento europeu, acabaria por salvar a

nação (ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p. 294).

Para efeito de comparação, estima-se que o número de cativos trazidos da

África entre 1550 e 1850 totaliza 4 milhões de pessoas, enquanto que as diferentes

ondas imigratórias de 1850 ã 1950 contabilizam 5 milhões (ALENCASTRO;
RENAUX, 1997, p. 314).

No entanto, os imigrantes europeus, sejam trabalhadores urbanos ou rurais,

em grande parte acabavam por não constituir prova da eficácia do projeto
“civilizacional”, uma vez que ao chegar, ao pais, se deparavam com atividades

semelhantes àquelas dos escravos, quando não as mesmas (ALENCASTRO;
RENAUX, 1997, p. 310). Não raro coexistiram a partir de 1850, em especial nas

lavouras de café (PRADO JÚNIOR, 2008, p. 175). A diferença era que os conflitos

envolvendo trabalhadores europeus causam furor na imprensa, principalmente
quando indicavam o estabelecimento de uma “escravidão branca”. No mesmo

sentido, quando um jornal publicava reclames com o termo “colono em fuga",

análogo ao tolerado “escravo em fuga”, os leitores se sentiam ultrajados
(ALENCASTRO; RENAUX, 1997, p. 311).

Num primeiro momento o Paraná viveu um processo imigratório diferente

daquele verificado em grande parte do território nacional. Vários fatores contribuíram
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para essa diferença: ao mesmo tempo em que a sociedade campeira estava em

decadência, a cafeicultura paulista iniciava sua ascensão ao centro da vida
econômica brasileira. No cenário em que a proibição do tráfico de escravos gerou o

problema de mão de obra já relatado, os proprietários paranaenses se viram
obrigados a vender seus escravos para os paulistas (BALHANA; MACHADO;

WESTPHALEN, 1969, pp. 127 e 128). Como o Paraná não dispunha de extensas

propriedades rurais, voltando-se prioritariamente para a agricultura de subsistência,

a sistemática empregada pelos cafeicultores paulistas não seria aplicável ao caso

paranaense.

A partir da emancipação do estado, entendeu-se que o modelo de imigração

a ser adotado era aquele que gozava de grande participação oficial para o
estabelecimento de colônias. Assim, intensificou-se a venda de pequenos lotes aos

colonos, afim de que estes desenvolvessem uma cultura de abastecimento, em
particular em volta dos centros urbanos (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN,

1969, pp. 160 a 163), propiciando uma oferta de gêneros alimentícios destinados ao

mercado local (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p. 116). Assim

obteve-se sucesso na empreitada imigratória. Somente no entorno de Curitiba, por

volta de 1879, contavam-se mais de vinte colônias, que contribulam decisivamente

para solucionar os problemas enfrentados em decorrência da decadência da
produção agrícola que o desmantelamento da sociedade campeira representou. A

propósito, os arredores de Curitiba demonstrara-se o principal foco do fluxo
imigratõrio, criando aqui um exemplo daquilo que vinha se transformando o estado:

um mosaico de diversas etnias europeias que modificaram sensivelmente a cara e

os modos da sociedade paranaense (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969,

pp. 128, 162, 163 e 168). Um dos efeitos mais comuns do estabelecimento de
colônias é a manutenção de usos e costumes ancestrais (ALENCASTRO; RENAUX,

1997, p. 303), criando gerações ainda não totalmente inseridas na cultura do novo

país. Com isso, observou-se uma diversificação cultural no estado, algo que muitas

vezes agradou às autoridades, que esperavam que as tradições locais pudessem
assim ser modificadas. No entanto, dadas as limitações que essa economia de
abastecimento local impunha, bem como pela crescente expansão da indústria

ervateira e de sua demanda de mão de obra, os imigrantes rapidamente
incorporaram-se a economia do mate, em especial nas atividades de transporte

(BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, pp. 174, 178 e 179).
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Por volta da década de 1880, o sistema de colonização tutelado pelos
governos chegou ao seu limite, obrigando um repensar de toda a imigração para o

Paraná. Os assentamentos criados Iimitavam-se aos espaços já ocupados
tradicionalmente na Província, não contribuindo para ocupação dos vazios
demográficos verificados no território provincial. O novo modelo foi definido a partir

das obras públicas que se iniciaram nessa mesma década: a construção de uma

malha ferroviária e de uma rede telegráfica, que adentravam áreas ainda não
povoadas, abriu novas perspectivas de trabalho para os imigrantes. Em um período

de melhoria dos serviços de imigração, com a criação de diversas sociedades
destinadas a atrair estrangeiros, ao mesmo tempo em que a abolição da escravatura

sepultava o antiquado trabalho servil, constatou-se que, até 1900, surgiram mais de

quarenta novos núcleos coloniais no Paraná. Nesse segundo momento, os eslavos

constituíram o número mais significativo de imigrantes. De modo global, os
estrangeiros que aqui aportaram mantiveram características eminentemente rurais

(BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, pp. 180 a 184).

Ao todo, de 1829 a 1934, o Paraná recebeu 101.331 imigrantes (MARTINS,

sem data, citado por PEREIRA, 2002, p.10), ajudando sua população a multiplicar

se 15 vezes ao longo do século XIX (PEREIRA, 2002, p. 130). A comparação entre

censos de diversas décadas atestam esse crescimento populacional: se, em 1854, a

província recentemente criada possuía 62.258 habitantes, ao passo que, em 1900,

passava a ter 327.136 habitantes (BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p.

128)
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2.3 ECONOMIA E SOCIEDADE PARANAENSE E DE SUA CAPITAL NOS IDOS DE

1900

Conforme já visto, o grande volume de riqueza injetado pela cultura da erva

mate - Rocha Pombo afirma que, em 1900, tal indústria representava o montante de

25.000:000$000 (ROCHA POMBO, 1980, p. 136) - e o fenômeno da imigração foram

os principais responsáveis pelas transformações sociais experimentadas no Paraná

e em Curitiba durante o século XIX, cabendo agora tratar de como a região se
mostrava no início do século XX.

O estado chega ao fim do século XIX totalmente dependente da erva-mate,

e, portanto, perigosamente sensível às oscilações de sua demanda e›‹terna
(BALHANA; MACHADO; WESTPHALEN, 1969, p. 133). Mesmo assim, a economia

do mate contribuiu para o estabelecimento de uma série de novos elementos que

acabaram por se mostrar de vital importância para o desenvolvimento do Paraná

durante todo o século XX. Entre outros, Priscila Crooetti destaca a criação de uma

classe média urbana e rural, a difusão de profissões com ferreiro e carpinteiro,
melhoramentos nas técnicas de agricultura, a cultura de grãos novos e o próprio

estabelecimento de indústrias na capital e no interior (CROCETTI, 2011, p. 36).

Outra alteração relevante foi a gradual substituição da tradicional elite
campeira, ligada à economia desenvolvida a partir do tropeirismo e calcada no modo

de vida tradicional verificável em todo o território nacional (BALHANA; MACHADO;

WESTPHALEN, 1969, p. 187), pela elite curitibana como poder_ hegemônico no

estado, de modo que a cidade de Curitiba passou a ser o centro econômico e
populacional do estado (PEREIRA, 2002, p. 114). Essa nova elite é fruto dos ganhos

obtidos com o mate e construiu uma nova identidade cultural adequada aos seus

interesses políticos, o paranismo, que será tratado mais à frente. Luís Fernando

Lopes Pereira indica que esse grupo já tinha adotado fortemente os ideais trazidos

pelo cientificismo e pela tecnocracia, tanto em suas diferentes atividades
profissionais quanto nas suas vidas privadas ou artísticas (PEREIRA, 2002, p. 21).

Um dos objetivos da nova elite foi o de implementar modificações que

pudessem alçar Curitiba ã vanguarda das sociedades modernas: se, ao tempo da

emancipação, ainda não era de fato a capital da província (BALHANA; MACHADO;

WESTPHALEN, 1969, p. 114), ao longo da segunda metade do século XIX vai
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sendo equipada pelos senhores do mate de todos os elementos que supostamente

possibilitariam enquadrá-la como "cosmopolita" e "industrializada", bem ao gosto dos

barões do mate, ciosos de projetar na cidade sua própria riqueza (PEREIRA, 2002,

p. 108).

A própria economia do mate contribui para reforçar essas ideias: no
processo de beneficiamento da erva, foi possível introduzir a utilização de máquinas

avançadas e da política de divisão do trabalho, o que aproximava o modelo fabril

local do sistema europeu de produção, já profundamente industrializado (PEREIRA,

2002, p. 11). Sendo assim, por força do fenômeno da industrialização, a paisagem

de Curitiba se alterou rapidamente na virada do século XIX para o XX.

A cidade colonial, construída a partir da Igreja matriz e orientada por um

Código de Posturas que visada à manutenção da arquitetura colonial, centrada na

separação do público do privado e do campo da cidade, foi progressivamente
substituída por uma verdadeira nova cidade (PEREIRA, 2002, p. 109). O próprio eixo

da cidade foi deslocado das edificações religiosas para as comerciais (PEREIRA,

2002, pp. 32 e 33): a Igreja Matriz foi demolida em 1875, ao mesmo tempo em que o

Mercado Municipal foi sucessivamente reformado, realocado e modernizado,
ocupando lugar central na nova configuração dos marcos da cidade (PEREIRA,

2002, p. 111).

A rua XV de Novembro foi convertida no centro comercial da cidade. Seu

isolamento em relação à Praça Tiradentes só foi vencido por volta da época de seu

calçamento, em 1890, e a transversal que as ligou foi construída apenas porque
houve uma coleta de dinheiro entre os comerciantes para viabilizar o
empreendimento. Curiosamente, aqui imigrantes puderam se instalar, contribuindo

em grande parte para o estabelecimento de inúmeras lojas dos mais variados
produtos, senda as principais as de vestuário, os armarinhos, de tecido, de
ferragens, farmácias, papelarias, livrarias, lojas de secos e molhados, restaurantes,

charutarias, confeitarias e salões de bilhar. É notório o gosto pelos produtos
importados, até porque eles reforçavam o sentimento de modernidade e
cosmopolitismo da época. Nos anúncios, os comerciantes jactavam-se da
possibilidade de oferecer produtos trazidos pelos “vapores” da Europa,
especialmente se fossem bens que passaram os avançados processos de
industrialização, com os enlatados (PEREIRA, 2002, pp. 126 e 128 a 134).
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Alterou-se também o desenho e o uso das principais praças públicas: a

Praça Tiradentes e o Largo da Ordem foram nivelados e proibiu-se o trânsito de

carros e carroças por eles. Afinal, os meios de locomoção dos imigrantes que
traziam víveres para o centro da cidade não era exatamente o tipo de máquinas

modernas que deveriam ser exaltadas pelos habitantes da cidade. A Praça Eufrásio

Correia, por sua vez, tornou-se o Largo da Estação com a construção da Estação

Ferroviária em 1883 (PEREIRA, 2002, pp. 121 e 122). Outras praças importantes,

como a Santos Andrade, obtiveram sua configuração alterada por força de reformas

realizadas durante a gestão do Prefeito Candido de Abreu, que visavam o
saneamento dos logradouros públicos.

A propósito, a adequação ao discurso higienista em voga na época começou

a ser observado com a construção ou melhoramento de praças e largos e a
pavimentação das vias pública, bem como pela canalização dos rios Ivo e Belém

(PEREIRA, 2002, pp. 11, 12 e 126). Rocha Pombo demonstra-se satisfeito com tais

modificações, especialmente por motivarem a admiração dos forasteiros e pelo
aumento do preço dos terrenos (ROCHA POMBO, 1900, p. 157, apud PEREIRA,

2002, pp. 113 e 114). A criação de áreas verdes também foi incentivada, com
destaque para a criação do Jardim Botânico, em 1886 (PEREIRA, 2002, p. 117).

Para Luis Fernando Lopes Pereira, esse parque resume bem duas das
caracteristicas dessa transformação: a primeira é a prevalência do “discurso de
autoridade” supostamente neutro e técnico dos homens de ciência que promovem

as modificações na cidade; a segunda é justamente a diferença trazida por esses

homens, na medida em que a ciência empregada na sua adequada arborização não

se assemelha ao "mato caótico” do entorno da cidade, mas corresponde a um
ambiente propício ao lazer para os habitantes de uma cidade supostamente
moderna e cosmopolita (PEREIRA, 2002, p. 118).

As máquinas modernas também foram devidamente instaladas nos locais

públicas, principalmente quando incrementavam as atividades lúdicas. O Passeio

Público já em 1887 ganhou iluminação (que passou de oito lampiões para 17
justamente por meio de doação promovida por homens da indústria comércio,

indicativo de como a elite local tinha preocupações com seu local de lazer). No

mesmo sentido, já no seu primeiro ano de funcionamento o parque foi dotado de um

carrossel, aumentando um leque de divertimentos que ao longo dos anos passou a
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abarcar passeios de barco, regatas, apresentação teatrais, entre outros. Isso sem

falar do Café construído no parque. Todos, evidentemente, promovidos por
empresas privadas e proibidos para pessoas que não se apresentassem
“decentemente”. Além disso, o parque era o palco dos principais eventos da cidade,

como o voo do balão Granada (PEREIRA, 2002, pp. 119, 120 e 136).

Se as Exposições do século XIX serviram justamente para Iouvarem os

ganhos obtidos pela ciência e pela técnica em escala global, no ,Paraná não poderia

ser diferente: já em 1866 realizou-se a I Exposição Provincial, experiência que

motivou a sociedade local a participar continuamente desses eventos, a ponto de,

em 1887, o estado ter aberto seu próprio estande na Feira Internacional de Berlin,

dando obviamente ênfase aos aparatos da indústria do mate. Esse apego ao
espetáculo e ao pretenso “esforço civilizacional” gerou a produção ou a participação

em novas exposições, como a do Cinquentenário da Emancipação Política do
Estado ou a do Centenário da Abertura dos Portos as Nações Amigas, realizada no

Rio de Janeiro, além do surgimento de publicações especializadas, como a revista A

Exposição. Nesses eventos a nova burguesia ervateira destilava toda sua crença

inabalável no progresso, ideia que permeava todo seu modo de agir e pensar.
(PEREIRA, 2002, pp. 211 a 218).

A imagem, enquanto projeção do real, foi uma das principais inovações

tecnológicas que ganharam força em Curitiba, por meio da fotografia e do cinema. A

fotografia rapidamente ganhou popularidade, gerando até mesmo clubes de
colecionadores de souvenires como cartões postais, além do estabelecimento de

diversas revistas ilustradas. Quando as fotos eram das pessoas, havia uma grande

ênfase nas poses, nas vestimentas e na ornamentação geral da paisagem, uma vez

que esses elementos informariam o status social dos fotografados. Q cinema iniciou

se localmente pelo gênero documentário, destacando-se as produções de Anibal

Requião e João Baptista Groff. Nelas, Curitiba é apresentada nos ângulos que
melhor indicam toda a sua pretensa modernidade, industrialismo e cosmopolitismo.

Quando os documentários eram de fora, apreciava-se a projeção de tomadas aéreas

de cidades estrangeiras, de cenas de guerra ou de cerimônias como funerais.
Quanto a obras de ficção havia maior aceitação de encenações dos eventos à pouco

citados. Ja um sucesso no Norte do Mundo na época, e que se revelaram
portadores de qualidades que os tornaram clássicos, que afinal puderam superar as

barreiras do tempo, o filme “Viagem à Lua”, de Georges Méliès, obteve recepção
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altamente negativa em Curitiba, sendo classificado de “xaropada à lua” pelo “Diário

da Tarde”. As salas de cinema também eram ambientes de classificação e de
exibicionismo social (PEREIRA, 2002, pp. 170 a 210).

O transporte público foi estabelecido por meio de uma frota de bondes que

cortava a parte central da cidade (PEREIRA, 2002, p. 156). A primeira linha
evidentemente operava como meio de transporte a ser utilizado por e›‹tratos
elevados da sociedade, haja vista que ligava o Batel ao Passeio Público. Sua
inauguração, 1887, foi obviamente à altura da conquista que foi a adoção de uma

máquina de tamanha modernidade. As palavras do Jornal “Dezenove de Dezembro”,

“o bairro do Batel cobriu-se de galas para receber a visita do progresso”. O problema

era que a utilização da máquina nem sempre é igual ao que foi idealizado pelo
projetista de modo que não raramente constatava-se acidentes, até porque a malha

ferroviária não era das melhores e os bondes andavam quase sempre acima de sua

capacidade. Carros elétricos foram adquiridos em 1912, mas neste ano só foram

colocados a disposição da imprensa e do Presidente de Estado Carlos Cavalcanti,

uma vez que a malha eletrificada ainda não havia sido completamente instalada.

Isso indica a preocupação social em projetar Curitiba como um ambiente moderno

muitas vezes mantinha-se apenas como ideia nutrida pelos governantes locais,
auxiliados pelo aparato de imprensa local. A rigor, os bondes são quase um
microcosmo da sociedade local: sua elitização e a divisão de seus lugares em
primeira e segunda classe denotam o tipo de sociedade que foi se construindo. Em

suma, o bonde, para além do sentimento de encurtamento de distâncias e de
aumento de velocidade do cotidiano, era um novo ambiente de sociabilidade que

acompanhava o “movimento” da própria cidade, ou ao menos de parte da cidade

(PEREIRA, 2002, pp. 156 a 168).

Propriedades privadas também foram remodeladas para encaixarem-se na

configuração da nova e “moderna” cidade. Primeiramente, promoveu-se um “bota

abaixo”, ou seja, a derrubada dos antigos casarões coloniais (PEREIRA, 2002, pp.

32 e 33). A seguir, adotou-se um modelo de construção' diverso do colonial, uma vez

que este era pautado pela despersonalização das edificações privadas. O chamado

ecletismo demonstrou-se adequado, por permitir a incorporação das novidades

tecnicas na vida doméstica conjugada à escolha de materiais de construção e
ornamentos que distinguissem as casas dos diferentes barões do mate (PEREIRA,

2002, p. 123). Além disso, ruas com a 2 de julho, onde estavam localizadas essas
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casas, bem como ruas utilizadas pela elite, também receberam um tratamento
especial, sendo arborizadas à moda dos bulevares (PEREIRA, 2002, p. 118). O

espaço urbano como um todo passa a recepcionar novas figuras, como diplomatas e

literatos (PEREIRA, 2002, p. 32).

A forte presença de imigrantes também era sentida. Romário Martins
descreve a Curitiba do início do século XX como uma cidade bastante diferente em

termos étnicos das demais cidades brasileiras, afastando-a do modelo de
colonização feita por índios, negros e ibéricos. O autor interessa-se particularmente

pelas novas etnias que se estabeleceram no estado:

Um visitante que chegasse a Curitiba pretendendo encontrar na cidade as
caracteristicas gerais das cidades históricas do país, se surpreenderia
encontrando nela austríacos, franceses. alemães, húngaros, belgas,
suecos, irlandeses, holandeses, russos, dinamarqueses, italianos, polacos,
slrios etc., cujas caracteristicas não se ajustam em conjunto, mas se
agrupam em núcleos distintos (MARTINS, 1946, p. 92, apud
PEREIRA, 2002. PP. 10 e 11).

Aos imigrantes, porém, cabia a região do Rossio, no entorno da Cidade
(PEREIRA, 2002, p. 109): por meio de uma política de estabelecer colônias em torno

da cidade, criou-se um verdadeiro cinturão verde capaz de abastecer
adequadamente a capital (\NACHOWICZ, 2001, p. 151). Em contrapartida, para

parte considerável do contingente de imigrantes não se concretizou o objetivo
primaz de ocupar-se da lavoura na pequena propriedade, passando a compor o
grupo dos citadinos, e sofrendo os eventuais vilipêndios suportados pelas classes

desprestigiadas. Nesse grupo, destacam-se os poloneses, tratados frequentemente

como “negros às avessas” (PEREIRA, 2002, p. 13). A modernização da cidade não

modifica seu costumeiro caráter excludente (PEREIRA, 2002, p. 34). Na mídia

impressa, jornais como “O Mascarado” e “Iris Paranaense” procuram combater a

visão de uma cidade modelo, propagada pela publicação hegemônica, "O dezenove

de dezembro”, observando os diversos problemas que ainda afligiam a cidade,

escancarando as facetas menos louváveis do espaço urbano (PEREIRA, 2002, pp.

44 e 45). Os imigrantes e operários também passam a editar suas publicações,

aqueles em língua pátria, estes dando voz as ideais que não teriam espaço de outra

maneira (PEREIRA, 2002, p. 63). Apesar disso, a heterogeneidade do povo do

Paraná objeto de preocupação para a elite que surgiu após o crescimento
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proporcionado pela economia ervateira, que logo tratou de debruçar-se sobre a

tarefa de desenvolver uma identidade regional (PEREIRA, 2002, pp. 9 e 10), no

movimento chamado Paranismo, questão que será abordada no capítulo seguinte.
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3 ANTECEDENTES II: O PENSAMENTO CIENTÍFICO E A CULTURA JURÍDICA

NACIONAL EM 1900, E SUA RECEPÇÃO PELO ESTADO DO PARANÁ

Observados elementos econômicos e sociais que ajudam a compreender o

que era o Paraná em 1900, deve-se cuidar da ordem de ideias circulantes à época,

algo de suma relevância para o entendimento de como a Universidade do Paraná e

sua Faculdade de Direito operarão nos seus primeiros anos: a recepção nacional ao

cientificismo europeu e norte-americano, a cultura juridica desenvolvida nesse
tempo e as implicações desses elementos no pensamento da elite paranaense.

3.1 A CHEGADA E O ESTABELECIMENTO DO CIENTIFICISMO NO BRASIL

A Segunda Revolução Industrial, mais do que um brutal incremento das
relações econômicas globais foi momento de profunda alteração da cultura. A partir

daqui a fé na técnica e na ciência passou a ser o centro da vida cotidiana de grande

parte da “intelligentsia” de todo o planeta. A Técnica permitia a utilização de novos

potenciais energéticos, a criação de novos ramos industriais e a adoção de novos

métodos da ciência da saúde que permitiam um controle de doenças e um novo
prolongamento da vida. Isso sem falar da infinidade de divertimentos e de bens de

consumo que surgiram como desdobramento de todos esses novos campos de
estudo e de prática. A nova velocidade da vida e a dimensão continuamente
crescente dos empreendimentos não deixavam dúvidas a respeito do acerto e da

inevitabilidade e do progresso trazidos por esses novos tempos (SEVCENKO, 1998,

pp. 8 a 11).

A Ciência, por sua vez, dominou quase completamente os modos de agir e

pensar de sociedades inteiras. Havia a necessidade de se conquistar novas fontes

de matérias primas e novos mercados consumidores, obrigando as nações
economicamente e militarmente mais abastadas a transformar o modo de vida das
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regiões que lhes poderiam fornecer esses elementos (SEVCENKO, 1998, pp. 11 a

13). Nas palavras de um missionário cristão no Togo: “não bastava conquistar

territórios e povos: era necessário converter os corações e mentes destes últimos a

padrões compatíveis com a civilização moderna" (UM MISSIONÁRIO CRISTÃO NO

TOGO, sem data, apud SEVCENKO, 1998, p. 15). No caso da América do Sul, a

Inglaterra foi o país dominador, tendo como preocupação central o exercício do

controle sobre o Rio da Prata e suas imediações, conseguindo assim abarcar as

economias das duas potências locais, Brasil e Argentina. Para o Brasil, a Guerra do

Paraguai foi o principal reflexo do julgo imperialista britânico sobre a região, e a

instabilidade política provocada por ela permitiu o advento de um forte movimento

republicano, calcado em diretrizes científicas criadas justamente em nações do
Norte do Mundo. Com isso não se quer dizer que o Império era de alguma forma

refratário às ideias europeias, mas que sua matriz filosófica era baseada num
pensamento muito mais ligado ao pensamento Pré-Revolucionário. Esse grupo de

intelectuais passou a ser conhecido como a “geração de 70”, e eram todos oriundos
das elites locais. Suas bases filosóficas eram basicamente o liberalismo, o
darwinismo social e o positivismo (SEVCENKO, 1998, pp. 13 e 14). Esse grupo foi

em grande parte formado por juristas que serão os professores ou os mentores
intelectuais dos homens que formaram a primeira geração de lentes da Faculdade
de Direito da Universidade do Paraná.

Sendo assim, esse capítulo serviu para analisar os principais elementos que

nortearam o pensamento cientifico da época. São eles: a força de ideias positivistas

e evolucionistas e o bacharelismo como forte característica social, e a força das

ideias liberais desse período. Antes de realizar esta tarefa ê preciso fazer a mesma

ressalva feita por Lilia Moritz Schwarcz: a adoção do ideário cientifico em voga na

Europa da época não foi feita de modo acrítico ou descolado das demandas locais,

mas de forma adequada a adaptá-Io ao novo projeto político do Brasil. Por isso o

ecletismo na adoção das correntes e a originalidade de sua aplicação no ambiente

local (SCHAWARCZ, 1993, pp. 17 e 18).

O positivismo adotado era em grande medida aquele encontrado nas obras

de Auguste Comte. Isso porque ela continha uma fé exacerbada no progresso e

objetivava o melhoramento da ciência humana. Segundo seus postulados, a
inteligência humana partiu necessariamente de um primitivo estado teológico para
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outro, intermediário, chamado de estado metafísico, até finalmente chegar ao estado

mais elevado, o cientlfico ou positivo. Neste, o sujeito é capaz, pela utilização do

método positivo, de descrever com total precisão e completude seu objeto de
estudo, bem como de desvendar as leis gerais que governam os fenômenos
observáveis. Nesse sentido, o sujeito se coloca como neutro, distancia-se do seu

objeto de estudo e é capaz, mais do que tudo, de obter verdades universais e
eternas. Sendo assim, ao invés de recorrer à causa primeira ou a “forças abstratas”,

como nos métodos teológico e metafísico, o cientista positivista pode criar normas

que simplesmente se adequam a todas as leis e verdades que governam o universo

(COMTE, 1996, pp. 22 e 23). 0 progresso, em especial o científico, reside na
descoberta de tais leis gerais e de sua aplicação na sociedade. Além disso, o
positivismo é quase uma profissão de fé, cujas regras estão contidas na obra “O
Catecismo Positivista” (COMTE, 1996, pp. 95 a 333).

Os anseios políticos das novas elites republicanas passaram então a ser
então revestidas de “verdade cientlfica”, acionadas por um grupo dirigente que
supostamente apenas pretendia modernizar sua nação por meio da ordem e do
progresso, e atingir os níveis de civilidade das potências centrais, a caminho de uma

sociedade governada por leis ideais e imutáveis.

Outra das teorias que obtiveram grande aceitação em território nacional

foram aquelas que conferiam repercussões sociológicas ao evolucionismo, ou seja,

o grupo de conjecturas hoje conhecidas como “darvvinismo social”. O principal dos

autores adotados foi o Herbert Spencer, que se preocupou em unir os princípios

comtianos com os do evolucionismo: partindo do principio de que o homem era o

ápice da evolução das espécies, o “ser mais moderno e heterogêneo” do planeta,

procurou separar as diferentes “raças” conforme seu estágio de desenvolvimento.

Para tanto, teceu consideração acerca de características físicas que diferenciavam o

“selvagem” do "civilizado", como uma a suposta proeminência dos ossos do maxilar

ou daqueles que revestem o cérebro, por exemplo. Para ele, os europeus
conformavam o grupo mais avançado da espécie humana. A principal implicação

desse raciocinio para a cultura é que os graus de civilidade de cada “grupo" passam

a ser condicionados pelas possibilidades biológicas de cada “raça”. Sendo assim, a

cultura europeia dever ser considerada mais “sofisticada" que qualquer outra. Uma

das primeiras manifestações de diferenciação é a divisão entre governantes e
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governados (SPENCER, 1939, pp. 26 a 30). Sendo assim, como a vida é norteada

pelo princípio da seleção natural, as raças mais desenvolvidas naturalmente
poderão dominar as raças inferiores. Eric Hobsbawn trouxe um excerto
“Anthropological Revievif' de 1866 que ilustra bem esse pensamento:

Assim como o tipo do negro é fetal, o tipo do mongol é infantil. E, de acordo
com isso descobrimos que seu governo, literatura e artes também são
infantis. Crianças sem barba cuja vida é uma tarefa e cuja maior virtude
consiste numa obediência sem questionamentos
(ANTHRoPoi.oc|cA|_ Review, 1866, apud HOBSBAWN,
2012,p.402)

Toda essa construção ajudava a encontrar formas de lidar com questões

envolvendo as chamadas “classes perigosas”, ou seja, as matrizes negra e nativa da

população brasileira. A argumentação cientifica que naturalizava a diferença foi

utilizada justificar a alternativa do “embranquecimento” da nação para que esta fosse

salva e pudesse enfim progredir. O grande afluxo de imigrantes europeus ao Paraná

na segunda metade do século XIX, não obstante a marginalização a que foram
relegadas, em especial no plano político, é indicativo da adoção dessas teorias.
Demonstrativo de tal ordem de ideias é o excerto, colhido por Lília Moritz Schwarcz,

da tese de João Batista Lacerda para o l Congresso Internacional das Raças, em

1911: “O Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento em um século sua
perspectiva, saída e solução" (LACERDA, 1911, apud SCHWARCZ, 1993, p. 11). A

partir dos postulados do darvvinismo social, era natural rechaçar as manifestações

culturais produzidas pelas outras matrizes que compunham o povo brasileiro, ainda

mais num ambiente que procurava um novo projeto de nação (SEVCENKO, 1998, p.

21).

O surto de reformas verificados nos principais centros populacionais do país

ao final do século XIX e início do XX demonstra o interesse em apagar os símbolos

imperiais e mesmo os resquícios da colônia, e adequar-se ao mais recente estilo

arquitetônico europeu. Mas houve a perseguição de índole racial, que foi muito mais

impactante, haja vista o determinismo nela embutido (SEVCENKO, 1998, pp. 23, 26

e 27).
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Assim, os nativos e os negros eram vistos como raças inferiores que
contribulam para a degeneração da sociedade local. Em artigo da Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito de Recife de 1913, uma das correntes
desenvolvidas foi a da construção de uma nova e “boa mestiçagem”:

Os mestiços de raças antagônicas, pelo accumulo de hereditariedade de
raças diferentes são de natureza passional e instável. Pela sua natureza
selvagem matam e pela civilização choram. Mas nosso meio tem remorsos.
É preciso que venham boas ra s de mestiços para que se evite o disparate
do crime (REVISTA ACADEaMICA DA FACULDADE DE DIREITO
DE RECIFE, 1913, apud SCHWARCZ, 1993, p. 170).

Um editorial de 1906 da “Gazeta Medica da Bahia” serve como exemplo da

naturalização da diferença: “Não pode ser admissível em absoluto a igualdade de

direitos, sem que haja ao mesmo tempo, pelo menos, a igualdade na evolução...”

(GAZETA MÉDICA DA BAHIA, 1906, apud SCHWARCZ, 1993, p. 212). Outro artigo,

publicado em 1918 na referida revista recifense, tratou de como a ciência deve

operar como o instrumento de transformação dessa realidade considerada
desfavorável ao país: “Mas a sciencia que proclamma que a natureza faça os
homens diferentes deve ela mesma attenual-a pela cooperação dos fracos pelos

fortes” (REVISTA ACADÊMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE RECIFE, 1913,

apud SCHWARCZ, 1993, p. 170).

Cabe ainda ressaltar a lógica eminentemente liberal que_aos poucos se
tornou majoritária no Brasil. Durante o Império, a nação convivia com práticas e

tradições que se desenvolviam ao arrepio dos mais elementares direitos de primeira

dimensão. Éramos um Estado que, nos estertores do século XIX, ainda mantinha o

escravismo, possuía uma religião oficial e um regime monárquico dotado de Poder
Moderador.

As alterações significativas vivenciadas nas últimas décadas do século XIX,

como a instalação de um regime republicano e a abolição da escravatura,
contribuíram para a aceitação de um espírito liberal relativamente generalizado.

Havia uma preocupação em se desfazer as mazelas construídas durante os
períodos colonial e imperial, ao mesmo tempo em que havia o interesse em elevar o
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Brasil ao patamar das grandes nações industrializadas da Europa e America do

Norte (SEVCENKO, 1998, pp. 27 e 28). O liberalismo continha diretrizes ideológicas

que ofereciam soluções aos problemas da época que interessavam às elites locais,

ao mesmo tempo em que as alinhava ao pensamento do capitalismo global.

Quando esse ideário era posto em prática, ou ao menos e›‹teriorizado,
revelavam-se facetas importantes da sociabilidade brasileira. A tecnocracia é a

manifestação típica do homem identificado como instruído no período. Numa
sociedade que pretendia ingressar no círculo das nações mais “civilizadas” do
mundo, o “rigor científico”, a eficiência, a aplicabilidade, a concisão e a praticidade

das ideias eram de suma importância para o progresso da nação. Por outro lado, o

bacharelismo também toma conta dos modos de agir e pensar. Uma vez que a
adequação contínua a padrões únicos e de correição ontológica inequívoca é
caracterlstica do positivismo, o pertencimento a determinadas instituições de ensino

por si só, significava também o reconhecimento de especiais capacidades e
conhecimentos que só ali poderiam ser obtidos. Ou seja, a titulação era vital para a

conquista da respeitabilidade. Cientistas, homens de Estado, importantes figuras do

mundo privado e demais próceres brasileiros caracterizavam-se por vislumbrar na

obtenção da Iáurea um de seus maiores objetivos, pois era isso que muitas vezes

dava o sustentáculo para o exercício determinada função na sociedade. (HOLANDA,

1995, pp. 156 e 163). É preciso ressaltar que não era incomum observarem-se
profissionais que desempenhavam diversas atividades ao mesmo tempo, sendo que

muitas vezes não utilizavam com frequência os conhecimentos adquiridos na
academia.

Em suma, identificou-se que, mesmo em regiões menos importantes nos

cenários político, econômico e social do país, a sociedade brasileira vivia a
expectativa dos primeiros passos de uma nação que se "regenerava”, vendo em
supostas “modernizações e cosmopolitismo” a chave para a construção de um país

mais “civilizado” (SALIBA, 1998, pp. 290 a 292).

Vistas as características mais relevantes do cientificismo que se instalou no

país, passou-se a discorrer a respeito dos reflexos dessas mudanças na cultura
jurídica nacional, resumidas na passagem de um “tipo ideal” de juristas, concebido
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no momento de consolidação das faculdades imperiais, para outro, formado sob o
influxo dessas novas ideias.

3.2 ESTABELECIMENTO DE UMA CULTURA JURÍDICA NACIONAL E PASSAGEM

DE UM “TIPO IDEAL” ELOQUENTE/ESCOLÁSTICO PARA O CIENTIFICISTA

Antes de traçar um perfil de alguns dos lentes da Faculdade de Direito da

Universidade do Paraná, é necessário compreender a cultura jurídica que se
desenvolvia ao tempo em que eles receberam sua própria formação acadêmica, pois

é essa cultura que em grande medida eles replicaram em Curitiba.

Carlos Petit redigiu texto (PETIT, 2000) cujo raciocínio serve de base para

delinear a cultura jurídica de uma época. O autor traça dois “tipos ideais” de juristas,

durante o período da chamada Espanha Liberal. Inicia sua análise pelo Jurista
eloquente, que basicamente transmite seu conhecimento majoritariamente por meio

da retórica. É um profissional que não está centrado apenas em questões jurídicas,

dividindo-se entre estas e outras das mais variadas, em especial poesia, filosofia e

historia antiga. Era vital aos atores do direito a capacidade de tecer considerações

valendo-se de autores antigos, detentores de um conhecimento que atravessou as

eras (PETIT, 2000, apud FONSECA, 2008, pp.180 e 181). A partir dos anos 1880, o

perfil “hegemônico” transforma-se paulatinamente para aquele do “jurista
cientificista”: os argumentos devem estar fortemente balizados pelo rigor científico,

de modo que o jurista especializa-se no direito e debruça-se sobre a palavra escrita

(PETIT, 2000, apud FONSECA, 2008, p.182).

Dito isso, antes de escrever propriamente sobre a cultura jurídica brasileira

da época, é preciso fazer duas ressalvas. A primeira é a mesma que Ricardo
Marcelo Fonseca, com base em Geetz (1989), ao cuidar do conceito de cultura. Esta

consiste não no traçar de uma única e sofisticada cultura, mas na busca de um
conjunto de padrões de interpretação e de concepções filosóficas verificáveis em

certo tempo e espaço (FONSECA, 2008). Sendo assim, a cultura jurídica não pode

ser simplesmente entendida como uma síntese dos instrumentos de repressão
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fundamentados no direito, mas como a percepção das profundas repercussões
jurídicas de um momento histórico outrora vivenciado. (FONSECA, 2005, pp. 99 e

100).

A segunda é fruto das particularidades do estabelecimento de uma cultura

juridica nacional: a independência política do Brasil forçou a inte/Iigentsía local a

definir qual seria o aparato legislativo que efetivamente regraria o país. Por meio de

uma lei de 1823, estabeleceu-se que todas as normas editadas por Portugal até 25

de abril de 1821 continuariam valendo no Brasil, de modo que sua cultura juridica

nada mais era que uma extensão da portuguesa.

A criação dos cursos superiores demonstra a vontade das elites locais de

formar quadros burocráticos e mesmo um pensamento diverso daquele da antiga

metrópole. Mesmo assim, a estrutura curricular adotada em 1827 era basicamente

cópia da matriz curricular da Universidade de Coimbra (FONSECA, 2005, p. 102).

Os debates parlamentares sobre o tema, ocorridos de 1823 a 1827, além de
constituírem a primeira discussão sobre educação na nova nação, indicam
claramente o objetivo de construir aqui mesmo a elite burocrática imperial (BASTOS,

1978, pp. 15 e 29). O controle dos cursos jurídicos deveria manter-se como
monopólio do Estado. Assim, províncias que eventualmente pudessem constituir

foco de insurreição contra o poder central foram rapidamente preteridas na escolha

das sedes. Casos emblemáticos foram os de Minas Gerais, justamente por ser o

“berço e a fonte das ideias radicais de independência” (BASTOS, 1978, p. 17), e a

Bahia, onde houve resistência à independência (BASTOS, 1978, p. 19). No caso do

Rio de Janeiro, optou-se por retirar do centro emanador de poder uma fonte de
ideias que pudessem vir a “atrapalhar os negócios do império” (BASTOS, 1978, p.

17).

Estabelecidas cidades que receberiam os cursos jurídicos nacionais,
observa-se que, num primeiro momento, temos um ensino eminentemente prático e

de grande improviso. Os problemas eram vários: as instalações eram precárias, uma

vez que optou-se por instalar os cursos em propriedades religiosas não
adequadamente apropriadas a uma instituição de ensino, além dos inúmeros atritos

ocorridos entre os membros da Igreja e os alunos. Havia certa dificuldade para
prospectar pessoal competente para ministrar as aulas, de modo que o
conhecimento dos professores era muitas vezes duvidoso e o não comparecimento

ao trabalho era frequente. Da parte dos alunos a falta de regras de comportamento
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acadêmico, assim como a raridade das provas de atividades obrigatórias criou um

alunado igualmente relapso e desinteressado (SCHWARCZ, 1993, pp. 142 a 146,

173 e 174). Portanto, não é de estranhar a falta de elementos que pudessem
construir uma cultura jurídica genuinamente local (FONSECA, 2005, p. 103), salvo

por alguns esparsos momentos em que certas ideias pós-revolucionárias refletem na

sociedade local, caso da elaboração do código criminal de 1830 e da “lei de terras”
de 1850.

Somente a partir de meados da década de 1850 e o país como um todo,

passam a gozar efetivamente de um pensamento juridico próprio. Mais do que a

reforma do ensino de 1854, que foi vital para a estabilização dos cursos (FONSECA,

2005, p. 104), o que determinou essa alteração foi a consolidação de um ambiente

acadêmico local, já povoado por professores majoritariamente brasileiros e com

formação numa das faculdades brasileiras, possibilitando que os embates Ievassem

em conta o contexto nacional em primeiro lugar (FONSECA, 2005 pp. 267, 268 e

271). No entanto, tratava-se ainda de um pensamento que faz uma junção muito

particular de concepções medievais e modemas, até porque as diretrizes do ensino

eram oficiais, e mesmo os livros a serem utilizados passavam pelo crivo da Câmara

dos Deputados (FONSECA, 2008, p. 271). Nesse primeiro momento de cultura

jurídica nacional, tanto professores do Recife quanto de São Paulo utilizaram ou

redigiram obras que submetiam a ciência aos desígnios divinos, adequando-se à

escolastica católica. Ricardo Marcelo Fonseca, a partir de um raciocínio que se

aproxima daquele desenvolvido por Carlos Petit, identifica que essa fase é
caracterizada pela presença do jurista de tipo “eloquente” que também mantinha em

seu pensamento justificativas “eclesiásticas”.

Da Faculdade de São Paulo, Fonseca destaca dois professores que
resumem as ideias vigentes naquela escola de direito da época: José Maria de
Avelar Brotero e José Maria Correa de Sá e Benevides, o primeiro, lente da cadeira

de direito natural por mais de quarenta anos, até o ano de 1872, conjuga tanto
autores formados em jusnaturalismo teológico quanto com autores contemporâneos

a ele. De forma que recorre a uma lei natural para explicar a razão humana e à

causa primeira para explicar aquela (FONSECA, 2008, pp. 271 a 273). Já o
professor Sá e Benevides que permaneceu na faculdade de 1865 a 1890, ou seja, e

possivelmente tendo lecionado para alguns dos homens que viriam a ser
professores da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, segue a mesma
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linha de Brotero, ao afirmar que seu compêndio de filosofia do direito público
continha “theorias da eschola doutrinaria, modificadas pelo catholicismo e
complementadas pelo progresso da ideias" (BENEVIDES, 1887, apud FONSECA,

2008, p. 272). De Recife, destaca obras de José Soriano de Souza, que começou a

ministrar aulas em 1891, momento em que a Escola de Recife já era a força
dominante naquela faculdade, além de ser este o momento ainda mais próximo a

criação da Universidade do Paraná. As considerações filosóficas deste professor.

não deixavam de restabelecer a prevalência de uma ordem divina sobre o mundo

natural e a razão humana, considerando medidas equivocadas a separação da
igreja do estado e o estabelecimento de uma filosofia dissociada da religião. Tobias

Barreto, prócer da referida Escola, classifica as considerações tecidas por De Souza

como nada mais que um “mugido filosófico” (FONSECA, 2008, pp. 273 e 274). Em

suma, o Brasil construiu uma identidade cultural que, apesar da pretensa
“modernidade” ainda tinha como base filosófica inúmeras construções produzidas

em um período pré-liberal (FONSECA, 2008, p. 274).

Por volta da década de 1870, verifica-se uma transição para o
estabelecimento de uma cultura jurídica dotada do “tipo ideal” “cientificista”. É o

período chamado “ilustração brasileira", ou a já referida “geração de 70”. Em Recife,

onde o positivismo e o evolucionismo tiveram grande repercussão, Fonseca destaca

Tobias Barreto e Francisco de Paula Batista como alguns dos professores que foram

de grande importância nessa alteração de paradigma. Ambos os professores
procuraram desenvolver um estudo de direito desatrelado de qualquer submissão a

metafísica, dotado de um conceitualismo e de uma abstração que tinha como
objetivo potencializar o direito como ciência. O representante de São Paulo nesse

momento ê Pedro Lessa que vislumbrava a ciência e particularmente a ciência do

direito como os locais adequados para a configuração de estratégias que, quando

aplicadas, seriam decisivas para uma caminhada em direção ao progresso e a
civilização (FONSECA, 2008, pp. 274 a 279).

Outra questão que contribui para o delineamento da cultura jurídica nacional

ê aquela que envolve a movimentação realizada em torno dos códigos: apesar da

adesão maciça da academia brasileira ao positivismo, o país não conseguiu produzir

um código civil até 1916, período de cerca de cinquenta a setenta anos, que
caracteriza a consolidação de uma cultura jurídica nacional não foi de todo capaz de

suprir a dependência da cultura jurídica da antiga metrópole. Com a obtenção de



35

grade parte do aparato legislativo português, o direito privado pátrio carregou
caracteristicas medievais, oriundas das ordenações filipinas de 1603, até o século

XX (FONSECA, 2011, p. 61). Isso indica uma das facetas da cultura juridica
brasileira: adaptar continuamente à realidade local o direito estrangeiro absorvido. A

medida que as ordenações tornavam-se progressivamente inaplicáveis, normas
como a “Lei da Boa Razão" do Marquês de Pombal servia para preencher as
lacunas ocasionadas pelas relações sociais não previstas anteriormente provocadas

nas ordenações (FONSECA, 2005, p. 163 e 164). A Constituição Imperial obrigava a

edição de um código civil e outro criminal. O código criminal foi promulgado em

1830, e mesmo um código comercial surgiu em 1850, enquanto que o grosso das

relações privadas continuariam a ser reguladas pela velha legislação metropolitana

adaptada sem grandes inovações aos costumes locais (FONSECA, 2011, p. 66).

Isso se devia ao fato de a sociedade brasileira ser bastante resistente às alterações

oficiais no direito dos particulares. A administração imperial dependia dos
compromissos firmados entre ela e os poderes locais para se sustentar, poderes

estes que eram controlados pelas pequenas elites locais, que evidentemente não

queriam qualquer interferência externa que os força se a adaptarem-se a
regramentos generalizantes. Segundo o \Asconde do Uruguai, o Império “tem
cabeças enormes, quase não tem braços e pernas”, um corpo “cuja circulação não

chega as suas extremidades”. (VISCONDE DO URUGUAI apud CRAVALHO, 1996,

pp. 137 e 142, apud FONSECA, 2011, p. 72). Sendo assim, as alterações
legislativas experimentadas no século XIX era um misto da matriz teórica ainda

presente no pensamento dos quadros da administração imperial com as doutrinas
liberais que a elite brasileira começava a incorporar ao seu ideário (FONSECA,

2011, pp. 66 e 67, 71 a 74).

Além disso, a compilação de normas civis realizada por Teixeira de Freitas

acabou por tornar-se uma espécie de consolidação semioficial de normas.
Curiosamente, o projeto de código redigido por este acabou sendo rejeitado,
justamente porque propunha uma unificação de direito civil, além de tocar em
questões que as elites preferiam não abordar, como a do escravismo. Somente no

século XX finalmente o ideário codificador do direito privado consolidou-se com a

promulgação do Código Civil de 1916, cujo projeto, não por acaso, é de um filho da

Escola do Recife, Clóvis Bevilãqua (FONSECA, 2011, pp. 67 a 69 e 71).
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Nesse ponto, cabe tecer considerações sobre as especificidades das duas

faculdades de direito que definiram a cultura jurídica nacional até o início do século

XX, que são a Faculdade de Direito do Recife e a Faculdade de Direito de São
Paulo.

Em tempos em que o estilo do jurista era praticamente definido pela sua

alma mater, na Faculdade de Direito do Recife ocorreu a mais notável convergência

de pensadores do período, gerando o movimento chamado de f'EscoIa do Recife”.

Pelos idos de 1870, dois objetivos passaram a nortear as atividades da Faculdade: o

reconhecimento de um status científico para o direito e o estabelecimento de Recife

como um centro produtor de cultura, em especial de cultura juridica, diferenciado

daqueles mais próximos dos centros de poder do Brasil. Silvio Romero, em prefácio

de obra redigida em 1870 por Tobias Barreto, indica seus inimigos: o catolicismo, a

monarquia e o romantismo. Ou seja, dois dos maiores nomes do movimento
aparecem juntos em um elogio ao “bando de ideias novas” (positivismo,
evolucionismo, darwinismo, crítica religiosa, naturalismo, cientificismo etc) que eram

incorporadas ao seu ideário. Em nome do progresso, e principalmente depois de

conquistadas as principais cadeiras da Faculdade, intensificou-se o repúdio dos
antigos modelos de pensamentos correntes na vida acadêmica de Recife.

A partir das interpretações feitas por Tobias Barreto de obras redigidas por

filósofos alemães como Haeckel e de Bucl‹le, bem como pela incorporação do
pensamento de autores como Spencer, Darvvin, Littré, Le Play, Le Bom e Gobineau,

criou-se um grupo que se considerava simplesmente renovador. Todo um aparato

conceitual advindo das ciências naturais e ao evolucionismo, aproximando-se da

antropologia física. Para Laurindo Leão, professor da Faculdade a época, resume

bem a confiança que os juristas de Recife possuíam, ao separar os homens em tres

ordens de espírito: “os observadores, os creadores, e os mi›‹tos. Aos creadores

corresponderiam aos artistas, aos mi›‹tos os filósofos e aos observadores os que

produzem sciencia. No Brasil, os que produzem o Direito Positivo" (REVISTA

ACADÊMICA DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE, 1900, p. 42, apud

SCHWARCZ, 1993, p. 149). A mudança da Faculdade de Olinda para Recife

possibilitou o ingresso de outros alunos além daquele grupo oriundo das tradicionais

famílias agrárias Brasileiras. Esses novos alunos que viviam no meio urbano
procuravam também a construir elementos para o novo projeto de nação. Disso
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decorre o sucesso da empreitada protagonizada por Tobias Barreto, e depois Silvio

Romero, e de sua inabalável confiança na ciência e no progresso. Para tanto, é

necessário comportar-se de um modo científico em todos os capítulos da vida,

mesmo nas manifestações artísticas. Neste pormenor destaca-se Silvio Romero, que

utilizou a sua maneira os princípios do Darwinismo Social: ao contrário de
estritamente aplicar as massas produzidas pelos modelos deterministas, procurou

entender o povo brasileiro como mestiço, e tentou buscar vias de progresso nacional

apesar disso. Frases como “o Brasil é um povo mestiçado pouco adianta discutir se

isso é um bem ou um mal; é isto e basta...” (ROMERO, 1888, p. 104, apud
SCHWARCZ, 1993, p. 154). “Não tenhamos preconceitos, reconheçamos as
diferenças” (ROMERO, 1895, p. XXXVII, apud SCHWARCZ, 1993, p. 155) resumem

o seu pensamento bastante particular. As revistas acadêmicas são outros
mecanismos de reforço das teorias evolucionistas. A antropologia criminal é um dos

assuntos mais recorrentes nos artigos publicados, evidenciando um interesse em

autores como Lombroso, Garofago e Ferri e a preocupação com a elaboração de um

Código que colocasse em ação os conceitos científicos que permitiriam a
identificação do homem delinquente e a punição dos crimes com vistas a impedir o

cometimento de novos delitos. Esse perfil de jurista sera encontrado na faculdade

até meados da década de 1920 (SCHWARCZ, 1993, pp. 147 a 168).

Já a Faculdade de Direito de São Paulo foi estabelecida próxima aos centros

de poder com o intuito de formar a alta burocracia nacional e os homens do mundo

empresarial que na prática definiriam os rumos da nação. No final do século XIX, a

propria São Paulo estava se tornando o centro econômico do país, de modo que

essa missão inicial intensificou-se de modo exponencial com o fim do império e a

chegada do regime republicano. A discussão teórica estava sempre atrelada à
formação profissional dos quadros que viriam a operacionalizar e conduzir a nação

nas esferas decisórias mais elevadas, ganhando assim um forte tom liberal. Tanto o

corpo docente quanto o discente participavam ativamente dos ambientes políticos,

jornalísticos e artísticos aos quais dedicavam tanto afinco quanto o faziam em
relação ao estudo e á prática do direito. Rui Barbosa definiu bem o que se
processava na época: “no estudo do Direito, o mundo academico e o mundo político

se penetram mutuamente” (REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO

PAULO, 1909, p. 159, apud SCHWARCZ, 1993, p. 174). Ao contrário do que ocorria
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na Escola do Recife, a revista da Faculdade de São Paulo não era local utilizado

para promover discussões acaloradas, mas um meio de comunicação a serviço da

Faculdade, uma vez que tanto professores quanto alunos dispunham de seus
próprios jornais e revistas. A Revista servia mais para reafirmar a posição favorável

de São Paulo, a exclusividade do acesso à Faculdade e à prevalência do direito
sobre as demais ciências: as formulações jurídicas deveriam dar a última palavra

sobre todos os assuntos de interesse nacional,.uma vez que seriam elas que dariam

subsídios para a edição de normas que permitiriam a entrada do país no rol das

nações civilizadas. As outras disciplinas operariam como auxiliares do direito, e

deveriam ser consultadas pelos seus operadores afim de se transpor para a lei as

regras gerais que governavam o mundo (SCHWARCZ, 1993, pp. 172 a 182),
conforme o seguinte trecho de artigo da Revista da FDSP:

Se a sciencia é indispensável a vida humana, se somente Ella eleva o
homern e o diferencia dos brutos, sem o Direito e fora delle nada pode de
duradouro existir na terra. Ê a sciencia do Direito que garante o direito da
humanidade. O homem do Direito é assim o coordenador de todas as
energias sociais. Como o médico estuda o individuo, o bacharel estuda a
sociedade... sendo a todas as demais profissões só auxiliares do homem do
Direito. Elle e só elle sabe onde se legitima a acção do Direito. Elle e só elle
porque aprendeu a noção scientifica da esphera da acção do Direito
(REv|sTA DA FACULDADE DE DIREITO DE sÀo PAULO,
1929, p. 169, apud SCHWARCZ, 1993, p. 178).

Assim, a Faculdade de São Paulo era vital para a justificação do novo
Estado que se formava. Uma síntese do liberalismo, do positivismo e do
evolucionismo adotados em conjunto nesta Escola pode ser encontrada no seguinte
trecho:

Em consequencia da desigualdade reconhecida entre os homens que
nasceram physica, intellectualmente e moralmente desiguais, a qual longe
de ser um mal, passa a representar sobre o Estado soberano um beneficio,
condição que é do progresso social, porque o desejo humano de fazel-a
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desapparecer ou attenual-a e mais energico e estimula a produção
(REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO,
1930, p. 8, apud SCHWARCZ, 1993, p. 181).

3.3 RECEPÇÃO DO CIENTIFICISMO NO PARANÁ E O PARANISMO

Depois de tratar dos efeitos nacionais da incorporação do cientificismo ao

pensamento brasileiro, passou-se a analisar o caso paranaense. Os futuros
professores da universidade, após terem absorvido esse ideário nas suas
faculdades de formação, valeram-se das múltiplas atividades que desempenhavam

no estado para replicar essas ideias, participando do grupo dos paranistas,
fundamentais para a consolidação das novas ideias em território paranaense.

A elite curitibana, profundamente enriquecida pelo mate, procurou verter

para o âmbito cultural todos os seus lmpetos de “modernidade". O positivismo e o

evolucionismo foram recepcionados com grande entusiasmo pela intelectualidade

local. O próprio ideário republicano foi todo construído a partir da concepção de que

a monarquia representava uma forma de governo atrasada e que impedia o
progresso nacional, argumento que fez os poderes locais rapidamente interessarem

se pelo cientificismo que vinha ao seu reboque (PEREIRA, 1997, pp. 22 e 29).

O tipo de republicanismo adotado pelas elites locais opera como elemento

de coesão estadual, ao mesmo tempo em que afasta o Paraná das questões
nacionais. Com isso, havia uma enorme preocupação em utilizar o espaço urbano

como uma espécie de tela que projetava os pretensos “ganhos civilizacionais"
obtidos (PEREIRA, 1997, p. 32).

As festas públicas passam a desempenhar papel importante para o
estabelecimento de uma cultura de aceitação ao novo regime político e as novas

ideias que ele representava. As festividades costumavam fazer referência à um
sentimento de “fraternidade universal” e a momentos que reforçassem o
brasilianismo que era imposto. Ao mesmo tempo, procurou-se criar uma iconografia

adequada aos novos tempos: a Praça Tiradentes passou a chamar-se assim,
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substituindo seu antigo nome, Praça Dom Pedro ll, enquanto que a Rua da
Imperatriz passou a se chamar Rua XV de Novembro. A Rua do Imperador, por sua

vez, tomou-se Rua Marechal Deodoro. Além disso, iniciou-se a instalação de
diversas estátuas homenageando figuras que aludiam ao regime (PEREIRA, 2002,

pp. 142 a 145).

Todas essas medidas vão de encontro às premissas do positivismo
comtiano: “a arte deve ser a .idealização da realidade, a exaltação do lado altrulsta e

afetivo do ser humano, deve promover o culto cívico da família, da pátria e da

humanidade” (Comte apud Carvalho, 1990, p. 45, apud PEREIRA, 1997, pp. 142 e

143)

No Paraná, o ideário progressista tomou força a partir da percepção de que

o advento da república produzira um efeito descentralizador do poder (PEREIRA,

1997, p. 57). Assim, ao mesmo tempo em que inventava um Brasil novo, por meio

do desenvolvimento um renovado sentimento de pertencimento, a elite paranaense

procurou inventar uma historia uma nova história para o estado, bastante decolada

da realidade local, mas adequada aos seus próprios interesses. As bases filosóficas

estão contidas no movimento denominado Paranismo. (PEREIRA, 2002, pp. 9, 11,

13 e 91).

O movimento teve como caracteristicas principais a adoção do positivismo e

o elogio ao “progresso” obtido por meio das reformas urbanas da cidade, bem como

da produção artística local, quando esta demonstrava as riquezas do estado e de

sua gente. O espetáculo produzido pelas novas tecnologias que chegavam ao
Paraná opera como prova do estabelecimento de uma sociedade “industrializada” e

"cosmopolita" (PEREIRA, 1997, pp. 58 a 62).

O Paranismo surge em um momento em que diversas a sociedade
paranaense sofria de diversos traumas e carências, como a perda de território para

Santa Catarina na questão do Contestado, a missão de ocupar os imensos vazios

demográficos, que representavam cerca de 2/3 do território paranaense, o fato de o

estado e a cidade de Curitiba não terem conseguido capitalizar politicamente os

ganhos que financeiros angariados com a exportação do mate e a dificuldade de

criar uma unidade regional em um estado formado por mosaico étnico (PEREIRA,

1997, p. 83). Nesse cenário, parecia interessante a ideia de se inventar tradições e

um “tipo ideal” de paranaense que fosse aplicável, em tese, a qualquer etnia e de
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comportamento voltado para o futuro mais “civilizado” em se esperava construir

(PEREIRA, 1997, pp. 82 a 84 e 90).

Importante reproduzir a observação de Luis Fernando Lopes Pereira a
respeito da importância do Paranismo. Segundo o referido professor, esse
movimento não significou simplesmente o acato de uma diretriz nacional ou uma

mera manifestação das elites curitibanas da época aos novos tempos. Mais do que

isso, as representações intelectuais e culturais produzidas revelam um extenso
projeto para se gerar um sentimento de pertencimento à nação, algo que foi
realizado através da imposição de determinadas noções de progresso e civilidade

em um estado que sofrera imensos reveses até aquele momento, e que precisava

encontrar novos caminhos. As ideias deixadas por eles, bem como as tradições por

eles criadas, até hoje se mantêm firmemente no imaginário local, demonstrando a

importância desse momento histórico. (PEREIRA, 1997, pp. 7 a 12).

A Técnica foi fundamental para o sucesso do movimento. A imprensa foi

rapidamente transformada para propagandear os avanços que iam sendo
realizados. O periódico de divulgação do movimento, a revista “Ilustração
Paranaense”, continuamente publicava informações que atestavam o progresso do

Paraná (PEREIRA, 2002, pp. 28 e 29). O surgimento das revistas ilustradas
representou um salto qualitativo em termos de diagramação e qualidade gráfica.

“Revista do Paraná”, “Galeria Ilustrada” e “Educação” são exemplos de publicações

que ajudavam a reforçar um novo olhar sobre o Estado, com um apreço especial

pelos símbolos da nova ordem, reforçado pelo poder que a imagem começava a
ganhar naquele período. (PEREIRA, 2002, pp. 48 a 62). O movimento também foi

importante para a criação de uma nova historiografia regional, capitaneada por

Romário Martins e Rocha Pombo (PEREIRA, 1997, p. 9), e para a projeção do

estado no ambiente artístico nacional. Curitiba foi pioneira em criar autores
simbolistas (PEREIRA, 2002, p. 78).

Elementos da terra ganham importância, ao identificarem uma superioridade

do território paranaense em relação ao restante do Brasil no que tangia as suas

possibilidades de “regeneração e civilização”. O clima era próximo ao encontrado na

Europa, o que indicaria que a região era propícia à instalação dos meios que levava

ao “progresso” (PEREIRA, 2002, p. 17). O Pinheiro-do-Paraná é passou a ser
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tratado como o símbolo máximo da terra, uma vez que ele indicaria toda a fortaleza

e glória a que o Paraná e sua capital estariam destinados a encontrar no futuro

brilhante que se avizinhava. Romário Martins, talvez a grande figura do movimento,

criou até uma obra, intitulada “A função civilizadora da árvore", especialmente para

reforçar a mitologia criada a partir dela (PEREIRA, 2002, pp. 122 e 153).

Além da invenção de tradições, o Paranismo também foi vital para a
manutenção das elites luso-brasileiras, em particular a curitibana, na hegemonia da

política local (PEREIRA, 2002, pp. 2 e 3). O trato aos imigrantes, por sua vez,
aproxima-se de muitas das conclusões evolucionistas oriundas da Escola de Recife,

ao idealizar a nova população paranaense como devidamente branqueada e
adequada a um novo futuro: “italianos e poloneses (...) se enquadram no ideal da

civilização paranaense com sua economia agrária, sua população branca e
trabaIhadora" (MARTINS apud SVARÇA, 1993, p. 75, apud PEREIRA, 2002, p. 89).

No entanto, ele também denota a posição subalterna que eles deveriam ter na
sociedade. O arrolamento de alguns dos nomes que tiveram importância para o
movimento ajuda a compreender que extrato social beneficiou-se dos resultados

sociais e políticos obtidos a partir das ideias criadas por esse grupo: Romário
Martins, os irmãos Julio e Emiliano Pemeta, Rocha Pombo, Vicente Machado e Vitor

Ferreira do Amaral (PEREIRA, 1997, p. 31). Não por acaso, a Universidade do

Paraná é fruto das deliberações de muitos desses homens.
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4 A UNIVERSIDADE DO PARANÁ

4.1 suA cR|AÇÀo

Este capítulo destinou-se a analisar em que medida a Universidade do
Paranã foi o resultado da união da elite curitibana para dotar o estado de uma

instituição que pudesse reger a “modernização” vivenciada, incluindo o Paraná no

grupo de sociedades criadoras de cultura. Conforme visto no capítulo anterior, o

enriquecimento obtido a partir do cultivo do mate não provocou a conquista de maior

prestígio no cenário nacional. Segundo Ruy Wachowicz, o fato de o produto ter sido

de exportação fez com que o Paraná voltasse seus olhos para os interesses dos
países compradores, desvinculando-se de muitas das questões de politica interna

(WACHOWICZ, 2006, p. 28). Uma instituição de ensino superior seria o primeiro

passo para projetar o Paraná no cenário nacional.

Ao longo do século XIX, o Paraná experimentou a implantação de algumas

instituições destinadas à instrução básica ou “técnica”. Todas elas,
independentemente do resultado obtido, foram de extrema relevância para criar um

grupo de pessoas com instrução formal ao menos em Curitiba, algo que ajudou a

tornar-se natural a criação de uma Instituição de Ensino Superior, pavimentando o

caminho para a fundação da Universidade do Paraná. Ademais, muitos dos
professores da primeira geração de lentes de sua Faculdade de Direito tiveram
como um de seus primeiros ambientes de sociabilidade justamente tais escolas, o

que justifica uma breve análise de suas trajetórias.

O Gymnásio Paranaense, fundado em 1846 como Liceu de Curitiba, e hoje

conhecido como Colégio Estadual do Paraná, era a escola mais importante do
estado naquele momento, pois abrigava a maior parte dos filhos da burguesia
ervateira curitibana. Indicativo disto é que, desde 1857, contava com aquela que

hoje e a Biblioteca Pública do Estado. Ou seja, num ambiente em que a população

Ietrada era mínima, o governo provincial escolheu dotar o ambiente de instrução dos
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abastados da região para instalar sua biblioteca pública (CROCETTI, 2011, pp. 42 a

44).

A reforma do ensino de 1879 permitiu que entidades de ensino fossem

criadas sem o aval do Estado. Assim, a formação dos estudantes saia do monopólio

das mãos do império, possibilitando que novas empreitadas educacionais fossem

implementadas no Paraná.

A partir de 1887, começou a funcionar a Escola de Artes e Indústrias, cujo

fundador, o português Antonio Mariano de Lima, decidiu abrir as portas também aos

filhos do operariado. Vítor Ferreira do Amaral era seu vice-diretor. Mesmo sem o

caráter elitista de outras instituições, obteve subvenção do estado, a ponto de, em

1899, ter formado 2.448 alunos, de ambos os sexos e ainda com certa paridade, em

sete cursos. A escola realizou uma exposição na capital federal e foi premiada em

uma exposição realizada em Chicago. Mariano de Lima tentou transforma-la em

instituição de nivel superior, por meio da criação de um Conselho de Belas Artes

avalizado pelo governo estadual. No entanto, houve uma campanha difamatória da

instituição, à qual De Lima reagiu dizendo que as alunas da Escola Normal não
frequentavam sua escola pelo fato de esta permitir a matrícula de “gente misturada”.

Já em 1906, abandonou a cidade, partindo para Manaus. A escola ainda teve um

sopro de vida por conta dos esforços de sua esposa, vindo a fechar em 1911. A
escola que a substituiu foi o Conservatório de Belas Artes, criado em 1894 por de

Paulo Ildefonso de Assunção, que em 1910 foi nomeado para dirigir a Escola
Federal de Aprendizes Artífices. Esta instituição teve maior êxito, pois apenas
permitia a frequência dos filhos da dileta elite local (\NACHOWICZ, 2006, pp. 37 a

40). Essa história ajuda a exemplificar o quanto a elite curitibana era bastante
refratária a iniciativas que não fossem orientadas pela exclusividade. Durante a

Greve-Geral de 1917, que será em breve estudada, essa característica será mais
uma vez demonstrada.

Mas a mais importante experiência educacional pretérita à criação da
Universidade do Paraná, ao menos para os objetivos deste trabalho, foi a tentativa

de criação de uma universidade por José Francisco da Rocha Pombo. Em 1891,

registra-se a publicação, no “Diário do Comércio", de uma exposição de motivos,

redigida por Rocha Pombo, que procurava justificar a criação de uma instituição de
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ensino superior em Curitiba. Já em 1892, obteve, por meio de lei estadual, a
autorização para estabelecer a universidade, que ainda receberia um terreno
desapropriado onde poderia instalar-se. No entanto, o momento ainda não era
suficientemente fértil para dar ensejo à empreitada. O próprio classifica o legislativo

local de “Congresso da Politicazinha”, pois este não deu o suporte material
necessário ao projeto. Ao tempo da Universidade do Paraná, os aportes financeiros

conferidos foram vitais para a sobrevivência da mesma (WACHOWICZ, 2006, pp. 40

a42).

Em meados de 1910, o panorama de educação no estado já era
relativamente diverso: o Paraná contava com 664 escolas primárias, 2 ginásios, 6

institutos comerciais e 23 mil alunos matriculados, sendo a capital responsável pelas

matrículas de cerca de cinco mil alunos (CROCETTI, 2011, p. 43).

Ruy Wachowicz considera que o Contestado foi um evento dos mais
importantes para motivar para a fundação da Universidade do Paraná, pois que

demonstrou a fragilidade do estado frente aos seus pares na Federação. O autor

considera a própria criação da Universidade uma reação à derrota, ou “meia-vitória”,

decorrente do conflito, pois, dos 48.000 km' perdidos pelo Paraná em 1904 em favor

de Santa Catarina, o estado conseguiu reaver apenas 20.000 km”, e isso só foi

possível pela união sem precedentes da sociedade paranaense. Além disso, as

elites concluíram deste imbróglio que a falta de instrução era um dos principais

empecilhos ao adequado desenvolvimento da região (VVACHOWICZ, 2006, pp. 35 e

36). Naqueles tempos, o ensino superior, ou a ausência dele, já representava uma

lacuna a ser imediatamente preenchida. Havia assim um cenário como nunca antes

favorável à criação de uma instituição de ensino superior no Paraná.

A reforma do ensino de 1911, instrumentalizada pela Lei Rivadávia, teve

como principal caracteristica a autorização do chamado “Ensino Livre", ou seja,

permitiu-se aos particulares fundarem e administrarem instituições de ensino
independentemente de autorização legal. A esse respeito, identifica-se o problema

que eram as sucessivas reformas implementadas no sistema de ensino: em 1891 e

1892, a República manteve-se as concessões da reforma de 1979, mas já em 1901

o Estado retomou o monopólio da educação, diretiva que foi cancelada em 1911. E
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essas não seriam as únicas mudanças realizadas até a data limite deste trabalho,

1933, como será tratado logo mais (\NACHOWICZ, 2006, p. 43).

O jornal “Commercio do Paraná”, que tem como um de seus fundadores

Vitor Ferreira do Amaral, homem de grande penetração nos meios políticos do
estado, calculou que o gasto mensal de um estudante fora do estado seria de no

mínimo 400 mil réis. Os ganhos econômicos obtidos com o mate até então, não

haviam criado condições para que um grupo extenso de famílias pudessem arcar

com tais custos: o mesmo periódico avaliou que de cada 50 alunos egressos da

instrução básica, apenas 6 poderiam estudar longe de casa. Ao mesmo tempo, em

1905, o Gymnásio Paranaense obteve equiparação ao Gymnásio Nacional, o que

significou que os formandos daquela escola paranaense poderiam ingressar em
qualquer curso superior do Brasil, gerando uma demanda interna a ser suprida.
(WACHOWICZ, 2006, pp. 44 e 45). No referido jornal, temos um exemplo da

vontade das camadas instruídas de instalar em Curitiba cursos superiores, bem

como o seu apreço pela ciência:

(...) o homem formado, seja em que ramo cientlfico for, esta habilitado a
seguir a profissão que lhe parecer mais proveitosa ou aquela a que for
levada por qualquer acidente da vida, embora diferente daquela para a qual
se preparou. Tendo cursado uma casa de instrução superior, preparou o
intelecto para estudar outro qualquer ramo da ciencia (...) (Comércio do
Paraná, 1912, apud WACHOWICZ, 2006, p. 46).

Os primeiros movimentos para a criação da Universidade foram realizados

pelo professor Fernando Moreira que, ao tratar com o próprio Ministro do Interior

Rivadávia da Cunha Correia, autor da reforma de 1911, sobre as possibilidades de

equiparação do estabelecimento de ensino do qual era diretor ao Gymnásio
Paranaense, aventou-se a possibilidade da criação de um instituto de ensino
superior no Paraná, desde que se dispusesse de fundos para a empreitada. \fisto

que o professor Moreira não conseguiu reunir fundos, a presença de figuras
importantes da elite curitibana no grupo que procurava iniciar as tratativas
preliminares ao estabelecimento de uma faculdade multiplicou-se.

Vitor Ferreira do Amaral preocupou-se em levantar o capital e de visitar

escolas superiores no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de ter convidado
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Pamphilo d'Assumpção a elaborar um projeto de organização de uma universidade.

Ao mesmo tempo, outro grupo agia independentemente para alcançar o mesmo

objetivo. Liderados por Nilo Cairo, nomes como Daltro Filho, Flavio Luz, Júlio

Guimarães, Reinaldo Machado, Hugo Simas e Vieira de Alencar, praticantes de

múltiplas profissões, deliberaram que os diversos cursos por eles idealizados
deveriam aglutinar-se sob a égide de uma universidade. Como ambos os grupos

tiveram suas reuniões acompanhadas pelos jornais, os grupos rapidamente
fundiram-se (WACHOWICZ, 2006, pp. 46 a 51). Muitos desses nomes se tornaram

diretores ou lentes da futura universidade. Apenas entre os citados nominalmente,

Flávio Luz, Pamphilo d'Assumpção, Hugo Simas e \fieira de Alencar foram lentes da
Faculdade de Direito.

Os governos estadual e municipal também contribuiram decisivamente para

o sucesso da empresa. Ao ser convidado a ocupar uma das cadeiras do curso de

engenharia, o Presidente do Estado, Carlos Cavalcanti, apesar de tê-lo recusado,

não só recomendou a antecipação da data de fundação da Universidade para esta

coincidir com a da emancipação do Paraná, 19 de dezembro, como ofereceu as

instalações da Assembléia Legislativa para a realização da solenidade de
inauguração (\NACHOWlCZ, 2006, p. 52). Não serão poucas as vezes que a
Universidade vai se socorrer em doações e subvenções estaduais e municipais para

funcionar adequadamente. No inlcio de 1913, o Governo do Estado havia doado

8O:O00$OOO rs, e o Governo Municipal estava disposto a doar o terreno que antes

havia sido destinado para a universidade idealizada por Rocha Pombo, situado na

Avenida Iguaçú. Essa transação só não ocorreu porque a diretoria da universidade

tinha muita pressa em livrar-se do acanhado casarão da Rua Comendador Araújo

que serviu de primeira sede da instituição. O Prefeito de Curitiba, juntamente com a

Câmara Municipal, trataram então de doar o terreno onde foi construído o atual
Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná. Mesmo o Governo Federal

contribuiu financeiramente: em junho de 1913, a viagem de Vitor Ferreira do Amaral

ao Rio de Janeiro, para levar ao Ministro Rivadávia documentos comprobatórios da

existência real da Universidade e obter assim créditos orçamentários, já havia sido

prestigiada na ida pelo Governador do Estado Carlos Cavalcanti e pelo seu vice,

Affonso Carmargo, futuro lente da Faculdade de Direito. Na Capital do Brasil, o

diretor da universidade, juntamente com seu velho amigo e deputado federal Luiz

Bartholomeu, conseguiram uma subvenção que deveria ser destinada as escolas de
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engenharia. A Igreja também contribuiu para equipar a nova universidade, com o

bispo diocesano D.João Braga realizando doações para biblioteca universitária

(WACHOWICZ, 2006, pp. 63, 65 e 66).

Por fim, deve-se constatar que o ideário positivista, a exemplo do que
aconteceu com a Bandeira Nacional, foi levado ao lema da nova Universidade,

“Scienfia et Labor” (\NACHOWlCZ, 2006, p. 55), e à alcunha dada ao edificio da

Praça Santos Andrade, “Palácio da Luz" (CROCETTI, 2011, p. 47).

4.2 PERFIS PROSOPOGRÁFICO E ACADÊMICO DOS PROFESSORES QUE

TRATAVAM DE RELAÇOES DE TRABALHO NA FDUP

Após tratar da criação da Universidade do Paraná, finalmente chegou-se ao

cerne do trabalho, que é o esforço de identificar quem eram e o que pensavam os

primeiros professores da Faculdade de Direito acerca das relações de trabalho.
Todas as análises feitas até aqui serviram apenas como prolegômenos para este
momento, constituindo os contornos gerais do caldo de cultura em que esses
homens estavam inseridos, ajudando a compreender seus diferentes modos de agir

e pensar enquanto membros de uma sociedade de tempo e espaço especlficos.

A partir da dissertação de mestrado redigida por Priscila Soares Crocetti

(2011), seguiu-se o método “prosopográfico” de Christophe Charle (2006), um
adequado mecanismo para aglutinar essa geração de professores.

O uso dado por Crocetti à sistemática de biografias coletivas debruçou-se

sobre três questões principais. A primeira diz respeito às biografias pessoais. A

segunda aborda como se deram suas respectivas trajetórias de vida, isto é, qual foi

a importância de suas relações pessoais e institucionais, para além do nível de
instrução formal, para que os homens deste grupo obtivessem sucesso em suas

carreiras. A terceira vertente a ser estudada diz respeito a produção pessoal, o que

significa buscar na produção intelectual as especificidades de pensamento de cada

um deles. (CROCETTI, 2011, pp. 78 e 79). Como o objeto do presente Trabalho de

Conclusão de Curso está, a rigor, contido naquele desenvolvido na obra da referida
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autora, pareceu adequado utilizar os mesmos parâmetros de pesquisa. Isso porque

as relações do trabalho eram reguladas pela legislação civil durante o período
estudado.

No o Império, o trabalho livre foi regulado por basicamente três diplomas

legais, datados de 1830, 1837 e 1879, que tratavam da “locação de serviços”.
Segundo Ana Maria Machado da Costa, tais diplomas legais serviram apenas para

formalizar relações de trabalho que não eram realizadas por escravos, em especial

aquelas envolvendo estrangeiros. No entanto, a ordem escravocrata continuava a

manifestar seu viés autoritário por meio de previsão de penas de prisão ou da

imposição de trabalho forçado. Mesmo que a já referida sucessão de leis sobre o

mesmo assunto tivesse o escopo de amenizaras disposições legais do texto original,

com vistas a atrair mais imigrantes para o país, as normas não conseguiam
esconder os interesses ocultos contido na norma. Tratava-se de garantir o retorno

dos proprietários de terras que “importavam" trabalhadores estrangeiros. A norma

que era dissonante em relação a estas era o código comercial de 1850, pois este

diploma legal continha até mesmo hipóteses de indenização por acidente de
trabalho para os empregados do comércio, regulados sobre o contrato de
preposição comercial (COSTA, 2006, pp. 62 a 64).

Com o advento do regime republicano as diversas normas trabalhistas vão

sendo editadas, em um movimento que se iniciou com concessões ao funcionalismo

público e vai se espalhando para os demais trabalhadores. Esse é o caso do direito

ao gozo de férias: a primeira norma a tratar do assunto na república é um
expediente do Ministério da Agricultura de dezembro de 1889, que concedia férias

de 15 dias a seus funcionários. SÓ depois é que este direito se espraiou para o

núcleo de direito dos demais trabalhadores, como por meio da lei 4982 de 1925, que

a concedia para os trabalhadores urbanos (COSTA, 2006, p. 66). À medida que o

conceito de igualdade formal impunha o dever de se criar um espectro mínimo de

direitos individuais editou-se uma infinidade de leis que objetivavam a concessão de

direitos tais como o direito a greve, estabelecimento de idade mínima para trabalhar

e jornada máxima diária de trabalho. No entanto, tais normas não podem ser
compreendidas como o estabelecimento de um regime mais justo de trabalho: o

Decreto 1313, de 1891, que regulava o trabalho da criança e do adolescente,
determinava que os menores aprendizes de oito a dez anos, que era o grupo mais
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jovem que poderia trabalhar a partir desse regulamento, tinha jornada máxima diária

de três horas. Já jovens de 14 a 15 anos estavam limitados à “apenas” 9 horas
diárias. (COSTA, 2006, p. 68).

Até a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, era

esse grupo eclético de normas que regulavam as relações do trabalho. Com o fito de

unificar as normas de direito privado, o Código Civil de 1916, trouxe a figura do

contrato de locação de serviços a partir de seu artigo 1216. Assim, fez-se necessário

analisar o perfil dos professores que ministraram as aulas de Direito Civil das
Obrigações e Contratos em Espécie para compreender quais as eram noções de
Direito do Trabalho os primeiros lentes da F DUP.

Averiguou-se que, de 1913 a 1933, ocuparam a cadeira de Direito Civil, nos

anos letivos em que se abordava Direito das Obrigações e Contratos, os professores

Pamphilo d'Assumpção, Affonso Alves de Camargo, Manoel Weira Barreto de
Alencar e Manoel de Oliveira Franco (CROCETTI, 2011, pp. 188 a 191).

Pamphilo d'Assumpção, paranaense de Curitiba, filho de militares, formado

pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1889, foi professor catedrático de Direito

Civil da FDUP do ano letivo de 1913 até o final da mesma década, lecionando as

disciplinas de “Parte Geral” e Direito das Obrigações durante toda a sua carreira na

FDUP. Além de advogado e Consultor Jurídico do estado do Paranã, foi decisivo

para a criação tanto do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP/PR), em 1917, como

da Seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil, no ano de 1930 (Priscila

87). Também contribuiu para a fundação do Centro de Letras do Paranã e da
Academia Paranaense de Letras, além de presidir a Associação Comercial do
Paranã e a Sociedade Thalia. Essa atuação para além dos muros da Universidade

revela sua preocupação em ser não apenas um jurista, mas um pensador capaz de

atuar nas mais diversas vertentes profissionais, tais como a administração de
empresas, jornalismo, literatura e crítica de arte (CROCETTI, 2011, pp. 188, 194,

221 a 224).

Em trecho, colhido por Oscar Martim Gomes, de discurso proferido por

Assumpção por ocasião da sessão de eleição da primeira diretoria do IAP/PR, ajuda

a compreender o pensamento de um homem que cria plenamente na ciência do

Direito como instrumento de civilização:



51

A necessidade da cultura do Direito, sob cuja égide as liberdades públicas
se acolhem, como debaixo de um pálio, nos momentos diflceis e que a força
exerce pelas armas e pelos canhões, ameaçando destruir as conquistas
mais caras da razão e da justiça (Gomes apud CROCETTI, 2011,
pp. 87 e 88).

Segundo Crocetti, Assumpção é de certa forma replica o estilo da escola

paulista de agir e pensar, tecendo considerações eminentemente técnicas e
Iegalistas, além de um grande afinco aos postulados do positivismo. Os textos que

ele produziu nos seus anos no Centro Paranaense de Letras, indicam sua convicção

no celebrável momento que o progresso humano alcançara em sua época, e que a

Academia deve ser justamente o centro e a força motriz do processo de construção
de uma sociedade cada vez mais ilustrada. Ainda sob seus textos Jurídicos e seus

Programas, observa-se que suas interpretações são sempre preocupadas em seguir

a dicção legal, inclusive censurando seus pares quando estes não seguem a letra da

lei, pares como Spinosa e Carvalho de Mendonça (CROCETTI, 2011, pp. 100 a
103).

No tocante à regulação das relações de trabalho, Crocetti traz um importante

fragmento de uma obra de Assumpção, "Accidentes de TrabaIho", de _1919, na qual

fica patente o seu apego às questões formais, ao mesmo tempo em que também

demonstra seu desapego às questões sociais, até porque isso significaria ir de
encontro ao seu pensamento e à classe a qual pertencia:

Parece-me que as decisões judiciais proferidas no fôro desta capital em
acções de accidentes no trabalho, quando não verifica a morte ou
incapacidade total permanente da victima tem tomado um critério que não
está de acordo com os institutos da lei (...) É um assumpto que merece ser
convenientemente estudado principalmente quando se trata de uma lei e
exceção, que obriga o patrão a indemnisar damnos pelos quaes não é
culpado (ASSUMPÇÃO, 1927, apud CROCETTI, 2011, p. 170).
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Seus programas de aulas denotam sua preocupação em reproduzir o
pensamento ministrado na FDSP, ao mesmo tempo em que adicionava pontos que

visavam evidenciar as distinções da disciplina a ser Iecionada frente às demais
matérias do curso ou fazer exercicios de historiografia sobre a matéria (CROCETTI,

2011,p.147y

Affonso Alves de Camargo, paranaense de Guarapuava, oriundo das
chamadas “famílias tradicionais” do estado, também formado pela Faculdade de

Direito de São Paulo em 1894, foi professor catedrático de Direito Civil da FDUP do

ano letivo de 1913 ao de 1946, lecionando as disciplinas de “Parte Geral”, Direito

das Obrigações, Contratos, Direito das Coisas e Sucessões durante sua carreira

acadêmica, cobrindo grande parte das divisões curriculares dadas à matéria. Como

“operador do direito”, foi Promotor Público em Curitiba, cargo que era de livre

nomeação do governo do estado à época. Dos professores analisados, com certeza

é aquele de mais notável trajetória politica: além de ter sido diretor da própria FDUP,

foi deputado estadual, federal e senador pelo Paraná, além de ter sido presidente e,

como já mencionado, vice-presidente do estado do mesmo estado. Também fundou

o Banco do Estado do Paraná e presidiu a seção paranaense do Partido
Republicano (CROCETTI, 2011, pp. 86, 188, 195, 196, 221 a 239).

Segundo Crocetti, Camargo seguiu a mesma linha de Assumpção, na
medida em que transferiu para o seu pensamento muito do ideário positivista e

liberal voltado à prática que a FDSP propugnava (CROCETTI, 2011, p. 98). Para ele

o direito positivo, principalmente quando este importava em codificação, era o

símbolo máximo do progresso. Crocetti colheu trechos que evidenciam a sua visão

de uma história linear e progressivamente melhor:

Esse edifício juridico, politico e social, custou á humanidade séculos de
labor e luta, para se consolidar. Desde a lei das XII taboas, até o direito
pretoriano; desde á codificação de Justiniano, que, relegada com a
destruição do Império Romano, ressurge, na Idade Média, como elemento
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preponderante na constituição do direito germànico e de outros povos; para
culminar com a feitura do Código de Napoleão, padrão dos códigos
modemos; desde o patriarcado, autocracia grega, imperialismo romano,
invasão bárbara, feudalismo e instituição das monarquias absolutas, até a
Revolução Francesa, creadora da democracia, com base no liberalismo e
individulaismo”. Para ele, estávamos no ápice da cultura, e em especial da
cultura juridica, “para cuja construção muito concorreram os ensinamentos
de Gaio e Ulpiano, até Savigny e Jhering e os filósofos, desde Pitágoras e
Sócrates até Descartes, Spinosa e Kant (Anuário de 1940 da FDUP,
1941, apud CROCETTI, 2011, p. 103).

Seu pensamento caracterizava-se pela rejeição às correntes solidaristas que

começaram a ganhar força após a Primeira Guerra Mundial. Segundo ele, a “nova

mentalidade que se formou após a grande guerra” colocaria em risco a pedra
fundamental das sociedades civilizadas, a família “juridicamente organizada, de

acordo com a moral cristã, e sob a tutela do estado”. Recomenda, então, que seus

alunos, depois de formados, “como magistrados, se o fordes, sabei ajustar as leis

aos princípios de direito e de justiça, pois no poder judiciário reside a garantia dos

direitos individuais" (CROCE`l'l`l, 2011, p. 104). Seus programas, a exemplo dos de

Panphilo d'Assumpção, reproduzem em grande parte aqueles redigidos por
professores da FDSP, apenas adicionando alguns pontos que visavam trazer às

suas aulas opiniões da doutrina que certamente ele considerava “a mais autorizada”

(CROCETTI, 2011, p. 146).

Manoel Vieira Barreto de Alencar, natural de Alagoas, filho de Coronel,

“bacharel do Norte” pela Faculdade de Direito do Recife em 1892, foi professor

catedrático de Direito Civil da FDUP de 1913 até sua aposentadoria, em 1951,

ministrando as disciplinas de “Parte Geral”, Contratos, Direito das Obrigações,
Direito das Coisas, Direito de Família, Sucessões e Direito Internacional Privado. Foi

Promotor Público em Pernambuco, Juiz de Direito no Paraná, Procurador Fiscal do

Tesouro Federal e advogado de bancos e de grandes empresas, como a sucursal
brasileira da Standart Oil, maior companhia do mundo até seu desmantelamento por

via judicial, em 1911 (CROCETTI, 2011, pp. 189, 195, 196, 221 a 244).

Se os outros professores apresentados até aqui são verdadeiras epítomes

do que se esperava dos juristas egressos da FDSP, ao que parece Alencar não
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seguiu inteiramente as recomendações dos lentes da FDR. Segundo Crocetti, o

nível de reflexão teórica de Alencar não segue os extremos verificados nas
memórias sobre outros lentes formados em Recife, como o professor Benjamin Lins

de Albuquerque, lente de Enciclopédia Jurídica. Segundo Oscar de Plácido e Silva,

primeiro aluno matriculado na Universidade do Paraná e eminente jurista, o
magistério de Albuquerque era “desmesuradamente rigoroso”, indicando o grau de

consistência teórica que o professor impunha a si mesmo e a seus alunos
(CROCETTI, 2011, pp. 95 e 105). Alencar, no entanto, também tem um perfil de

jurista apegado aos preceitos do direito positivo. Em artigo publicado na “Revista

Paraná Judiciário”, sua análise sobre a ação de reivindicação, teceu suas
considerações sempre a partir da dicção legal:

É precisamente o que ocorre com a disposição do art. 177 que, sendo
aparentemente clara e simplista não pode sem absurdo ser entendida sináo
em hannonia com o systema do nosso direito civil, no tocante a organisação
da propriedade, o que, alliás, está de acordo com a lição do sábio pensador
da escola do Recife. 'alem da ordem especial, diz Paula Batista em que
estão ao leis entre si quanto as maneiras de seu especial e exclusivo
dominio, donde resulta que, em regra, é preciso, em cada género de
negócios, consultar as leis que lhe são próprias, existe uma outra ordern
geral que prende todas as leis a um sistema harmõnioo, de modo que umas
não destruam as outras (Alencar apud CROCETTI, 2011, p. 106).

Além de cultor da lei, ainda demonstra respeito pelas ideias do professor

Paula Batista, indicando que a sua adesão às noções de fechamento e
perfectibilidade das normas estatais por meio de um sistema, faceta caracteristica

do positivismo jurídico, é fruto da instrução recebida na FDR (CROCETTI, 2011, p.

106). Crocetti também constata que os programas de suas aulas estão em total
consonância com os programas redigidos por professores da FDR. Quando da
promulgação do Código Civil em 1916, sua preocupação é adaptar a terminologia

empregada à dicção do código. (CROCETTI, 2011, pp. 145 e 147).

Além desses lentes catedráticos, que iniciaram suas atividades junto à
FDUP desde o princípio, cabe ainda falar de Manoel de Oliveira Franco, primeiro
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professor a ingressar no quadro de civilistas após a formação do grupo inicial de

professores da faculdade. Franco, curitibano, formado pela FDSP em 1906 foi

professor catedrático de Direito Civil de 1913, apesar de ter começado a lecionar

apenas em 1917, até sua aposentadoria, em 1954, Iecionando “Parte Geral”, Direito

das Obrigações, Contratos, Direito das Coisas, Direito de Família e Sucessões. Além

de advogado, foi vice diretor da FDUP, membro do Tribunal de Ética Profissional da

Sessão Paranaense da OAB, Promotor Público, Secretário Estadual do Interior,

Justiça e Instrução Pública, Deputado Estadual e Presidente do Conselho
Administrativo da divisão paranaense Caixa Econômica Federal. A respeito de como

se deu a entrada de Franco ao grupo de lentes da UFDUP, Crocetti indica que ele

não entrou por meio de concurso. (CROCETTI, 2011, pp. 107, 190, 200, 221 a 244).

Quanto aos seus programas, Crocetti observou que aquele destinado a
nortear suas aulas de Direito das Obrigações em 1934 era muito semelhante ao

redigido em 1934 por Vicente Rao para suas aulas na FDSP, exceto pela supressão

de alguns pontos, como àquele relacionados a necessidade de maior atividade
legislativa a respeito de “direito privado social”. No entanto, manteve o ponto a ser

lecionado sobre “a finalidade social do direito privado”. Seu programa de Contratos

em Espécie de 1935, ao menos cita a existência de legislação trabalhista, o que é

um avanço em relação aos demais programas (CROCETTI, 2011, pp. 151 e 152).

lsso indica como o pensamento de Franco operava, numa época em que mesmo no

centro do poder politico brasileiro observou-se uma nova percepção acerca dos
direitos sociais.

Apesar de o Contrato de Locação de Serviços ter ficado no espectro de
temas a serem tratados pelos referidos lentes, estes preferiram (salvo pelo programa

de I935 de Manoel de Oliveira Franco) ignorar tal incumbência (CROCETTI, 2011, p.

169). Durante o estudo dos programas das disciplinas, verificou-se que assuntos

correlatos ao estudo desse contrato específico e ao mundo do trabalho em geral,

foram tratados em Economia Politica, ministrada na maior parte dos anos a que
essa obra se limita por Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo.

Macedo era paranaense de Campo Largo, oriundo de famílias tradicionais

do estado. Fez o Curso Preparatório no Gymnásio Paranaense e bacharelou-se em

Direito pela FDSP. Na FDUP, foi lente catedrático de Economia Política e Finanças
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de 1913 até ser jubilado, em 1947. Foi Procurador Fiscal do Estado, Procurador

Geral da Justiça, Diretor da Instrução Pública, Advogado Geral do Estado e
desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Paraná. Além disso, foi um dos
fundadores do Centro de Letras do Paraná e da Sociedade de Socorro aos

Necessitados e da Escola Maternal, dirigiu o Instituto Curitibano, foi professor de

português da Escola Normal e do Gymnásio Paranaense, colaborou como articulista

jurídico e literário de diversos jornais e revistas da imprensa curitibana e foi o Ietrista

do Hino do Estado do Paraná. (CROCETTI, 2011, pp. 188, 192 e 193).

Segundo Cristiane dos Santos Souza (2012), seu projeto educacional era o

de transformar as escolas em espaços destinados a adequação dos estudantes às

demandas de uma sociedade voltada para o progresso e para a civilidade. Suas
aulas eram, mais do que um apanhado de abstrações teóricas, momentos em que a

politica e economia eram objeto de análise (SOUZA, 2012, p. 106). Segundo
Crocetti, o “Curso didático de Economia Política ou ciência do valor”, de José Luis

de Almeida Nogueira (1955), foi uma das obras de Economia Política mais
consultadas pelos alunos na biblioteca da universidade durante o periodo estudado

(CROCETTI, 2011, p. 246). Segundo Amaury Patrick Gremaud, esta foi a principal

obra de Economia Política utilizada nos cursos jurídicos da República Velha. Não

por acaso, seu autor foi lente catedrático das disciplinas de Ciências das Finanças e

Contabilidade do Estado e de Economia Politica e Ciência das Finanças da FDSP

(GREMAUD, 1997, pp. 11 e 12).

O confronto dos programas da disciplina de Macedo com a referida obra

esclarece que o professor utilizava rigorosamente a mesma sistemática empregada

por Nogueira. Exemplos dessa reprodução são os programas da década de 1930,

que ainda mantinham a mesma estrutura encontrada na obra de Nogueira, tratando

o trabalho como um fator de produção comparável a abstrações como a natureza e

o capital, ao mesmo tempo em que dispensava igual tratamento ao salário, ao lucro

e às indenizações decorrentes das relações de trabalho e aos meios de resistência

operária, como ligar e sindicatos, todos aglutinados na forma de meios de
“repartição e distribuição" da riqueza. Verificou-se também a cópia de chamadas leis

do trabalho, que naturalizavam o trinômio “produzir muito, produzir bem e produzir

barato”. Além disso, naturalizava a divisão do trabalho em “tipos" - “manuaI”,
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“mental”, “de invenção” e “de direção” (MACEDO, Programmas de 1931, 1932, 1934

e 1936).

A obra de Nogueira (1955) ajuda a compreender muitas das noções
incorporadas às aulas de Macedo. A igualdade entre trabalho, natureza e capital,

que nada mais é que uma “coisificação" do trabalho humano, pode ser visualizada

nos seguintes trechos:

Imaginemos uma cultura agrícola. O trabalho e o capital empregados, v. g.,
a 100, mais o resultado auferido equivale a 200; neste caso deduzido o
custo de produção, o valor do trabalho e do capital, demonstra-se um
excesso de 100: e este representa a contribuição da terra (NOGUEIRA,
1955, p. 109)

G

São desiguais em todas as regiões do globo - os homens e as raças, a
cultura ou o atrazo social, o solo, as zonas, a flora, a fauna, a topografia, a
hidrografia, a orografia, etc. Todos esses fatores tão diversos influenciam
diversamente na produção (Nogueira, 1955, p. 111).

A divinização do trabalho, ao mesmo tempo em que se recorre à dência
para justificá-Ia, pode ser encontrada no seguinte excerto:

O trabalho não é pena ou sofrimento; pena seria o excesso de trabalho, que
produz fadiga: pena, também, a ociosidade, que produz tédio. (...) O
trabalho não é nem glória nem opróbrio. Perante a Philosofia, é uma lei
natural, perante a Moral um dever. Também assim a considera a Religião
Cristã. (...) Sob o ponto de vista juridico, o trabalho é um direito. Não é uma
obrigação, salvo estipulação contratual. A Phisiologia o recomenda como
útil para a saúde do corpo; e Phisicologia, para a higiene do espirito
(Nogueira, 1955, p. 130).

Nogueira considerava todos os trabalhadores, independentemente de sua

ocupação ser majoritariamente mental ou fisica, como partícipes de uma mesma
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categoria. Assim, tratava o salário como retribuição ao operário e o lucro como a

remuneração do empresário (Nogueira, 1955, pp. 131 e 186). Ou seja, apesar de os

ganhos de um e de outro serem brutalmente diversos, havia uma tênue igualdade

que os unia na nova, industrializada e moderna sociedade brasileira.

A rejeição ao comunismo fundava-se justamente na quebra da meritocracia.

Valendo-se de Thiers, afirmava que: “O comunismo mata o trabalho, porque,
malogrando-lhe o objetivo, destrói o ardor por alcançá-lo; faz ainda mais, suprime a

liberdade” (Thiers apud Nogueira, 1955, p. 215).

Finalmente, o autor considerava a greve uma “arma” nas mãos do
operariado, e preferia que ela viesse a se tornar um meio de resistência
absolutamente excepcional. Para ele, os sindicatos deveriam utilizar suas estruturas

para instruir seus membros, produzindo uma classe capaz de compreender e firmar

acordos, o que seria o melhor para patrões, para empregados e, principalmente,

para a produção (Nogueira, 1955, pp. 225 e 226). Em suma, acatar acordos seria

melhor do que resistir a atrasar a produção.

Traçados os perfis dos professores, deve-se tecer considerações acerca dos

três referenciais escolhidos para compor a biografia coletiva desse grupo. Quanto à

ascendência dos professores, verificou-se que todos eram oriundos de estratos
sociais muito elevados, quando não eram eles mesmos os filhos ou os novos
ocupantes dos postos de direção da sociedade. Quanto às suas trajetórias de vida,

fica claro como as barreiras na sociedade local foram mínimas para o seu sucesso.

O caso de Manoel de Oliveira Franco é emblemático, pois sequer teve que
apresentar uma tese para virar lente catedrático da Universidade, indicativo de sua

posição social privilegiada. Ao mesmo tempo, Affonso Camargo foi presidente do

estado durante o período estudado, e os outros ocuparam cargos centrais no
Governo do Estado ou na Justiça do Paraná.

Quanto à produção pessoal de cada um, inicia-se pela classificação entre

juristas “eloquentes” ou “cientistas”: os lentes da FDUP mantinham característica de

“eloquência”, visto que muitos deles eram escritores de ficção e contribulam com

jornais e revistas, ao mesmo tempo que demonstravam um apego muito forte aos

postulados do positivismo e do liberalismo. A incorporação dos argumentos, dos

conceitos e do vocabulário cientifico era a regra entre eles. Nesse particular, é
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importante ressaltar o quanto eles eram refratários ao antiformalismo juridico que

começava a aportar no Brasil. Affonso Camargo, em uma das “Mensagens” que, na

qualidade Presidente do Estado enviou à Assembleia Legislativa, fez uma
verdadeira ode a promulgação do Código Civil de 1916:

A execução do Código Civil, monumento jurídico que muito enaltece a
nossa cultura de povo civilisado, veio a libertar-nos de leis antiquadas, que
não mais estavam de accordo com as nossas necessidades e progresso,
<_..› (cAMARoo, 1917, p.12).

Isso indica os professores dessa primeira geração estavam muito mais
ligados ao ideário positivista e codicista do que dispostos a abrir mão do
cientificismo em que foram academicamente formados.

4.3 ATUAÇÃO DOS MEMBROS OU FUTUROS MEMBROS DA UP NA GREVE
GERAL DE 1917

Depois de tratar das concepções teóricas dos professores, é importante
descrever a reação deles enquanto grupo a um momento de sublevação social que

contrariava fortemente seus interesses de classe. Assim, é possível confrontar
discurso e prática. Para tanto, recorreu-se a um momento crucial da história do

movimento operário paranaense, a Greve-geral de 1917.

Durante o período da chamada República Velha, o movimento operário

nacional, contrariando a ordem oligárquica e plutocrática estabelecida, ganhava

força: segundo Francisco Hardman, citando pesquisa realizada por Edgar
Rodrigues, a primeira década do século XX registrou 111 greves de operários, e na
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segunda, época da Greve de 1917, 258. Além disso, Edgar Rodrigues averiguou que

inúmeros outros meios de resistência foram constituídos até o ano de 1922, desde

Uniões e Sindicatos até mesmo grupos de teatro e escolas livres, bem como a
produção de grande quantidade de eventos e publicações que davam voz ao
movimento (RODRIGUES apud HARDMAN, 1989, p. 313, apud FONSECA; GALEB,

1996, pp. 22 e 23).

Segundo Ricardo Marcelo Fonseca e Maurício Galeb, o movimento operário

nacional passou por um momento de ressurgimento na segunda década do século

XX por conta das dificuldades econômicas que se multiplicavam no período. Bóris

Fausto, citado pelos autores, entende que as dificuldades decorrentes da Primeira

Guerra Mundial agravaram problemas crônicos do pais:

Na raiz da ascensão dos preços intemos encontram-se dois fatores
principais. As emissões inflacionárias, que se iniciaram em agosto de 1915
para sustentar o café e financiar os déficit do orçamento federal: o
crescimento da exportação de géneros alimentícios (em alta no mercado
intemacional) para os beligerantes, combinado com a dificuldade de
importar outros géneros especialmente o trigo - cujos preços internacionais
também se elevam (FAusTo, 1986, p. 165, apud FONSECA;
GALEB, 1996, p. 24).

No Paraná, a crise decorre do esgotamento da indústria ervateira ao mesmo

tempo em que a Argentina se industrializava (FONSECA; GALEB, 1996, p. 25). Com

isso, as condições de trabalho iam se tornando cada vez mais execráveis. Tomemos

como exemplo das condições da época a descrição feita por Luls Fernando Lopes

Pereira da rotina de trabalho dos caixeiros-viajantes ainda na virada do século XIX

para o XX: “os caixeiros trabalhavam em média dez horas por dia, com folga em

domingos e feriados e não tinham amparo legal, contando ainda com a limitada

proteção da Associação Curitibana dos Empregados no Comércio” (PEREIRA, 2002,

p.129)
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A insatisfação gerada por essa alta nos preços, aliada à crescente
organização do movimento operário, conduziu à deflagração da primeira greve geral

do Brasil. Em junho e julho de 1917, por todo o país houve greves. A greve em
Curitiba iniciou-se em solidariedade àquela que se desenvolvia em São Paulo:

(...) já, então, um movimento de solidariedade ao proletariado paulista
começava a esboçar-se em Curitiba. Das reuniões isoladas, passou-se, a
15 de Julho, para uma assembleia geral das nossas entidades operãrias. Al
foi deliberado realizar-se um grande comício que teria lugar à 18
(cARNE1Ro, 1953, p. 153, apud FONSECA; GALEB, 1996, p.
37).

Na referida assembleia, realizada na Praça Tiradentes em 18 de julho,

decidiu-se pela greve (FONSECA; GALEB, 1996, p. 38). Os piquetes começaram na

manhã do dia seguinte, 19 de julho. Ao chegarem à estação dos bondes na Rua
Barão do Rio Branco, os trabalhadores se depararam com um destacamento policial,

capitaneado pelo Chefe de Pollcia, Lindolpho Pessoa. Em 1918, ele passará a ser

um dos lentes da FDUP (FONSECA; GALEB, 1996, p. 40).

As tensões foram se agravando ã medida que a massa de grevistas ia se

avolumando. As fábricas que ainda se mantinham funcionando pediam proteção à
polícia. O transporte público e o de viveres também é mantido sob proteção policial.

Na hora do almoço os grevistas tentaram cortar a energia da cidade, mas não foram

bem sucedidos. À noite, no entanto, por volta de mil trabalhadores ocuparam a usina

de eletricidade da cidade, rendendo os soldados que faziam a segurança do local e

deixando a cidade às escuras durante cerca de duas horas (FONSECA; GALEB,

1996, pp. 40 a 42). O relato do “Diário da Tarde”, colhido por Fonseca e Galeb,

demonstra a reação histérica que os jornais da elite Curitibana tiveram ao episódio:
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O aspecto da cidade era terrivel á sete horas da noite. As escuras e cheia
de boatos alarmantes, parecia que nos achavamos em plena revolução (...)
era funambulesco o aspecto da cidade ás escuras, mas acima disso estava
o tenor que se espalhou ao ouvir-se um renhido tiroteio (DIÁRIO DA
TARDE, 19/07/1917, apud FONSECA; GALEB, 1996, p. 42).

Esse tiroteio marca uma nova fase na greve, em que a força passa a imperar

nas ações de ambos os lados.

No dia seguinte, as lideranças procuravam ainda manter certo diálogo entre

si. Lindolfo Pessoa reuniu-se na chefatura de polícia com os principais líderes do

movimento grevista, Bortolo Scarmagnan, Adolpho Silveira e Octavio Prado. Dessa

reunião, extraiu-se duas coisas: que os lideres grevistas não se interessavam pelo

uso de táticas violentas de manifestação, e que o chefe de polícia atuaria como
intermediário entre estes e o Presidente do Estado Affonso Alves de Camargo, lente

catedrático de Direito Civil da FDUP, indicando a que ponto a greve perturbava a

elite local, bem como qual seria a linha que o govemo do estado adotaria para lidar

com um momento de manifesta insatisfação popular. (FONSECA; GALEB, 1996, pp.

43 e 44).

Com a continuidade dos "distúrbios", o empresariado reuniu-se com o Chefe

de Polícia na Associação Comercial (FONSECA; GALEB, 1996, p. 44). Sobre essa

reunião, os jornais da época trazem valioso relato sobre como a elite local procurava

distorcer a realidade dos fatos para adequá-la a seus interesse_s: os empresários

iniciaram suas manifestações

(...) declarando que os operários de seus estabelecimentos não se achavam
em greve; foram dispensados dos trabalhos apenas para evitar conflitos,
mas que todos declararam que estão satisfeitos; não tem exigências a fazer
e seus vencimentos são razoáveis (DIARIO DA TARDE, 21/07/1917,
apud FONSECA; GALEB, 1996, p. 45).
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Mesmo o Chefe de Policia foi pego de surpresa com a resposta “da parte

dos industriaes (...) que não fosse essa chocante, de que a greve era uma ficção”

(DIÁRIO DA TARDE, 23/07/1917, apud FONSECA; GALEB, 1996, p. 45). Sendo

assim, Lindolfo Pessoa comprometeu-se a “separar o elemento operário do
elemento perturbador da ordem, e assim garantir o trabalho e a liberdade do
comercio” (DIÁRIO DA TARDE, 23/O7/1917, apud FONSECA; GALEB, 1996, p. 45).

No dia seguinte 21 de julho, Pessoa fez publicar uma declaração que
acertadamente foi considerada por Fonseca e Galeb como um resumo da
mentalidade que orientava as ações dos dirigentes da sociedade curitibana da
época:

O chefe de policia do Estado, attendendo a que attitude assumida por grupo
de agitadores vae tomando feição sediciosa, visto que, além de outras
violencias, pretende impedir a liberdade de commercio e o supprimento de
came e pão á população da cidade e cumprindo-lhe o dever de manter a
ordem e garantir a liberdade de trabalho, a segurança individual e a
propriedade, previne que não pennitirá a continuação desta situação.
Convida portanto o povo a se abster de quaesquer reuniões que visem
perturbar a ordem, ou atentar contra quaesquer direito, pois usará de todos
os meios para manter o socego publico (A REPÚBLICA, 21/07/1917,
apud FONSECA; GALEB, 1996, p. 46).

Os líderes da greve reagiram a essa nota com outra, que pedia aos grevistas

para que não promovessem mais agitações, para “evitar mortes e massacres”.

Mesmo assim, ainda ocorreram alguns “distúrbios”. Com isso, duas reuniões foram

realizadas durante o dia para definir comissões, de operários e de patrões, para

definir em conjunto os rumos da greve: os operários, após fundarem a Federação

Operária de Resistência, elegeram uma comissão de greve composta por Adolpho

Silveira, Octavio Prado, Lino Mota, Caetano Grassi, Bortolo Scarmagnan, Thomaz

Camili, Manoel de Oliveira e Sá e Amaro Sant'Anna. Da parte dos patrões, as lojas

maçõnicas de Curitiba se reuniram e indicaram para sua comissão Petit Carneiro,

Pamphilo de Assumpção, lente catedrático de Direito Civil da FDUP, Lopes Neto e
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Hugo Simas, outro lente catedrático de Direito Público e Constitucional da FDUP

(FONSECA; GALEB, 1996, pp. 47 e 48).

Essa reunião, realizada a 22 de julho, não logrou sucesso. Pelo contrário, os

grevistas intensificaram a carga, conseguindo, entre outras coisas, impedir a partida

do trem para o litoral e a derrubada de pontes sobre os rios Belém e Barigui
(FONSECA; GALEB, 1996, pp. 49 e 50). Nesse ambiente, o Chefe de Polícia

resolveu empregar todos os meios possíveis de coerção para dissolver o embate.

Segue a nova nota publicada pela imprensa:

O Chefe de Polícia do Estado previne á população ordeira da capital que
tendo, de accordo com os principios democráticos e as boas normas de
moderação, esgottado os meios brando para se manter a ordem, vae
empregar a força e os meios de julgar mais convenientes. Avisa, porisso ao
público e particulannente ás famílias que se abstenham de transitar pelas
ruas da cidade (DIÁRIO DA TARDE, 23/O7/1917, apud
FONSECA; GALEB, 1996, p. 50).

O uso da força em seu extremo agrada aos jornais, havidos por noticiarem o

retorno à “normaIidade”: '“sahido para as ruas sob a egide de um estandarte
revolucionário, o direito á greve, ia (...) se transformando numa situação precária

para a ordem pública, pela prática de depredações" (A REPÚBLICA, 23/O7/1917,

apud FONSECA; GALEB, 1996, p. 51). O emprego da maciça repressão policial

garantiu o reestabelecimento da ordem anteriormente estabelecida. A rotina voltou à

“normalidade” já na terça-feira, 24 de julho. Ao mesmo tempo, muitos dos líderes

grevistas sumiram definitivamente da vida curitibana (FONSECA; GALEB, 1996, p.

52). Vencida a greve, os jornais celebraram a vitória da reação:

Não era pois uma greve, como deveria ser; era um estado de anarchia que
os agitadores pretenderam crear (...). A acção da polícia foi por conseguinte
uma perfeita correspondencia das suplicas da população, já apavorada em
meio dessas tropelias que se desenvolviam por todos os recantos da
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cidade. Esta pois restabelecida a ordem e normalizado o trabalho. Acabou
se a anarchia (DIÁRIO DA TARDE, 24/07/1917, apud FONSECA;
GALEB, 1996, p. 52).

Priscila Crocetti define com precisão que qualquer sublevação social era

tratada pela elite curitibana como caso de polícia (CROCETTI, 2011, p. 170). Nas

tratativas de domingo, dia 22 de julho, entre comissões de empregados e patrões, a

comitiva enviada pelo empresariado para costurar um acordo com os grevistas tinha

representantes da FDUP: Pamphilo de Assumpção, já estudado, e Hugo Simas,
lente catedrático de Economia em 1913 e de Direito Público e Constitucional em

1914, ambos pela FDUP. Além disso, em 1918, o Chefe de Polícia da Capital,
Lindolpho Pessoa, o principal responsável pela repressão aos grevistas, foi
aclamado pela Congregação de Direito da FDUP para ocupar a vaga de lente
substituto da 2° Seção. Em 1923, ele se tornou catedrático de Direito Público e
Constitucional (CROCETTI, 2011, pp. 170, 196, 197 e 201).

Mais importante que isso é perceber como a reação surge justamente da
percepção das elites curitibanas de que qualquer eventual melhoria nas condições

de vida dos trabalhadores romperia com a sua posição natural do mundo industrial.

Eric Hobsbawm indica que o tipo de mentalidade que norteava as relações de
trabalho na década de 1870 na Europa, mas que continuou a ser aplicada na
Curitiba da década de 1910:

(...) economia à parte, nos países do Velho Mundo à classe média
acreditava que os trabalhadores deveriam ser pobres, não apenas porque
sempre tinham sido, mas também porque a inferioridade económica era um
índice adequado da inferioridade de classe. Se (...) alguns trabalhadores
chegassem a receber suficientemente para se darem ao luxo de desfrutar
por um breve momento dos privilégios que os empregadores olhavam como
seus direitos naturais, a indignação seria sincera e viria do fundo do
coração. O que é que mineiros tinham a ver com pianos de cauda e
campagne? (...) o máximo adequado à classe trabalhadora era uma
quantidade suficiente de comida boa e decente (preferivelmente sem muita
bebida), uma habitação modesta e lotada, vestimenta adequada para
proteger a moral, e saúde, e conforto, sem arriscar uma tendência à
imitação dos superiores na escala social (HOBSBAWN, 2012, p. 332).
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Hobsbawm também compilou algumas canções, compostas na Inglaterra e

nos Estados Unidos na década de 1860, que serviriam como “incentivos” para os

trabalhadores, mas que poderiam perfeitamente ter sido publicadas na Curitiba de

1917. Seguem duas delas:

Sou um soldado, um soldado da indústria,

E como você, tenho a minha bandeira.

Meu trabalho tem enriquecido a pátria.

Vou lhe dizer, meu destino é glorioso (PIERRAD, 1964, p. 400, apud
HOBSBAWN, 2012, p. 330)

G

Trabalhem, rapazes, trabalhem e fiquem satisfeitos

Desde que vocês tenham o suficiente para comprar uma refeição;

O homem em quem vocês podem confiar

Ficará rico mais e mais

Somente se puser seus ombros na roda (COLE; POSTGATE, 1946, p.
368, apud HOBSBAWN, 2012, p. 330).
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4.4 PROGRESSIVO DESCOLAMENTO DO DIREITO DO TRABALHO DA

CIVILISTICA E O ESTABELECIMENTO DA CADEIRA DE DIREITO INDUSTRIAL E

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, EM 1936.

Com as correntes solidaristas tomando força no entre guerras, o Direito do

Trabalho é uma das disciplinas que vai sofrendo um descolamento da sua matriz

teórica, o Direito Civil, forçando a criação da nova cadeira de Direito Industrial e

Legislação do Trabalho.

Gilberto Bercovici, em te›‹to estuda a nova proposta constitucional e as

transformações em relação os direitos sociais ocorridas na Era Vargas (BERCOVICI,

2008), entende que um dos principais projetos do Governo Provisório que chegou ao

poder em decorrência da Revolução de 1930, foi a “estatização das relações
sociais”, que visava tornar o Estado uma força garantidora de direitos, aquém os

diferentes grupos deveriam reportar seus interesses se quisessem estendè-los,
transformando-o em verdadeiro arbitro das relações sociais. Aqui é importante expor

a ressalva feita por Bercovici ao salientar que o Brasil pós 1930 foi um pais de

muitas contradições, entre elas a de ter sido um estado social (ao menos no
discurso) e intervencionista ao mesmo tempo em que era repressor nas questões

sociais e que cedia com frequência aos interesses do empresariado (BERCOVICI,

2008, pp. 376 e 377).

Após o final da primeira guerra mundial, constituições como a do México, de

1917, e de Weimar, de 1919, passaram a conter disposições sobre os chamados

direitos sociais, que não serviam apenas para estabelecer a igualdade formal entre

os cidadãos, mas para impor pela via estatal, direitos que viessem a construir
sociedades norteadas pelo princípio da igualdade material. No Brasil, a Constituição

de 1934 introduziu essa ordem de ideias no pais (BERCOVICI, 2008, pp. 380 e 381).

A respeito da legislação especificamente trabalhista, foi a partir da Revolução de

1930 que a regulação das relações de trabalho foi acelerada e sistematizada
(BERCOVICI, 2008, pp. 397 e 398).
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Em relação ao nosso objeto de estudo, em 1936, por meio da Lei n° 176, de

8 de janeiro, instituiu-se a cadeira de Direito Industrial e Legislação do Trabalho. Na

FDUP o professor incumbido da matéria foi João Ribeiro de Macedo Filho, irmão do

já analisado Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo. Macedo Filho era lente
catedrático de Direito Comercial desde 1916 e assumiu ambas as cadeiras em 1936,

até ser substituído por Omar Gonçalves da Motta, em 1937 (CROCETTI, 2011, pp.

190, 200, 203, 204 e 224). Macedo Filho dividiu seu programa de 1936 em 31

pontos, iniciando os específicos de legislação trabalhista a partir do ponto 23,
seguindo basicamente a dicção dos artigos 120 a 123 da Constituição de 1934
(MACEDO FILHO, Programma de 1936). Para finalizar, seguem trechos de discurso

proferido por este professor em 1931, por ocasião da Semana Nacional de
Educação que ocorreu em Curitiba, para resumir que, no Paraná, o novo começo

das aulas de Direito do Trabalho se deu pelas mãos de um autêntico membro da

geração de primeiros professores da Faculdade de Direito da Universidade do
Paraná:

(...) Saem a campo, com animo forte e viril, pregando a verdade da ciencia,
as magnificèncias da arte, a correção da llngua, o vigor do flsico, a
sanidade do moral, a fortaleza do caráter, o dever de patriotismo e, ao
mesmo tempo, apontando (...) a necessidade que tem todo o brasileiro de
prestar o seu decidido apoio, o seu concurso incondicional, ao trabalho
intenso e vigoroso para (...) tornar o Brasil a mais forte, a mais rica, a mais
poderosa nação da terra. O brasileiro é forte e resoluto; é ordeiro e
trabalhador; é amante do progresso e da civilização. (...) Deitemos o olhar
por sobre este pequeno pedaço do Brasil, que nos serviu de berço, olhemos
o Paraná. lndaguemos o que possui ele, quais as suas riquezas o de que
necessita para ascender vertiginosamente ao nível dos grandes Estados.
(...) Necessário, entretanto, para que o trabalho seja realmente produtivo,
que seja ele metódico e especializado. A divisão do trabalho é o grande
segredo da produção (...) Todas as profissões são boas, são nobres, são
todas dignas. Resta apenas, que, no seu exercício, esteja sempre presente
a consciencia do dever, o amor ao trabalho, a dedicação toda a prova; que,
no seu desempenho diuturno, o profissional não seja dominado apenas pelo
interesse pessoal, pelos lucros que ela proporciona. (...) Trabalho. Honra.
Dignidade. O trabalho é o maior bem da terra. Deus o imprimiu à vida dos
homens como o doce enlevo que faz as delicias da existência. (...) Eis
senhores, o trabalho dignificante (MACEDO FILHO, 1977, pp. 131 a
136).
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5 CONCLUSÃO

Ultrapassada a etapa de análise do objeto de pesquisa, passamos a tecer

considerações a guisa de conclusão.

A criação da Universidade do Paraná surge em um momento histórico muito

significativo para o Brasil e para.o Paranã. A mudança para regime republicano

significou também a possibilidade de institucionalização das ideias liberais,
positivistas e evolucionistas, que calhavam as intenções de se construir um novo
Brasil.

O Paranã, por sua vez, passou por imensas transformações políticas e
econômicas ao longo do século XIX. Do ponto de vista econômico, a indústria da

erva-mate impulsionou a economia ao mesmo tempo em que fez o estado participar

de modo relevante da política nacional de absorção de imigrantes, que foram
decisivos para uma verdadeira revolução das caras e dos modos do estado. Do
ponto de vista político, a economia do mate alçou a elite curitibana à condição de

grupo dirigente dos destinos da sociedade paranaense.

Essa nova elite procurou desenvolver uma nova história e novas tradições

para o Paraná, a partir de iniciativas como o movimento Paranista. Com isso
conseguiram se manter no poder e ao mesmo tempo afastaram de cargos decisórios

os novos contingentes populacionais do estado, ao mesmo tempo em que
impuseram o seu projeto de civilização e progresso.

A Universidade do Paraná, uma das primeiras do Brasil, é um dos frutos

desse caldo de cultura que a rigor modificou toda a cidade de Curitiba. Não é a toa

que para a sua criação e bom funcionamento, concorreram tantas figuras
importantes da sociedade local, inclusive para garantir pela via estatal a manutenção

do empreendimento, por meio da concessão de subvenções e de doações.

Sua Faculdade de Direito passou a ser um centro aglutinador da
“intelligentsia” local e centro formador da burocracia e da vida econômica do Paraná.

Seus professores atuaram de modo significativo para a construção desse novo
estado. Muitos deles eram os principais beneficiarios disto e ainda ocupavam os

postos mais importantes da burocracia estadual.

A respeito das características gerais de seus pensamentos enquanto grupo,

percebe-se uma notória propensão à eloquência, com muitos se dedicando a poesia
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e ao jornalismo, ao mesmo tempo em que demonstram uma adesão inconteste aos

dogmas do positivismo jurídico, além de uma forte resistência às correntes
antiformalistas ou solidaristas.

No tocante ao tratamento dispensado às relações de trabalho, pela análise

dos programas das disciplinas que deveriam abordar o assunto, observou-se que a

regra era ignorar o tema. No máximo, adicionavam pontos aos programas inserindo

tópicos sobre a disciplina constitucional ou legal do trabalho.

A questão era efetivamente exposta na disciplina de Economia Política,

caracterizando-se pela reafirmação da igualdade formal, pela naturalização da

desigualdade material e pelo olhar do trabalho como um dos elementos da
produção, não como uma relação que envolvia direitos e deveres.

Uma das principais manifestações de protesto dos trabalhadores se deu com

a Greve-geral de 1917, na qual alguns dos professores, ou futuros professores, da

FDUP demonstraram sua visão patronal da crise. Affonso Camargo era o Presidente

do Estado, Lindolpho Pessoal era o Chefe de Polícia, Pamphilo de Assumpção e

Hugo Simas fizeram parte da comissão indicada pelo empresariado para cuidar dos

interesses dos patrões. Isso demonstra sua rejeição às questões sociais, que se
fortaleciam pela atuação do crescente movimento operário. O surgimento de
demandas que fugiam das abstrações teóricas, em especial aquelas que estavam

fundamentadas na lei, parecem causar verdadeira ojeriza nos professores.
Camargo, dentre eles o que ocupou os postos mais elevados, seguidamente expõe

sua insatisfação com o solidarismos de qualquer natureza, pois estes abalavam as

fundações do edificio de civilização que ele queria ver construído no Brasil.

Em suma, a rejeição servia para tentar impedir que as classes não
beneficiadas pelo projeto de nação dos dirigentes da República Velha e do Paraná
não fossem ouvidas.

Por fim, o regime capitaneado por Getúlio Vargas tratou de criar, em 1936,

uma cadeira específica para o Direito do Trabalho, que iniciou suas atividades em

Curitiba com um professor que era irmão do lente da referida disciplina de Economia

Política e que era catedrático de Direito Comercial, denotando que a pretensa

mudança, na verdade tinha um forte tom de continuísmo.



71

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCASTRO, Luiz Felipe de; RENAUX, Maria Luiza,. Caras e modos dos
migrantes e imigrantes. p. 291-336. In: Luiz Felipe de Alencastro (Org.). História

Privado no Brasil: Império. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, v. 2.

BASTOS, Aurélio Wander. O Estado e a formação dos curriculos jurídicos no brasil.

p. 15-58. ln: Os Cursos Jurídicos e as Elites Politicas Brasileiras. BASTOS,
Aurélio Wander (coord.) Brasília: Câmara dos Deputados, 1978.

BERCOVICI, Gilberto. Tentativa de instituição da democracia de massas no Brasil:

instabilidade constitucional e direitos sociais na era Vargas (1930-1964). ln História

do Direito em perspectiva: do antigo regime à modernidade. Ricardo Marcelo
Fonseca e Airton Cerqueira Seelaender (orgs.). Curitiba: Juruá, 2008.

CAMARGO, Affonso Alves de. Mensagem do Presidente do Estado do Paraná à

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Coritiba: Typ. d'A República, 1917.

CHARLE, Christophe. A prosopografia ou biografia coletiva: balanço e perspectivas.

In HEINZ, Flávio. Para uma nova história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV,

2006.

COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positivista; Discurso Preliminar Sobre o
Conjunto do Positivismo; Catecismo Positivista. São Paulo: Editora Nova
Cultural, 1996.

COLEÇÃO MESTRES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Obras de

João Ribeiro de Macedo Filho. Curitiba: Imprensa Universitária, 1977.

COSTA, Ana Maria Machado da. O apostolado positivista e o castilhismo na

Construção do Direito do Trabalho no Brasil. Porto Alegre, 2006, 170 f.
Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.



72

CROCETTI, Priscila Soares. Ciência, Ensino e Código: Lentes, Elites e Direito
Civil nos Albores da Faculdade de Direito do Paraná. Curitiba

Dissertação (Mestrado em Direito) - Setor de Ciências Jurídicas
Federal do Paraná.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1916.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Juridicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1917.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1918.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Juridicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1919.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1920.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1921.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1922.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Juridicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1923.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1924.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1925.

do

do

do

do

do

do

do

do

do

do

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

2011, 252 f.
Universidade

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias

Sciencias



FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Juridicas e Sociaes. Curityba: Typ. João Haupt, 1926.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1927.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1928.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1929.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1930.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1931.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1932.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1933.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1934.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1935.

FACULDADE DE DIREITO DO PARANÁ. Programmas

Jurídicas e Sociaes. Curityba: Tip. João Haupt, 1936.

73

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias

Curso de Scíencias



74

FONSECA, Ricardo Marcelo. A Fonnação da Cultura Jurídica Nacional e os Cursos

Jurídicos no Brasil: Uma Análise Preliminar (1854-1879). ln: Cuadernos del
Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre Ia Universidad. Madrid, n° 8,
2005.

. Os juristas e a cultura jurídica brasileira na segunda metade do século

XIX. In: Quaderni Fiorentini per Ia storia del pensiero giuridico moderno. n° 35.
Milano: Giuffrè, 2006.

. A modernização frustrada: a questão da codificação civil no Brasil
do século XIX. ln: Ana Carolina Brochado Teixeira e Gustavo Pereira Leite Ribeiro.

(Org.) Manual de Teoria Geral de Direito Civil. 1 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011,

v., p. 13 a 34.

. Direito e História: relações entre concepções de Historia,
Historiografia e a História do Direito a partir da obra de António Manuel
Hespanha. Curitiba, 1997, 118 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Setor de
Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.

. Vias da modernização juridica brasileira: a cultura juridica e os
perfis dos juristas brasileiros do século XIX. Revista Brasileira de Estudos
Políticos, v. 98, p. 257-293, 2008.

FONSECA, Ricardo Marcelo e GALEB, Maurício. A Greve Geral de 17 em Curitiba:

resgate da memória operária. Curitiba: IBERT, 1996.

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GREMAUD, A. P. Uma escola macleodista no Brasil: a economia politica no Largo

São Francisco ao longo do Império e da República Velha. ln: Anais do Ill Encontro
Nacional de Economia Política - SEP. Niterói: Editora da Universidade Federal

Fluminense, 1998. v. 1. p. 146-158.



75

HEINS, Flávio. Para uma nova história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2006.

HOBSBAWN, Eric J. A Era do Capital: 1848 - 1875. 2 ed. São Paulo: Paz e Terra,
2012.

HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995.

NOGUEIRA, José Luis de Almeida. Curso de Economia Politica ou Ciência do

Valor. 6 ed. São Paulo: Gráfica São José, 1955.

PEREIRA, Luís Fernando Lopes. Paranismo: o Paraná Inventado; Cultura e
Imaginário no Paraná da I República. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1997.

PEREIRA, Luís Fernando Lopes. O Espetáculo dos Illlaquinismos llllodemos 

Curitiba na virada do século XIX ao XX. Tese apresentada no Programa de Pós

Graduação em História Social, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2002.

PETIT, Carlos. Discurso sobre el discurso: oralidad y escritura en Ia cultura
jurídica de Ia España liberal. Lección Inaugural Curso Académico 2000-2001.
Huelva: Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2000.

PILATTI BALHANA, Altiva, PINHEIRO MACHADO, Brasil e WESTPHALEN, Cecília

Maria. História do Paraná. 1° volume. Curitiba: Gráfica Editora Paraná Cultural

Ltda, 1969.

PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense,
2008.

ROCHA POMBO, José Francisco da, O Paraná no centenário: 1500-1900. 2. ed.

Rio de Janeiro: José Olympio Editora; Curitiba: Secretaria da Cultura e do Esporte

do Estado do Paraná, 1980.



76

SALIBA, Elias Thomé. A dimensão cômica da vida privada na República Brasileira.

ln: Sevcenko, Nicolau (Org.). História da Vida Privada no Brasil: Da Belle Époque

à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, v. 3, p. 289-365.

SOUZA, Cristiane dos Santos. Utilitarismo, Civismo e Cooperativismo no Projeto

Educacional de Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo (1892-1947). Curitiba,

2012, 264 f. Tese (Doutorado em Educação) - Setor de Educação, Universidade
Federal do Paraná.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e
Questão Racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SEVCENKO, Nicolau. O Prelúdio Republicano, Astúcias da Ordem e Ilusões do

Progresso. ln: Sevcenko, Nicolau (Org.). História da Vida Privada no Brasil: Da

Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, v. 3, p. 7-48.

SPENCER, Herbert. Do Progresso - Sua Lei e Sua Causa. Lisboa: Editora
Inquérito, 1939.

VENÂNCIO FILHO. Alberto. Das arcadas ao bacharelismoz 150 anos de ensino

jurídico no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2004.

WACHOWICZ, Ruy. Universidade do Mate: História da UFPR. 2. ed. Curitiba:

Editora da UFPR, 2006.

WACHOWICZ, Ruy. História do Paraná. 9 ed. Curitiba: Imprensa Oficial do
Paraná, 2001.


