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RESUMO 

Este trabalho tem como tema central o estudo das institui96es de ensino juridico 

no Brasil em sua relaao com a poltica partid言ria e com o seu papel de formar escolar e 

culturalmente elites polticas. Tem como objeto especifico a anlise da Faculdade de 

Direito de Porto Alegre, desde a sua fundaao em 1900 at6 1937, a partir do estudo dos 

agentes que a compunham e sua relaao com o governo do estado do Rio Grande do 

Sul, com a milit含ncia politico-partidria e com o exercicio de diversas ocupa6es. A 

Faculdade 6 enfocada em sua inser9ao na din含mica hist6rica mais ampla, principalmente 

nos diferentes contextos do jogo poltico-partid自rio, e em relaao com o papel que a ela 

foi sendo atribuido de socializar e formar escolar e culturalmente boa parte da elite pol- 

fico-partid白ria, intelectual, do funcionalismo p丘blico e da rea juridica do Rio Grande 

do Sul, sendo que, inclusive, dois de seus ex-alunos tornaram-se chefes de governo da 

Republica: Getulio Vargas e Joo Goulart. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como tema central ei estudio de ias instituciones de enseflanza 

juridica en ei Brasil en reiaci6n con la poltica partidaria y con su papel de formar, esco- 

lar y culturaimente, elites polticas. Tiene como objeto especifico ei anlisis de la Fa-

culdade de Direito de Porto Alegre - desde su fundaci6n en 1900 hasta 1937一  a partir 

dei estudio de los agentes que la integraran y su relaci6n con ei gobiemo dei Estado do 

Rio Grande do Sul, con la militancia politico-partidaria y con ei ejercicio de diversas 

ocupaciones. Dicha Facultade es enfocada en su inserci6n en la din白mica hist6rica ms 

amplia, principalmente en los diferentes contextos dei juego poltico-partidario. Tam- 

bi6n es enfocada en relaci6n ai papel que le the atribuido: socializar y formar, escolar y 

culturalmente, gran parte de la elite poiftico-partidaria, intelectual y dei funcionariado 

pblico dei rea juridica de Rio Grande do Sul. Inclusive dos de sus ex-aiumnos se con- 

virtieron en jefes de gobierno de ia Repblica: Getlio Vargas y Joao Goulart. 
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ABSTRACT 

The present work has as its central topic a study of the institutions of legal edu-

cation in Brazil in their relation with partisan politics and with their role to culturally 

form political elites. Therefore, it is focused onto an analysis of Porto Alegre's Law 

school, from its foundation in 1900 up to 1937. This analysis is based on the study of 

the factors that composed Porto Alegre's Law School and its relations with the govern-

ment of the state of Rio Grande do Sul, with the partisan militance and the exercise of 

several occupations. The institution is viewed in its insertion in a wide historical dy- 

namic, mainly in the different contexts of the political-partisan game, and in relation to 

the role it was given in socializing and culturally forming good part of the intellectual 

and political-partisan elite, the public staff and the legal area of the Rio Grande do Sul. 

As such, two of its former-pupils became heads of government: Getlio Vargas and 

Joo Goulart. 
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INTRODUCAO 

Trs de maio de 1900. Feriado nacional, pois na data entao se comemoravam os 

400 anos de descobrimento do Brasil. A tarde parece ter sido movimentada na capital do 

Rio Grande do Sul. Nao somente pelas festividades relativas a festa nacional. Inaugura- 

va-se, em sessao solene, a Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Com  esta se 

completava em nvel estadual o espectro mais importante das escolas superiores oficiais 

do perodo imperial, ento dispersas pelas provincias, pois ela vinha juntar-se s escolas 

de medicina e de engenharia, todas fundadas por iniciativas formais de particulares. 

Al6m destas, ainda se pode referir a existencia no Rio Grande do Sul da Escola Militar, 

de responsabilidade da Uniao. Era a s6tima escola de direito criada no Brasil' 

O jornal do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), A Federaぐdo, no dia 

seguinte a sessao de instala o da nova institui9ao de ensino superior em Porto Alegre, 

'As outras eram as escolas oficiais de Sao Paulo e Recife e as instaladas por iniciativa de particulares j自  
no perodo republicano. No Rio de Janeiro duas foram criadas (uma fundada em 1882, mas apenas pas-
sando a funcionar em 1891, e a outra instalada tamb6m em 1891, sendo que em 1920 ambas se fundem e 
formam a Faculdade Nacional de Direito, ver CALMON, Pedro. Histria da Faculdade Nacional de 
Direito (1891-1920). Rio de Janeiro, A. Coelho Branco Filho, 1945). As outras, tamb6m fundadas por 
iniciativa de particulares nos moldes das faculdades livres, eram a da Bahia (1891) e a de Minas Gerais 
(1892). Note-se que com a funda9谷o da Faculdade rio-grandense todos os estados considerados mais 
importantes do pais desde o fmal do s6culo XIX e durante a Primeira Repblica estavam contemplados 
com escolas superiores de direito, sem contar o Estado do Rio de Janeiro, mas que compensava a falta de 
uma escola de direito pr6pria (a de Niteri foi fundada em 1910) pela proximidade com a Capital Federal. 
Ainda seriam fundadas, na primeira dcada do s6culo XX, as faculdades de direito do Ceara (1901), A- 
mazonas (1902) e Para (1902). 
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dedicou a primeira coluna do jornal2 a descri9o da cerim6nia. Esta se desenvolveu no 

pr6dio da Inspetoria Geral da Instru9ao P丘blica, antiga Escola Normal, cedido pelo go-

verno do estado para o evento e para que servisse como sede provis6ria da Faculdade 

nos seus primeiros anos. "O teto e as paredes laterais foram guarnecidas de ramos de 

flores artificiais que se cruzam em todos os sentidos, imprimindo a sala um aspecto ri-

sonho e festivo". Al6m dos fundadores e daqueles que seriam designados lentes da insti-

tui 9 ao, estavam presentes "representantes" dos governos de Portugal, Paraguai, Uruguai, 

Espanha e Itlia, magistrados, desembargadores, comandantes militares, diretores de 

outros estabelecimentos de ensino da cidade, o intendente municipal, Jos6 Montaury, e 

o chefe do PRR, Jlio de Castilhos.A chegada do presidente do estado, Borges de Me- 

deiros, e do diretor escolhido da Faculdade, Carlos Thompson Flores, a sessao foi aber- 

ta. Seguiram-se alguns discursos e sauda6es. Aplausos. Ao fim da solenidade: 

"As autoridades e mais presentes foram entao 
cumprimentar o Des. Flores e Dr. James Darcy e a 
Congregaao da Faculdade pelo auspicioso fato. 
Tamb6m receberam muitas felicita96es e cumpri-
mentos o Des. Borges de Medeiros, Presidente do 
Estado e Dr. Jlio de Castilhos. Durante a soleni- 
dade, uma banda da Brigada Militar se fez ouvir 
no vestibulo, tocando v自rias pe9as."コ  

Pelo que se pode depreender deste e de outros artigos publicados nos jornais da 

6poca, a solenidade de inaugura o foi um "acontecimento social", "civico" e "politico" 

bastante concorrido. Estava presente a "boa sociedade" porto-alegrense, a data escolhida 

2 As primeiras colunas dos jornais de entao equivaliam aproximadamente ao que hoje sao os seus editori- 
ais. 
3 A Federacdo, 04/05/1900. As partes aqui citadas, uma vez que ja publicadas em livro, foram extraidas 
de SANTOS, Joao Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: subsidios para sua hisルria・ Porto 
Alegre, Sintese, 2000. Esta edi9ao 6 a primeira do trabatho escrito pelo mesmo autor, entao professor da 
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coincidia, com as comemora6es dos 400 anos do descobrimento do Brasil e os mais 

significativos lideres politico-partid自rios do estado, ao menos aqueles ligados ao PRR, 

compareceram. Esse foi o ponto culminante das tratativas e reuni6es preparat6rias reali-

zadas desde fevereiro de 1 9004. A instalaao do curso se completaria no dia seguinte 

com a primeira aula ministrada pelo lente catedrtico Plinio de Castro Casado. 

A importncia social e poltica do evento que marcou a inaugura o da primeira 

escola superior de direito no Rio Grande do Sul, pois, se pode aquilatar desde ja apenas 

em se levando em conta a qualidade estatutria dos convidados presentes ao ato e os 

cuidados est6ticos que o envolveram. A partir de 1900, a Faculdade de Direito de Porto 

Alegre passaria a ocupar uma posi9o central no s6 na 自  rea do ensino juridico e do 

ensino superior em geral, mas tamb6m como uma institui車o formadora e legitimadora 

de pessoal e de prticas culturais, jurdicas, profissionais e poltico-partidrias. 

Este trabalho, pois, tem como tema principal o estudo desta institui9o. Porm, 

ela no6 aqui tomada em si mesma, isoladamente. Nao se tratou de realizar mais uma 

"hist6ria" da Faculdade de Direito de Porto Alegre, mas sim de estud-la como inserida 

na din白mica hist6rica mais ampla, principalmente quanto aos contextos do jogo politico- 

partid自rio e em relaao com o papel que a ela foi sendo atribudo de socializar e formar 

escolar e culturalmente boa parte da elite poltico-partidria, intelectual, do funciona-

lismo pblico e da 自  rea juridica do estado do Rio Grande do Sul. 

Passaram por esta escola desde a sua funda9o at hoje, entre outros, dois presi- 

Faculdade, sob o pseud6nimo de Andr Braga, para os 75 anos da Faculdade, em 1975, portanto, cujo 
texto datilografado se manteve desde ento acessivel anenas a consulta na biblioteca da Faculdade. 

tm 24 ae tevereiro, na seae ao supenor Iribunal ao tstaao, mstaiou-se a primeira Uongrega9ao e, (lois 
dias depois, instalou-se a pr6pria Faculdade, no prdio da Inspetoria Geral da Instru9ao Pblica, onde 
seriam ministradas as aulas nos primeiros anos de funcionamento da escola. A sessao de 3 de maio, pois, 
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dentes da Repblica, Getlio Vargas e Jo乞o Goulart, oito ministros de estado, quatro 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), sete ministros do Superior Tribunal de 

Justi9a (STJ), um do Superior Tribunal Militar (STM) e cinco governadores do estado 

do Rio Grande do Sul5, sem contar as dezenas e centenas de desembargadores, paria- 

mentares, juizes de direito, promotores, procuradores, secretrios de governo, jornalis- 

tas, advogados, estancieiros, empres白rios e outros tantos. 

O aprofundamento da pesquisa realizada levou a percep9ao de que a Faculdade 

de Direito de Porto Alegre e as rela6es dela e seus agentes com a politica partid白ria 

somente ganham sentido hist6rico e sociologicamente fundamentados se percebidas 

como parte do contexto brasileiro mais geral. A escola de direito porto-alegrense deve 

muito de suas caractersticas a unia esp6cie de heran9a vinda das suas congeneres ante- 

riores, principalmente da Academia de Direito do Largo de Sao Francisco em Sao Pau- 

lo, bem como dependeu de decretos e leis imperiais e depois republicanos, que regula-

mentavam o ensino superior em geral e o jurdico em particular, e do efervescente con-

texto politico-cultural da ltima metad.e do s6culo XIX no pas. 

Assim, optou-se por dividir o trabalho em duas partes. A primeira 6 dedicada aos 

antecedentes hist6ricos que permitem contextualizar a funda o da escola porto- 

alegrense no espectro do ensino superior brasileiro em geral e do ensino juridico em 

particular e quanto s din合micas conjunturais mais amplas. Comp6e-se fundamental-

mente de capitulos dedicados a quest6es relativas ao ensino juridico no Brasil do s6culo 

XIX, sua cria9ao, desenvolvimento e fun9ao explicita de ser uma via privilegiada para a 

foi o ato solene e publico de inauguraao formal do estabelecimento. Dificilmente a data escolhida teria 
sido ao acaso. 
5 TILL, Rodrigues. Hist6ria da Faculdade de Direito de Porto Alegre (1900-200). Porto Alegre, Martins 
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forma o de quadros para o servi9o do Estado nacional entao em estrutura 谷o e conso- 

lida o. 

Ao estudo especifico da Faculdade de Direito de Porto Alegre, desde a sua fun- 

daao em 1900 at6 1937, foi dedicada a segunda parte do trabalho. Ela se inicia com trs 

capitulos dedicados ao estudo mais amplo dos problemas relativos a elite poltica do Rio 

Grande do Sul quanto a sua forma 谷o e origens sociais ao longo do s6culo XIX, tendo 

como objetivo principal enfocar aqueles que seriam os lderes do movimento republica-

no nesta provincia e que assumiriam os principais postos de mando a partir do regime 

implantado em 1889. Istod importante para o estudo da escola de direito porto- 

alegrense porque ela foi implantada justamente quando do dominio do PRR no estado, 

contando para tal com o concurso direto de alguns de seus membros que faziam ou no 

parte do governo. Seguem-se os demais capitulos que abordam as questes especificas 

das rela6es entre a Faculdade e a din合mica do jogo politico-partid白rio rio-grandense, 

tendo como foco o estudo dos agentes que compunham a institui9ao e sua rela o com o 

governo do estado, com a milit含ncia poltico-partidria e com a ocupaao de cargos 

p丘blicos. 

O periodo cronol6gico escolhido se justifica por ser o ano de 1937 um marco si-

gnificativo na hist6ria poltica nacional com a instala9ao do Estado Novo. No plano 

regional este representou a perda definitiva da maior autonomia politica estadual mnau- 

gurada com a proclamaao da Republica. Desde ento e cada vez com maior intensidade 

a dinmica poltico-partidria local passou a ser condicionada mais diretamente pelas 

divis6es no plano nacional. Ou seja, o golpe de 37 representou uma decisiva perda da 

Livreiro, 2000, p. 12. 
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at6 entao bastante ampla autonomia regional. Quanto a Faculdade de Direito, uma vez 

que foi estadualizada e incorporada a Universidade de Porto Alegre em 1934, passa para 

o controle dos interventores federais no Rio Grande do Sul e assim indiretamente se 

vincula ao centralismo federal incrementado com o golpe de 1937, perdendo tamb6m 

sua relativa autonomia administrativa interna. 

Estes marcos temporais, por6m, tratam-se de referncias principalmente quanto 

ao levantamento de dados sobre os alunos da Faculdade em termos das suas turmas de 

formados e quanto aos dados administrativos e legais a respeito da institui9o. Como o 

trabalho se prop6e a acompanhar as trajetrias dos bachar6is formados pela Faculdade e 

as de seus professores, quanto aos primeiros, muitos apenas iniciam suas carreiras pro-

fissionais com a formatura, o que estende o perodo em apre9o. Por outro lado, quanto 

aos professores, muitos deles estao apenas iniciando suas atividades docentes na d6cada 

de 1930, o que tamb6m levou a extrapolaao do periodo. Quer dizer, os marcos crono- 

l6gicos entre 1900 e 1937 sao vlidos para o estudo mais sistemdtico da institui9ao e sua 

rela o com a poltica partid自ria, mesmo que dados de outros perodos tenham sido in- 

cluidos e considerados na anlise at6 mesmo para uma melhor compreensao do perodo 

especificamente em apre9o. 

Quanto ao material utilizado para a realiza o do trabalho, partiu-se da consulta 

aos textos hist6ricos, sociol6gicos e antropol6gicos de carter geral sobre os perodos e 

temas afins6 e foi realizado igualmente um levantamento sistemtico e feita a respectiva 

anlise do material mais especifico. 

Para a primeira parte do trabalho, foi um tanto surpreendente constatar que a 

6ハーー」一  一一  一一一一一」一一  一一1一に  ーー  ュ  t,一“一,ー  ー  ユ  ーー11,一一  一一1！に一一  一』． ズ  ーーーー‘α 一一  一11一ーL. 1つ一‘一ー  ‘一ー“、一  一ー‘α一  L一一L. 
」ノesue os aspじじwSr C1ULIVOS a iiiswria じ a auaiisじ poiiiiじa aw quじsしUじ5 じUILU[4IS・」コさしじb しじ入しUs じさuu'ulし'U- 
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produao academica7, no campo das ciencias sociais em geral e hist6rico em particular, 

sobre a questao das faculdades de direito do Imp6rio 6 extremamente exigua, principal- 

mente no u ltimo caso. Jos6 Murilo de Carvalho foi o ilnico historiador academico en-

contrado que aborda a questo especifica dos cursos juridicos no periodo imperial, 

mesmo que acess6ria e tangencialmente8. Ja entre os soci6logos, cientistas polticos, 

antrop6logos e pedagogos, ha os textos de Francisco Sim6es Neto9, S6rgio Adorno10, 

Lilia Schwarcz11, Simon Schwartzman12, Edmundo Campos Coelho13 e Luiz Ant6nio 

Cunha14. A rigor, trabalhos que tem por objeto o estudo especifico das institui96es de 

ensino juridico do s6culo XIX sao apenas os dois primeiros. O de Schwarcz nao traz 

nada de novo sobre a questo, embora o faa com respeito ao seu objeto, as "raas" e o 

discurso "cientifico" a seu respeito no perodo imperial. Para o de Coelho se pode dizer 

o mesmo, uma vez que em seu trabalho as referencias s institui96es de formaao juri- 

dica apenas contribuem para o entendimento do carter do que define como "profiss6es 

imperiais", entre as quais a advocacia. O estudo de Schwartzman, por sua vez, pratica- 

7 Sao considerados como tais os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores ligados a universidades e/ou 
centros de pesquisa ou assemelhados. 
8 CARVALHO, Jos6 Murilo de. A construぐao da ordem - a elite poltica imperial. Rio de Janeiro, U- 
FRJ/Relume Dumar, 1996. Outro trabalho do mesmo historiador pode ser citado nao por tomar como 
objeto uma institui9ao de ensino jurfdico, mas uma institui9ao de ensino superior criada no perodo impe- 
rial. CARVALHO, Jos6 Murilo de. A escola de minas de Ouro Preto: o peso da gl6ria. Sao Paulo/Rio de 
Janeiro, Cia. Editora Nacional/FINEP, 1978. 
S SIM6ES NETO, Francisco Teot6nio. Bachar'is na poltica e a poltica dos bacharis. Sao Paulo, tese 
de doutorado em Ciencia Poltica/USP, mimeo, 1983. 2 vols. Como o segundo volume da tese segue a 
numera9ao de paginas a partir do fmal do primeiro volume, no indico, por desnecessrio, quando das 
citac6es de rodan6 de aual dos volumes se trata. 
10 ADORNO, S6rgio. Os 翌フrendizes do poder: o bacharelismo liberal na poltica brasileirα・ Rio de Jaー  
neiro. Paz e Terra. 1988. 
」‘SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetculo das raCas: cientistas, instituiCoes e questao racial no brasil 
(1970-1930). Sao Paulo, Cia. das Letras, 2001. Especialmente o capitulo 5, p. 141-188. 
12 SCHWARTZMAN, Simon. Um espaぐo para a cincia:aprmacdo da comunidade cienがcano Braー  
sil. Brasilia, Minist6rio da Ciencia a TecnologialCentro de Estudos Estrat6gicos, 2001. 
13 COELHO, Edmundo Campos. As profissづes imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de 
Janeiro (1 822-1930). Rio de Janeiro, Record, 1999. 
14 CUNHA, Luiz Ant6nio. A universidade tempor女  o ensino superior da col6nia d era Vargas. Rio de 
Janeiro, Civ. Brasileira, 1980. 
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mente nada refere sobre a questo do ensino juridico em si, mesmo que suas reflex6es 

sobre a "ciencia" e os "cientistas" no Brasil tragam subsidios para a compreensao geral 

do tema. O trabalho de Cunha, esse da rea pedag6gica,6 um manual, em grande parte 

narrativo, a respeito da educaao superior brasileira at6 a d6cada de 1930, abordando o 

ensino jurdico em alguns momentos do texto. Poderiam ainda ser citados outros poucos 

trabalhos, principalmente artigos ou pequenos ensaios, que tangenciam a questo, mas 

osja referidos s谷o os mais significativos. 

O quadro muda quando se passa a considerar a produ9o que se poderia qualifi-

car de "indgena", aquela feita pelos aut6ctones com o objetivo de dar conta das ques- 

tes relativas え  prpria tribo, mas tamb6m, em v自rios casos, celebrar, legitimar ou justi-

ficar vis6es ou posi96es no jogo das disputas end6genas e/ou com outros grupos sociais 

ou institui96es. Enquadra-se nesta categoria a vasta produ9ao realizada por professores 

de direito, juristas e prticos do direito, como advogados, magistrados, procuradores e 

promotores. Enfim, bachar6is em direito'5 que se debruaram sobre as pr6prias condi- 

96es de sua formaao escolar, profissional e cultural. Quanto a este material, fica dificil 

uma diferenciaao em termos' de produ9ao academica e extra-academica. Muitos dos 

trabalhos sao escritos por professores e pesquisadores da rea juridica, mas se situam, s 

vezes explicitamente, mais como textos de mem6rias, cr6nicas, apologias, ou gen6ricas 

"hist6rias", enquanto narrativas que visam a busca de sentidos ltimos que possam dar 

conta de uma tarefa de construao identit白ria, principalmente quando esta 6 ameaada 

em perodos avaliados como de crise. 

Tres das melhores fontes para o estudo das escolas de direito imperiais foram 

15 Doravante, na maior parte das vezes em que ocorrer a refer6ncia a "bacharis" leia-se "bacharis em 
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produzidas por professores e ex-alunos das institui96es que eles pr6prios enfocaram: 

Almeida Nogueira'6 e Spencer Vampr 17 para a Academia paulistana e Cl6vis Bevila- 

qua'8 para a de Olinda/Recife. Todos estes textos tm em comum o carter memorialls- 

tico. Nogueira se preocupou mais em levantar dados biograficos e curiosidades sobre 

alunos e professores da Faculdade, enquanto que Vampr, sem deixar de lado este 

mesmo aspecto, ocupou-se em construir uma narrativa mais cronologicamente linear 

dos "fatos" ocorridos na institui 9o. Bevilaqua segue uma linha semelhante a de Vam- 

pr6, sendo, por6m, mais econmico na narrativa e nos dados que apresenta. Este materi- 

ai foi de grande valor e a principal fonte de informa6es para o estudo aqui empreendi-

do na parte do trabalho que diz respeito s escolas juridicas do perodo imperial. 

Ainda com respeito aos textos produzidos por bacharis, ha alguns que, por sua 

relativa objetividade e certo rigor metodol6gico podem ser considerados com estatuto 

de produtos de pesquisa academica de carter hist6rico-sociol6gico. Nessa categoria 

podem ser incluidos os textos de Alberto Venncio Filho'9, Aur6lio Wander Bastos20 e 

Pedro Paulo Filho21. 

Para a segunda parte do trabalho, uma vez que a perspectiva nela em pauta nao6 

estudar a institui9ao Faculdade de Direito em si, o material pesquisado seguiu a seguinte 

estrat6gia e foi composto dos seguintes tipos de fontes. Para as questes relativas aos 

direito". Bacharis em outras 自  reas viro acompanhados da designa9乞o das mesmas quando citados. 
16 NOGUEIRA, Almeida. A Academia de Sao Paulo: tradi96es e reminiscencias. Vols. 1 a 5, Sao Paulo, 
Saraiva, 1977. Vols. 6 a 9, Lisboa, Typ. A Editora, 1909 a 1912. 
17 VAMPR, Spencer. Memづrias para a histria da. Academia de Silo Paulo. Brasilia, INL/Consetho 
Federal de Cultura, 1977. 2 vols. 
Is BEVILAQUA, Cl6vis, op. cit., 1977. 
19 VEN NCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo (150 anos de ensino juridico no Brasil). 
So Paulo, Perspectiva, 1982. 
20 BASTOS, Aur6lio Wander. O ensino juridico no Brasil. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2000. 
21 FILHO, Pedro Paulo. O bacharelismo brasileiro (da Colnia d Repblica). Campinas, Bookseller, 
1997. 	 1 
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rio-grandenses em Sao Paulo e a formaao da elite politica local, al6m de alguns dos 

textos citados acima22, lan9ou-se mao da bibliografia geral sobre a hist6ria regional, 

principalmente a histria politica, bem como de dicion自rios e/ou compila6es biogr自fi- 

cas, livros de mem6rias e biografias. Para as questes vinculadas ao estudo especifico 

da Faculdade de Direito e seus agentes, em primeiro lugar foi consultado o material 

bibliogrfico geral, composto por textos academicos ou para-academicos que envolvem 

assuntos relativos a hist6ria rio-grandense, principalmente no que diz respeito a hist6ria 

poltica e da educaao. Em segundo lugar, partiu-se de dois textos publicados que se 

prop6em a ser "hist6rias" da Faculdade de Direito: os trabalhos de Till23 e de Santos24 

Ambos editados em 2000, sao produtos de um concurso de monografias realizado na 

Faculdade em 1975 por ocasio dos festejos pelos 75 anos da escola. O texto de Till foi 

aumentado e revisado pelo autor, enquanto que o de Santos foi editado por um pesqui-

sador a partir dos originais datilografados que se encontravam na biblioteca da Faculda- 

de. Ambos tm a data editorial de 2000 no por acaso, pois foi o ano do centen自rio da 

institui9ao. Till 6 um ex-aluno da Faculdade, enquanto que Santos foi um de seus pro- 

たssores. 

Estes textos podem ser situados da mesma forma que o foram os livros de me- 

m6rias e hist6rias referidos acima. Ou seja, sao produtos indgenas que objetivam con- 

sagrar, legitimar e celebrar as posi96es e oposi96es internas da instituio e seus agentes 

em sua relaao com o mundo exterior. A partir deles, por6m, se pode obter uma quanti-

dade razo言vel de dados para a anlise, tais como as listas de formados, notas biograficas 

dos professores e relatos de epis6dios ocorridos na escola, o que permitiu rastrear boa 

22 Notadanente aqueles relativos s crnicas e hist6rias da Faculdade do Largo de Sao Francisco. 
23 TILL, Rodrigues, op. cit., 2000 
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parte da documenta 谷o que os seus autores utilizaram. 

Por outro lado, um outro tipo de material de carter semelhante ao do anterior foi 

o composto de depoimentos e mem6rias individuais a respeito da institui9ao e de even-

tos a ela relacionados. Este foi encontrado em textos publicados por ex-alunos e/ou por 

agentes engajados nas disputas politico-partidrias25. Parte significativa destes textos 

foram publicados no jornal Correio do Povo, pois este peri6dico costumava inserir em 

seu suplemento cultural de sbado, normalmente em datas de anivers自rio "redondas" da 

Faculdade, alguns depoimentos de ex-alunos e professores sobre a institui9ao. 

Ainda quanto aos jornais, foram pesquisados os peri6dicos O Debate, editado 

por alunos da escola em 1.907, e o jornal do PRR A Federaぐdo. Quanto a este 丘  ltimo, a 

id6ia inicial era fazer uma esp6cie de varredura desde 1900 at 1937 em todos os exem- 

piares a fim de obter dados a respeito da Faculdade e, pensava-se ento, buscar notas ou 

noticias que permitissem recolher dados sobre seus alunos26, mormente nos anos de suas 

formaturas. A escolha deste jornal foi feita na medida em que, como um dos objetivos 

deste trabalho 6 estudar a rela o entre a Faculdade e a poltica-partid白ria, tratava-se do 

peri6dico di自rio vinculado ao partido poltico dominante no estado a 6 poca. Para os 

primeiros anos da Faculdade de Direito foi possivel obter alguns dados a respeito de 

acontecimentos que envolveram a escola, seus professores e alunos, mas isso foi rarean-

do na medida em que se avan9ava no tempo. Por outro lado, nao apareceram referencias 

24 SANTOS, Joao Pedro dos, op. cit., 2000. 
25 Caso emblemtico deste tipo de fonte 6 o texto de FONTOURA, Joao Neves da. Mem（うrias: Borges de 
Medeiros e seu tempo. Porto Alegre, Globo, 1969, pois foi nao s6 um ex-aluno da Faculdade como um 
poltico de destaque no Rio Grande do Sul e no Brasil. 
26 A esperan9a era encontrar breves notas biogr自ficas sobre os formandos do ano, como ja se sabia haver 
para outros casos no Brasil, que permitissem recolher dados sobre as suas origens sociais e familiares 
nomes dos pais, locais de nascimento, algum indicador de nivel social da familia e seu engajamento poii- 
tico-partid白rio ou nao. 
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especificas e sistemticas quanto aos alunos formandos. Assim, a varredura referida se 

fez em todos os exemplares de 1900 a 1918. Como, por6m, a relaao custo em tem- 

po/beneficio em dados foi se mostrando muito baixa a medida que se avan9ava na cr0- 

nologia, optou-se por limitar o rastreamento aos anos nos quais a conjuntura poltico- 

partidria estivesse particularmente tumultuada, isto na esperan9a de encontrar referen-

cias a participaao de alunos e professores nos acontecimentos relativos. Pesquisaram- 

se, assim, os anos de 1922-1923 (elei96es nacionais e locais, vit6ria eleitoral de Borges 

de Medeiros, revolta armada das oposi96es, primeiras agita6es "tenentistas") e 1927-

1930 (elei9ao de Getlio Vargas a presidencia do estado, forma o da Alian9a Liberal, 

elei96es nacionais e Revoluao de 30). 

Outro tipo de documento utilizado como fonte de dados, tendo em vista que a 

procura por notas biogrficas sobre os alunos da escola em jornais foi frustrada, foram 

os dicionrios de tipo biobibliografico, hist6rico-poltico e hist6rico-literrio nos quais 

se p6de obter dados diversos sobre 230 dos 770 formados entre 1904, ano da colaao de 

grau da primeira turma, e 1937, marco temporal final da pesquisa. 

Por fim, recorreu-se a alguns arquivos pessoais disponveis a consulta publica 

em institui96es de Porto Alegre: os Arquivos Borges de Medeiros, Getlio Vargas, Sin- 

val Saldanha e Joao Neves da Fontoura. O primeiro foi o que produziu melhores resul-

tados em termos da obten o de dados, enquanto que os ltimos foram vasculhados mas 

no se p6de encontrar nada que fosse aproveitavel para a pesquisa. 

Quanto ao material obtido no Arquivo Borges de Medeiros, a sua corresponden- 

cia passiva est divida por municipios de envio da mesma. No total 6 um corpo doeu- 

mental imenso, o que levou え  op9ao por consultar a correspondencia enviada apenas do 
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municipio de Porto Alegre, pois l se localizava a Faculdade e morava a maioria dos 

seus professores. Buscaram-se, pois, cartas, bilhetes, cart6es, etc. enviados por professo-

res e/ou pela institui9谷o a Borges de Medeiros. 

Este o material do qual se extraIram os dados aqui apresentados e analisados na 

segunda parte do trabalho. Muitos deles apresentam um carter qualitativo, dizendo 

respeito mais a relatos de eventos que envolveram a institui9ao e seus agentes e os con-

textos mais amplos nos quais se desenrolaram. Ja os dados biograficos levantados sobre 

alunos e professores foram tabulados e quantificados, a fim de permitir seu mais eficaz 

aproveitamento, seguindo crit6rios que sao explicitados nos capitulos dedicados a sua 

anlise27. 

27 As tabelas com os dados encontrados para os professores e alunos em "estado bruto" se encontram nos 
Anexos II e III. 
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PARTE I 

ANTECEDENTES E HERANCAS: 

O ENSINO JURDICO NO BRASIL DO S- 
CULO XIX 



I 
O SERVICO DO ESTADO E AS "TINTU- 

RAS DE JURISPRUD血NCIA" 

A importncia da formaao juridica para o alcance de posi96es de destaque na 

sociedade brasileira ao longo do s6culo XIX tem sido salientada por diversos pesquisa- 

dores. Para Jos6 Murilo de Carvalho, as implica6es disto chegaram a configurar o que 

chamou de "unificaao ideol6gica da elite poltica" no perodo imperial, um forte fator 

que, entre outros, viabilizou a pr6pria estruturaao de um Estado unificado nas ex- 

possess6es coloniais portuguesas na Am6rica'. Al6m disto, como quantitativamente 

constata Sim6es Neto, a maioria, enquanto grupo isolado, dos detentores de cargos no 

legislativo e no executivo no perodo imperial e na Primeira Republica era de bachar6is 

em direito2. 

Antes da independ6ncia, os brasileiros que buscavam estudos superiores de car-

ter juridico o faziam preferentemente na Universidade de Coimbra. Depois de 1822, j 

1 CARVALHO, Jos6 Murilo de. A construGdo da ordem - a elite poltica imperial. Rio de Janeiro, U- 
FRJ/Relume Duinar, 1996, p. 55. 
2 SIM6ES NETO. Francisco Teot6nio. Bachar'is na noltica e a noiltica dos bachar'is. Sao Paulo, tese 
de doutorado em Ulencia Poiltica/USI-', mimeo, l9Si. 2 vols, especiaimente os capituios 4 e D. A pagma 
70 salienta que: "na Assembl6ia Constituinte de 1823, este nmero seria sensivelmente aumentado. Pode- 
ramos mesmo afirmar que nela ja se estabeleceria um padro que permaneceria pelo menos at6 1930: a 
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na Assembl6ia Constituinte instalada em 1823, o assunto da criaao de cursos juridicos 

no Brasil 6 lanado e debatido, at6 que os deputados aprovam o projeto que previa a 

criaao de duas "universidades" no Imp6rio, uma em Olinda e outra em Sao Paulo, bem 

como a criaao imediata nestas duas localidades de dois cursos juridicos. Ap6s a disso- 

lu9ao da Constituinte, porm, o governo toma a iniciativa de, por meio de decreto rubri-

cado pelo imperador, criar um curso jurdico na Corte. Este no chegou a se instalar, 

mas para ele foram elaborados estatutos3 pelo visconde de Cachoeira4 

Em 1826, na Cmara dos Deputados, e, em 1827, no Senado, o debate da ques- 

to tem continuidade, sendo que 6 retomada a linha antes verificada na Assembl6ia 

Constituinte. Por fim, decide-se que no seria criado nenhum curso jurdico na Corte, 

mas dois deles e os cursos para eles preparat6rios nas cidades de S谷o Paulo e Olinda. O 

projeto de lei6 enviado ao imperador. Em 11 de agosto de 18276 assinada pelo viscon-

de de S谷o Leopoldo e rubricada por Dom Pedro I a lei oriunda do parlamento. Segundo 

esta, as escolas deveriam seguir, provisoriamente, os estatutos preparados para o maio- 

grado curso na Corte pelo visconde de Cachoeira, at que a "Congrega o dos Lentes" 

elaborasse "estatutos completos que ser谷o submetidos a deliberaao da Assembl6ia Ge- 

presen9a marcante dos profissionais da lei, de forma preponderante, na polltica. brasileira." 
' Estes esto reproduzidos em Criaぐdo dos curs些讐ridl四fl竺竺9平・ JirasiliWRio 門  iane叩’，しamara 
dos DeputadoslFunda頭o Casa de Rui Barbosa, 1977. p. 585-623. U livro, daqui para Irente citaao como 
CCJB, cont6m na ntegra a reprodu o das discuss6es parlamentares a respeito aa criaao aos cursos 
juridicos no Brasil desde a Assemblia Constituinte, passando pela Assembleia Uerai.e o戸  enauo, ate a 
promulga9乞o da lei de 11 de agosto de 1827, cujo texto tambem consta na retena.apublicaao nas pagmaS 
58 1-584. Para uma anlise geral dessas discuss6es parlamentares, veja-se tSAb I US,l ureiio wanuer. u 
ensino juridico no Brasil. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2000, especialmente o capitulo 1, p. 1-34. 0 capiー  
talo 6 uma versao revisada e ampliada do artigo do mesmo BASIOS, Aurlio Wander. U tstao e a tor- 
macao dos cursos juridicos no Brasil. In: BASTOS, Aurlio Wander (ed.). Us cursos jurlaicos e as eiires 
polticas brasileiras: ensaios sobre a cria9do dos cursos jurldicos・ Brasilia・  camara aos ueputaaos, 

1978
. 

p.s 

13-64
.' Alguns textos nomeiam esse visconde como sendo "da Cachoeira", outros como "de Cachoeira". Optei 

pela segunda forma para aqui uniformizar a referencia. 
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ral."5 Em mar9o de 1828 em Sao Paulo e em maio do mesmo ano em Olinda6, instala- 

ram-se os cursos juridicos que viriam a ser, ao longo de todo o periodo imperial, os tini- 

cos existentes no Brasil. 

De fonna geral, a cria o destes cursos tiveram como motivaao explicita, nas 

palavras de um constituinte, a de: 

"prevenir desde ja a necessidade de que estamos 
de tais estabelecimentos, para termos cidadaos h- 
beis para os empregos pblicos [...]. Nao 6 neces- 
srio dizer da necessidade em que estamos de tais 
estabelecimentos. Nao os temos, e at agora era 
preciso aos nossos concidad乞os atravessar os ma- 
res. e.a custa de dest)esas e outros sacrifcios, ir 

、， γ ． 	.1 1 l h. 1 ,,7 
ter a Umversiclate de UolmDra." 

Outro constituinte segue linha argumentativa semelhante: 

"Temos mui poucos bacharis para os lugares de 
magistratura, e, al6m disso estao chegando de Co-
imbra os estudantes que se recolhem a sua Patria, e 
6preciso que haja onde eles completem os seus 
cursos que la come9aram. Temos igualmente ne-
cessidade de homens capazes para os empregos 
pblicos, e at para entrarem nessa augusta As- 
sembl6ia, e 6 indispens自vel que haja onde eles vao 
adquirir as luzes necessrias."8 

A mesma justificativa aparece nos estatutos elaborados pelo visconde de Cacho-

eira em 1825. Dessa vez nao se trata de uma discussao parlamentar, cujas casas, alis, 

somente se abririam no ano seguinte, mas de um documento elaborado por iniciativa da 

5.. 	」一  ， 1 」一  ー一一一‘一  」一  lnつ,，  戸パTつ  ー．  一；+ ，、  くOつ  'Lei de l l ie aaosto ae i'.zノ．ししJb,op. cit., p. つ6ユ  
6 Em 1854 o curso de Olinda6 transferido para Recife, dai a referencia a ele como sendo de Olin- 
da/Recife. 
7 Manuel Jos6 de Sousa Fran9a. Sessao de 27/08/1823 da Assembl6ia Constituinte. CCJB, op. cit., p. 16. 
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coroa. O texto dos estatutos iniciam com uma esp6cie de exposi9きo de motivos na qual 

se pode ler que a finalidade de um curso jurdico no Imp6rio seria a de formar "homens 

hbeis para serem um dia sabios magistrados e peritos advogados, de que tanto se care- 

ce; e outros que possam vira ser dignos Deputados, e Senadores, e aptos para ocuparem 

os lugares diplomticos, e mais empregos do Estado"9 

Poderiam ainda ser elencadas outras tantas passagens de discursos dos deputados 

constituintes citados e de outros com conteudo semelhante. O que fica claro na leitura 

da transcri9ao dos debates entao travados a respeito da conveniencia do estabelecimento 

de cursos jurdicos 6 que as preocupa6es relativas a carencia de pessoal habilitado a 

assumir posi96es na estrutura estatal em forma o eram uma das principais justificativas 

a favor de sua cria o: 

"Vemos, pois, que havia uma id6ia clara do papel 
a ser desempenhado pelos cursos juridicos. A per- 
cep9o do papel que o curso juridico de Coimbra 
desempenhara, a mostra de quem quisesse obser-
var no prprio plen白rio, na formaao de nossos 
primeiros quadros politicos norteava as propOsi- 
96es. Havia pois clara visao de que os futuros cur- 
SOS juridicos formariam os quadros politicos do 
Estado brasileiro."0 

Por outro lado, tamb6m aparecem indica6es dos grupos sociais entre os quais 

deveriam ser recrutados os futuros alunos das escolas a serem criadas: "sem dvida, 

todos os proprietrios, e homens ricos devem tomar suas tinturas de Jurisprudencia" 

8 Pedro Jos6 da Costa Barros. Sessao de 28/08/1823 da Assembl6ia Constituinte. CCJB, op. cit., p. 59. 
9 Estatutos do Visconde de Cachoeira. CCJB, op. cit., p. 587. 
10 SIMOES NETO, Francisco Teotnio, op. cit., 1983, P. 77. 
n Ant6nio Carlos Andrada Machado e Silva. Sessao de 27/10/1823 da Assembl6ia Constituinte. CCJB, 
op. cit., p. 138. 
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Assim, e pelos motivos referidos, embora outras preocupa6es em termos de 

prioridades relativas "instruao phblica", para usar a expressao da 6 poca, tamb6m apa- 

recessem12, era mais ou menos consensual que ao menos um curso juridico deveria ser 

instituido. Isto posto, o que parece ter pautado grande parte dos debates foi a questo da 

escolha do local ou locais nos quais seriam instalados um ou mais cursos. 

"A pressao das grandes provncias nao permitiu a 
cria 谷o de uma inica escola ou universidade loca-
lizada na capital do pas. Como j tinham sido cri-
adas escolas de medicina e militar no Rio e uma 
escola de medicina na Bahia, a grande luta travou- 
se em torno das estrat6gicas escolas de direito. Os 
centralistas conseguiram, entao, substituir a rivali-
dade provincial pela rivalidade regional: foram 
dadas uma escola para o norte e outra para o sul 
[...]. Minas foi mais tarde compensada com as Es-
colas de Farmacia e de Engenharia de Minas, o 
Rio Grande do Sul com uma Escola Militar. ,,13 

O exame da transcri9ao das discuss6es parlamentares, na Constituinte e depois 

na Camara, mostra que as divergencias de opini6es quanto a localiza o dos cursos de-

vem ter gasto, relativamente a outros pontos discutidos, seno a maior, uma das maiores 

por96es do tempo dedicado a matria14. O que chama a aten9ao 6 que essa li9a de car - 

12 o deputado Francisco Montezuma declarou-se, inicialmente, contra a cria9ao dos cursos superiores, 
nao por negar "a necessidade de ilustra9ao nos brasileiros; antes porque a conhe9o 6 que me oponho ao 
estabelecimento de duas universidades, e aprovaria antes o estabelecimento de alguns col6gios; antes 
dois, quatro, ou seis col6gios do que duas universidades." Prop6e que, antes de se pensar em criar cursos 
superiores, se estabele9a um "plano geral de educa9o" e que a comissao que prop6s o projeto de sua 
cria9ao deveria precisar "donde haviam vir as somas necessrias para sua sustentaao, e qual seria o m6- 
todo do ensino que deveria seguir-se". Sessao de 12/5/1926 da Assembl6ia Constituinte. CCJB, op. cit., p 
23-4. 
13 CARVALHO, Jos6 Murilo de, op. cit., 1996, p. 72. Embora Carvalho nao fa9a essa observa9ao,6 im-
portante sublinhar que nas discuss6es parlamentares deste periodo nenhum constituinte, deputado ou 
senador reivindicou que um curso devesse ser criado no Rio Grande do Sul. Esta provincia s6 pode come- 
9ar a ser contada entre "as grandes" do pais, mesmo timidamente, a partir da segunda metade do s6culo 
XIX. 
14 Trata-se de uma constata頭o de carater geral a partir da leitura dos documentos. Seria por demais traba- 

29 



ter particularista e localista mereceu muito mais dedicaao dos parlamentares do que 

quest6es relativas s defini96es de um "piano geral de educa o" e de um "mtodo de 

ensino", conforme queria Montezuma15 

Quanto ao que mais se aproxima do que se poderia caracterizar como tendo sido 

preocupa6es dessa ordem, podem ser citadas duas sess6es da C含mara dos Deputados. 

Logo na abertura dos debates sobre a matria em 1826, alguns parlamentares se mani-

festaram sobre a conveniencia de se deliberar, antes de se pensar em criar cursos superi- 

ores, a respeito da "primeira instruao". A manifestaao de Jos6 Lino Coutinho resume 

a posi9ao: 

"Contudo,6 uma verdade, de que se no pode du- 
vidar, que a instru o da classe, chamada povo,6 
um elemento de que depende a felicidade do Esta- 
do; e talvez se possa avan9ar esta proposi9ao 'que 
do saber ler e escrever depende a prosperidade da 
Nacao' : noraue este 6 o nrincioio de toda a educa- 
一, 9ao morai e poutica, que se poae aar.… 

Na sessao seguinte da Cmara o assunto ainda teria continuidade, mas depois 

Ihoso e DOUCO urodutivo auantificar as evid6ncias. Sim6es Neto, no entanto. afinna categoricamente ciue 
"a principal discussao se travou em relaao a localiza9ao da Urnverslclade". SIMUtiS Nh 10, i'ranclscO 
Teot6nio, op. cit., p. 74. Bastos, por seu lado, salienta que: "ao contrrio do que tradicionalmente se su- 
punha, as conclus6es mais importantes sobre o contedo geral dos documentos nao se referem aos deba-
tes sobre a localizaao das academias [...J, mas s contradi96es tericas de uma jovem na9ao que se deba-
tia entre as press6es e prioridades da institucionalizaao poltica e as necessidades de afirma o de uma 
incipiente sociedade civil, sujeita s diretrizes institucionais ainda marcadas pelos contornos e confrontos 
coloniais." BASTOS, Aurlio Wander, op. cit., 2000, p. 2. Essa perspectiva, sem dvida correta, 6 tam- 
b6m muito mais atrativa para o analista, embora Bastos tenda a dar uma importancia excessiva a uma 
possivel clivagem, entre o que chama de "elite civil" e "elite imperial". Porm, ela nao entra em contradi- 
叫o com o fato de que os parlamentares deram enorme atenao a questao da localiza9ao, refletindo mes-
mo certas tens6esI entre as posi96es mais centralistas e as mais regionalistas no processo mesmo de insti- 
tucionaliza9ao estatal. O problema da localizaao, pois, nao deveria ter parecido de pouca import合ncia 
para os agentes que gastaram boa parte do tempo que dedicaram a discutir a criaao dos cursos jurdicos 
com ela. 
15 Ver nota 12. 
16 Sessao de 12/5/1826 da Camara dos Deputados. CCJB, op. cit., p. 175 
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praticamente desaparece dos debates, uma vez que a questao foi dada como vencida 

Uma outra preocupaao que tomaria o tempo dos deputados, al6m do debate so-

bre a organizaao dos cursos em termos de recursos humanos e materiais para imple-

ment -los e seus estatutos, foi relativa a distribui9ao e carter das mat6rias que seriam 

ministradas. Nesse ponto o caso da cria9ao ou nao de uma ou mais cadeiras de direito 

romano 6 caracterstico. Os estatutos do visconde de Cachoeira previam a implementa- 

車o de uma cadeira de direito romano no primeiro ano do curso, ao contr言rio do que 

propunha a indicaao inicial sobre a criaao dos cursos juridicos apresentada a Assem- 

bl6ia Constituinte por Jos6 Feliciano Fernandes Pinheiro, segundo a qual, "na Faculdade 

de Direito [...], em vez de multiplicadas cadeiras de Direito Romano, se substituam du- 

as, uma de Direito Publico Constitucional, outra de Economia Politica"7 

"Como sempre ocorria, as discuss6es mais seriamente voltadas para os proble-

mas polticos e ideol6gicos davam-se em tomo do ensino do Direito Romano"18. O de-

bate que se trava no parlamento .a este respeito teria resultado, segundo Bastos, em uma 

"acomoda9ao" entre dois p6los de entendimento do problema que, no fundo, envolviam 

fortes componentes politico-partidrios e ideol6gicos relativos a estrutura 谷o do arca- 

bou9o institucional do pas'9. Um p6lo seria aquele representado pelos que defendiam a 

incluso do direito romano justamente por aderirem "ao pressuposto doutrinrio de um 

Estado autoritrio". No outro p6lo estariam os que propunham um "rompimento com as 

tradi96es legais da metrpole e da Europa continental e a inten9ao de se formalizar um 

'7 "Indica9ao" do deputado Jos6 Feliciano Femandes Pinheiro na sessao de 14/6/1923 da Assembl6ia 
Constituinte. CCJB, op. cit., p. 4. 
18 BASTOS, Aur6lio Wander, op. cit., 2000, P. 26. Nas pginas seguintes Bastos aprofunda a questao. 
19 Idem, p. 28. 
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Estado aberto e liberal"20. Simplificando, seriam as posi96es realistas e centralistas, 

mesmo absolutistas, contra as autonomistas/federalistas e descentralizadoras que, no 

limite, eram at6 mesmo anti-monrquicas. 

Como o maior grupo de deputados isoladamente considerado era de formados 

em direito e, al6m disso, ex-alunos de Coimbra21, estavam bastante familiarizados com 

que o: 

"direito ensinado em Coimbra era profundamente 
influenciado pela tradi9ao romanista trazida de 
Bolonha. O direito romano era particularinente a-
dequado para justificar as pretens6es de suprema-
cia dos reis. Tratava-se de um direito positivo cuja 
fonte era a vontade do D rncine e nao o noder da 
Igreja ou o consentimento dos bar6es."22 

Tanto na Constituinte, quanto na primeira legislatura da C含mara, os deputados 

estavam adequadamente instrumentalizados para tratarem da mat6ria dos cursos jurdi- 

cos, bem como estavam cientes das implica6es resultantes de uma inclina9ao mais ou 

menos "liberal" do currculo. A questo assim apropriada, pois, se politico-partidariza, o 

que, ali自s, era a t6nica dos debates sobre a mat6ria. O problema da cria o dos cursos 

juridicos se tomou um problema essencialmente poltico-partidrio, o que seria mesmo 

de se esperar tendo em vista que quem a debateu eram deputados e senadores e que o 

objetivo explicito para tal era, entre outros, a forma o de pessoal habilitado para ocu- 

20 Idem, ibidem. 
21 Esto sendo usados os dados apresentados por SIM6ES NETO, Francisco Teotnio, op. cit., p. 70 e 
193. A Assembl6ia Constituinte de 1823 contava entre seus membros 48 "profissionais da lei", 65% dos 
que nela tiveram acento. Para o primeiro periodo da Assembl6ia Geral, 1826-1829, a tabela que apresenta 
distingue os deputados por "profissot'. Ha 10 militares, trs m6dicos, 21 "religiosos", 15 magistrados e 
10 "bachar6is". Os magistrados sao tamb6m "bachar6is" e, dentre os "religiosos", havia v自rios formados 
em c含nones. Ou seja, mais da metade dos deputados era composta por "formados em direito" e, destes, a 
grande maioria em Coimbra. 
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par cargos no Estado em estruturaao, seja como parlamentares e ministros, seja como 

servidores em postos administrativos, judicirios e diplom自ticos. Mesmo quando os 

deputados se batiam para levar a ou as escolas de direito para as suas, ou mais pr6ximas 

das suas, provincias, ou defendiam a criaao de uma ilnica escola no Rio de Janeiro, 

tambdm se pode perceber por trs disto a questo poltica da centraliza o maior ou 

menor dos recursos governamentais no processo de institucionalizaao estatal que eles 

pr6prios estavam empenhados em levar adiante23. 

Voltando ao problema do direito romano, a "acomodaao", a que se refere Bas-

tos teve como resultado a no inclusao de cadeiras especificas para a mat6ria, ao mesmo 

tempo em que se admitia o "Direito Romano como fonte do Direito e regulador dos pa- 

rmetros fundamentais da interpreta ao"24. Tanto quanto as propostas de criaao de um 

unico curso juridico no Rio de Janeiro foram vencidas, as da criaao de cadeiras de di-

reito romano, de acordo com o que previam a lei de institui9o do curso na Corte e os 

estatutos do visconde de Cachoeira, tamb6m o foram. Os deputados da Camara e depois 

os senadores parecem ter acatado, nestes dois aspectos, a proposta inicial de Feliciano 

Pinheiro apresentada na Constituinte e o projeto final proposto pela mesma assem- 

bl6ia25. 

22 CARVALHO, Jos6 Murilo de, op. cit., 1996, P. 27-8 
23 Esse ponto 6 abordado por BASTOS, Aur6lio Wander, op. cit., 2000, P. 2 e seguintes. Ele escrevea 
pgina 6: "assim como no processo de consolidaao do Estado, as elites polticas brasileiras, quase sem-
pre apresentando argumentos mais regionais do que doutrinarios, tiveram acentuada influncia no proces-
so de criaao e implanta9ao dos cursos jurdicos." O que est de acordo com o que se pode extrair das 
discuss6es travadas. 
24T」ーー 	ヘハ  ー iaem. D.z 9. 
25 AlL 	工 	． , , . 	., 	, 	. 	1 	1 . 	.」 	 1 -. .. . 	1、．  , 	. 	』 	，  , 	 , 	. 	~ uem ao que ja rol citaao acima sobre o cureito romano, reliciano Fml1eIro tamtDem propunhia a cna9ao 
da "universidade" em Sao Paulo e o projeto aprovado previa ainda uni curso em Olinda. O quadro apon-
tado por Carvalho da superaao da rivalidade provincial pela regional se completou com a decisao final 
da cria9ao dos cursos em ambas as cidades. A lei de 11 de agosto de 1827, que previa a cria9ao dos cur- 
sos, como ja salientado, al6m da rubrica imperial 6 assinada pelo visconde de Sao Leopoldo, ou seja, o 
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A questo do direito romano nao terminaria com a lei de 1827. Em 1831 6 pro-

mulgado um decreto de regulamento para os cursos de ciencias juridicas e sociais do 

Imp6rio, o qual tamb6m nao previa a cadeira de direito romano. Em 1851, por6m, um 

outro decreto introduzia a disciplina no curriculo, o que seria ratificado pelos decretos 

de reforma dos cursos de 1853, 1854 e 185526. As datas acima ja indicam o que estava 

em jogo em termos dos pontos de vista sobre o direito romano. As conjunturas das d6-. 

cadas de 1820 e 1830 est乞o associadas ao conturbado perodo do primeiro reinado e ao 

periodo regencial, ambos marcados pelas agita6es dos "liberais", desde os chamados 

"radicais" at6 os mais "moderados". J自  o final da d6cada de 1840 e inicio da de 1850 se 

relaciona com o predominio dos "conservadores" no governo e com a consolidaao da 

estrutura governamental do segundo reinado. Carvalho considera a forma o do gabine-

te presidido pelo marqu6s do Parana (1853) como um marco na periodizaao que pro- 

p6e: o "minist6rio da conciliaao", como ficou conhecido, abriria o perodo de "apogeu" 

do sistema monrquico brasileiro27. 

Como as academias de direito criadas em 1827 eram institui96es "oficiais", por- 

nrnrio Feliciano Pinheiro, entao j nobilitado e ocuDando a Dasta ministerial do Imn6rio. 
26 "0 decreto regulamentar [de 1855] nao introduziu qualquer altera9ao substancial no Decreto 11.0 1386, 
de 1854, que efetivamente presidir a orienta9ao do ensino juridico at6 1879, quando ocorre a denomina-
da Reforma do Ensino Livre." O decreto de 1854 "no seu todo, nao se distingue fundamentalmente dos 
demais qe o antecederam. Todavia, consolida o ensino do Direito Romano e do Direito Administrativo, 
propostos pelo Decreto de 16 de agosto de 1851, como disciplinas curriculares, bem como introduz o 
ensino das disciplinas Hermeneutica Juridica, Processo Civil e Criminal, incluido o militar, completados 
pela Prtica Forense. Por outro lado, retoma o ensino da disciplina Analise da Constitui9ao do Imp6rio, 
omitida no decreto anterior, assim como restringe o Direito Eclesiastico a uma u nica disciplina." BAS- 
TOS, Aur6lio Wander, op. cit., 2000, p. 58. Nos capitulos 2 e 3 do seu livro, p. 3 5-144, Bastos apresenta 
uma analise detalhada da questo das reformas estatutrias e curriculares dos cursos jurdicos no Imp6rio 
sob os asoectos dos dinlomas 1egais e das discuss6es narlamentares une as nautaram. 
27 CARVALHO, Jos6 Munlo de, op. cit., 1996, p. 50-51. Ver tamb6m NABUCO, Joaquim, Um estadista 
do Imprio. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997, vol. 1, p. 163 e seguintes. As discuss6es em torno do direito 
romano e a respeito do carter das disciplinas do currculo sao aqui referidas apenas para mostrar a estrei-
ta rela9ao entre tais debates e reformas curriculares e os movimentos da poltica partid自ria. Como se pro-
cura demonstrar adiante, a importncia especifica das matrias ministradas no era fundamental no enten- 
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tanto controladas pelo governo e a ele sujeitas administrativamente quanto aos recursos 

de custeio,a nomeaao de lentes e diretores, ao currculo e a escolha dos compendios 

das disciplinas28, e tinham a importncia estrat6gica apontada acima na formaao de 

pessoal para os cargos phblicos, no 6 de se estranhar que as flutua6es das conjunturas 

das disputas poltico-partid自rias tivessem sobre elas decisivos efeitos. Por outro lado, 

tendo em vista a participa o majorit自ria de bacharis nos parlamentos, no Conselho de 

Estado e nos minist6rios29, seria tamb6m de se esperar que estes agentes se vissem como 

competentes para julgar, decidir e legislar sobre a mat6ria. 

Sobre as discuss6es parlamentares do primeiro perodo, Sim6es Neto salienta 

que os seus resultados finais, tirados por vota o, o que espelhava a posi9ao da maioria, 

tiveram como base as "luzes do s6culo". Da que, no curriculo aprovado, prevaleceram 

as disciplinas de "direito poltico", fruto de uma escolha consciente e deliberada por 

parte dos "ex-alunos de Coimbra" que "continuaram a Reforma pombalina nas terras do 

Novo Mundo [...], plasmaram cursos juridicos onde as id6ias mais avan9adas por muito 

tempo tiveram sua cidadela." Mesmo que "a muitos devera ter custado abdicar da Rep- 

blica de imediato, da aboli9ao da escravatura [...], da separa o entre a Igreja e o Esta- 

do", eles, "numa orienta9o iluminista, cuidaram do preparo dos quadros que iriam cer-

car o Prncipe, elevar com as luzes o conjunto dos cidados. Todo um projeto que [...J 

seria posteriormente reforado na d6cada de 1 830"30. E, se poderia aditar, reformulado 

na d6cada de 1850. 

dimento do que se aprendia ou deixava de se aprender nas escolas em questao. 
28 As conseqencias internas disto para as escolas serao tratadas adiante. 
29 De. modo geral. as porcentagens de bachar6is em direito nessas instancias estatais nunca foram inferio-
res a 40% das composi96es colegiaclas, chegando, na maior parte das vezes, a mais de 50% durante o 
perodo imperial. Dados e analises em SIM6ES NETO, Francisco Teot6nio, op. cit., 1983, p. 191-282. 
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Neste sentido cabe ainda salientar as caractersticas do iluminismo portugus 

implantado no perodo pombalino31, um iluminismo "nao revolucion白rio, nem anti- 

hist6rico, nem irreligioso, como o frances; mas essencialmente progressista, reformista, 

nacionalista e humanista. Era o Iluminismo italiano: um Iluminismo essencialmente 

cristao e catlico"32. Por outro lado, a maior parte dos brasileiros formados em Coimbra 

que viriam a participar das instancias decis6rias depois de 7 de setembro de 1822 se 

formaram no perodo posterior a "Viradeira", a reaao s reformas de Pombal, que, no 

caso da Universidade de Coimbra, "teve como conseq6ncias o abandono da e nfase nas 

ciencias naturais e a volta do direito a antiga predominncia"33. Ou seja, o possivel radi-

calismo do iluminismo que Sim6es Neto refere como tendo sido predominante nos re-

sultados das discuss6es sobre a criaao dos cursos jurdicos deve ser matizado. A no9ao 

de uma "acomoda9ao" entre os "liberais exaltados" e os "conservadores" proposta por 

Wander Bastos parece ser mais adequada. Num primeiro momento, as concess6es aos 

"radicais" foram maiores, situaao que se inverte no momento seguinte em favor dos 

"conservadores" e dos "moderados". 

O que importa reter destes debates parlamentares, leis e regulamentos sobre os 

cursos juridicos nos incios de sua implanta9ao para o que esta aqui em pauta s谷o as 

caractersticas que eles assumiram neste plano das instancias decis6rias nacionais. Uma 

discussao intensamente politizada em termos das fac96es que se debatiam e mesmo se 

combatiam, inseridas em um jogo poltico mais amplo no qual estava em questao a es- 

30 Idem, p. 83. 
31 A questo relativa s especificidades das divis6es poiltico-partid自rias e ideol6gicas do perodo nao6 
aqui aprofundada, pois escapa dos' objetivos propostos neste trabalho. 
32 CARVALHO, Jos6 Murilo de, op. cit., 1996, p. 57. 
33 Idem, p. 59. 
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trutura9ao das institui96es estatais no Brasil. Envolveu desde preocupa6es provinciais 

e localistas contra reivindica6es centralizadoras, at problemas de contehdos e distribu- 

i車o de disciplinas no curriculo que poderiam influenciar os alunos ao ser permitido 

transmitir-lhes mat6rias mais "retr6gradas" ou mais "liberais". Esses "ex-alunos de Co- 

imbra", espelhando-se em suas pr6prias viv6ncias academicas e forma6es escolar e 

cultural, se posicionavam entre uma importaao mais pr6xima do modelo da institui9o 

portuguesa, refletindo as preocupa6es dos grupos favoraveis a centralizaao monrqui- 

ca, e a criaao de cursos, embora ainda tendo como modelo a escola da ex-metrpole, 

que representassem uma manifesta o de maior autonomia do pas que se propunham a 

estruturar e de suas provincias, refletindo a posi9ao dos grupos de "liberais" mais ou 

menos "exaltados". O que, no entanto, parece ter sido um ponto comum a todos, com as 

exce96es j levantadas daqueles poucos que se posicionaram a favor do fortalecimento 

da "primeira instru叫o" antes que se pensasse em criar escolas de ensino superior34, 

que a criaao dos cursos juridicos era vista como fundamental para a pr6pria estrutura- 

co do Estado, j自  que seria dentre os deles egressos que se supriria a carencia de servi-

dores phblicos mais qualificados cultural e escolarmente, al6m de propiciar aos grupos 

socialmente dominantes uma oportunidade de adquirirem as tais "tinturas de jurispru- 

dncia"竺  

Por6m, este 6 apenas um dos aspectos da questo, o das inten96es, entendimen- 

tos e desentendimentos dos agentes das elites poltico-partidrias em suas tentativas de 

34 Note一seque mesmos estes, como salientado nos casos de Montezuma e Lino Coutinho, nao eram contra 
a cria9ao dos cursos superiores em si, mas a favor que se discutisse e deliberasse antes sobre uma poltica 
aeral de ensino e/ou sobre a instrucao Douular. 
- - o que poae tamoem ser entenaiao como um meio ae'' domesticar'' certos grupos socialmente domman- 
tes, mas cultural e escolarmente deficitrios, sob a 6 tica da elite letrada. 
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estrutura6es institucionais. Ou sej a, trata-se do piano das elites imperiais que atuavam 

no ou a partir do Rio de Janeiro. Outro 6 o de como as escolas de fato passaram a operar 

a partir do momento em que foram instituIdas e qual  carter  passaram a ter, esp6cies de 

meio do caminho que se tornaram entre as parquias e provincias um tanto dispersas e o 

centro da unidade estatal. 
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II 

"UTILIDADE PもBLICA" OU "PERTUR- 

BA叫O DA ORDEM"? 

No municipio de Sao Paulo do come9o do s6culo XIX habitavam menos de 

"20.000 almas"'. A cidade se encontrava "equilibrada nas pontas dos despenhadeiros, 

receosa de escorregar pelas ladeiras lamacentas, toda sarapintada de rtulas. [...J Muihe- 

res padres, soldados, e estudantes. Eis tudo"2 

Neste local, dois anos depois de la instalado um dos cursos jurdicos do Imp6rio, 

um assassinato agitaria seus habitantes e os alunos da escola rec6m-criada3. Em 20 de 

novembro de 1830, Joao Batista Badar64 foi alvejado por um tiro de pistola em frente a 

sua casa e veio a falecer 24 horas depois em conseqencia do disparo. Badar, origin- 

rio da pennsula italiana, chegara a S谷o Paulo em meados de 1828. 0 entao diretor da 

Faculdade, Arouche Rendon, no mesmo ano oficiou ao ministro do Imp6rio dizendo que 

Badar6, formado em medicina em Pvia, se dispunha a lecionar gratuitamente aritmti- 

1 NOGUEIRA, Almeida. A academia de So Paulo: tradig6es e reminiscencias. Vols. 1 a 5, Sao Paulo, 
Saraiva, 1977. Vols. 6 a 9, Lisboa, Typ. A Editora, 1909 a 1912, vol. 1, P. 165. 
2 VAMPR, Spencer. Mem6rias para a histria da academia de So Paulo. Brasilia, INL/Conselho Fe-
deral de Cultura, 1977, 2 vols, vol. 1, p. 40. 
3 O caso 6 relatado em NOGUEIRA, Almeida, op. cit., 1977, vol. 1, p. 155-164 e em VAMPRE, Spencer, 
op. cit., 1977, vol. 1, p. 126-127. 
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ca e geometria noqurso preparat6rio para o ingresso na Faculdade de Direito. Como no 

havia aulas de geometria na cidade a 6 poca e a oferta de Badar6 no implicava em 6 nus 

monetario ao tesouro imperial, o ministro concorda com o expediente. Arranja-se espa- 

9o para as aulas do m6dico italiano no palacio do governo provincial e este come9a a 

lecionar. "Al6m de instrudo, era bondoso e tratava com carinho os seus discipulos. Es- 

tes estimavam-no"5. 

Mas as atividades de Badar6 em Sao Paulo no se limitaram a docencia e ao seu 

consult6rio m6dico: 

"envolvendo-se com ardor nas pugnas da imprensa 
e chamando a si a redaao do Observador Consti- 
tucional, folha partid白ria oposicionista, de estilo 
violento e com grande aao sobre o espirito publi- 
co. tornou seu nome nonularfssimo. Era, contudo. 
, 一  与！  一1 	 一  t一一  ..c 
inevitavel o contrachoque." 

Num epis6dio que, segundo vers6es, envolveu um tenente do ex6rcito vindo do 

Rio de Janeiro, que teria sido o executante do crime, um "alemo" residente na cidade, o 

ouvidor, o juiz de paz da freguesia da S6 e mesmo o pr6prio imperador, que teria decla-

rado estar contrariado com as criticas que Badar6 lhe fazia, o que levou certos partida- 

rios seus a tramarem a morte do m6dico e periodista, foi levado a cabo o assassinato do 

imigrante7. O crime teria revoltado a populaao da cidade em geral e, especialmente, os 

estudantes de direito. Em oficio ao ministro do Imp6rio, o diretor da Faculdade, al6m de 

' Que ficou conhecido como Libero Badar6. 
5 Idem, p. 157. 
6 Idem, ibidem. 
7 O ouvidor chegou a ser pronunciado na justia como mandante do crime, junto com trs "alemaes" susー  
peitos de serem os mandatrios. Apenas um dos "alemaes" foi condenado, tendo sido os demais despro- 
nunciados. 
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explicar que nao tomava medidas mais en6rgicas porque, segundo ordens do governo, 

tinha apenas a jurisdi9o de "repreender" os alunos, o que nao fazia por ser "intil", pois 

no poderia "passar avante"8, assim se expressou 

"O Governo dessa provincia deve ter levado ao 
conhecimento de V. Exa. os procedimentos que 
aqui tem havido dos estudantes de mistura com os 
paisanos contra o Ouvidor Japi-Assu, por ocasio 
da morte do dr. Badar. {...] Sempre disse, e ainda 
o digo, que o Curso Jurdico se conservava por mi- 
lagre. Deus no quis agora continuar no mesmo 
milagre, e o que da se segue 6 que em lugar de u-
tilidade Publica, co肌e-se: primeかo, perturbaぐdo 
da ordem: segundo, habilitarem-se para os cargos 
Publicos homens ignoranたse desmoralizaaos・ー  

Embora a u ltima passagem grifada seja uma observaao de carter pessoal, 

mesmo que inserida num documento oficial, de Rendon10, ela tamb6m revela que, desde 

o incio do thncionamento do curso juridico paulistano, havia uma tensao que se esten-

deria por todo o perodo imperial, motivo pelo qual o caso da morte de Badar6 6 aqui 

citado. Trata-se dos conflitos e agita6es que estouravam constantemente e que envolvi-

am os agentes da institui9o. Havia desentendimentos, que nao raro descambavam para 

8 Arouche Rendon reclamava para si, como diretor, a possibilidade de tomar medidas "policiais" contra 
alunos transgressores. 
9 Oficio de Jos6 Arouche de Toledo Rendon ao ministro do Imp6rio Jos6 Antnio da Silva Maia de 
29/11/1830. Apud NOGUEIRA, Almeida, op. cit., 1977, vol. 1, p. 163-164. Grifos apostos ao original. 
10 Este primeiro diretor da Academia de Sao Paulo era formado em leis em Coimbra em 1779. Natural de 
S豆o Paulo, advogou na cidade e ocupou vrios cargos juridicos. Ingressou no ex6rcito, tendo atingido o 
posto de tenente-general. Foi deputado a Assembl6ia Constituinte. Quando nomeado diretor da Faculdade 
tinha ja mais de 70 anos. Em seus oficios costumava fazer repetidas queixas ao governo sobre os profes-
sores e alunos, insistindo constantemente que fosse exonerado do cargo, normalmente alegando cansa9o 
devido a idade. Por outra, o diretor, ao que se pode depreender dos trechos de suas cartas e oficios, era um 
tanto, numa linguagem atual, "reclamao". Tinha atritos s6rios e pessoais com outros professores, princi- 
palmente Avelar Brotero. Isto, por um lado,6 bom para o pesquisador, pois suas "queixas" deixam trans-
parecer fatos e contextos que constituem um 6 timo material para a anlise, apesar dos possveis "exage- 
ros" do redator. VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo (150 anos de ensino juridi- 
co no Brasil). Sao Paulo, Perspectiva, 1982, p. 39 e VAMPR, Spencer, op. cit., 1977, vol. 1, p. 61-63. 0 
livro de Vampr6 traz vrias cita6es de cartas de Rendon, entre as quais muitas em que pedia sua demis- 
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pesados atritos verbais e mesmo desfor9os fisicos, entre alunos e professores, entre os 

pr6prios professores, entre os alunos e outros habitantes da cidade, entre as autoridades 

provinciais e os alunos, entre o governo central e os professores, e outros tantos. Troca- 

yam-se acusa96es na imprensa academica e extra-academica, alunos "boicotavam" as 

aulas de alguns professores e alguns destes "perseguiam" certos alunos. Por outro lado, 

alguns professores nao eram assiduos e muitos alunos dedicavam mais de seu tempo a 

atividades mundanas do que aos estudos. Isto se verifica tanto para o caso de Sao Paulo 

quanto para o de Olinda/Recife. 

Em outro oficio ao governo, Rendon comenta os resultados dos exames realiza-

dos em 1828. Teriam acorrido a Faculdade "todas as autoridades constitudas, e a gente 

boa da cidade" para assistir aos atos. Depois de tres alunos, que se saram bem nas pro- 

vas, outros se seguiram "que mereciam ser reprovados, e o n谷o foram". Escreve o dire-

tor que: 

"os moradores da cidade, que os conhecem, e que 
vem alguns deles passeando de dia e de noite, 
admiram-se, quando se lhes diz que foram aprova- 
dos. [...] Sem meter em linha de conta as cartas de 
patronato, que da vem, e que sempre houveram, e 
ho de haver, desculpo aos lentes em uma coisa, e 
6o estado de insubordinaao em que se acham os 
estudantes, atacando aos lentes nas folhas peri6di- 
cas. Nem todos tem o carter de sofrer isto, e 
cumprir rigidamente o seu dever. Os meus mestres 
de Coimbra podiam ser exatos no tempo do despo- 
tismo, em que os estudantes, nem em particular, se 
atreviam a atacar os lentes; mas, hoje, estamos em 
outro tempo. Conv6m, contudo, p6r as coisas no 
estado de os discipulos respeitarem os Mestres, e 
estes fazerem o seu dever, nao aprovando aos que 
n谷o querem estudar, e vem aqui gastar o dinheiro 

so a v自rios agentes do governo central. 
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de seus pais superfluamente." 

A situaao em Olinda no era muito diferente. Em 1837, o diretor em exercicio, 

Ant6nio Jos6 Coelho, relata em oficio ao governo provincial, tentando justificar a au- 

s6ncia s aulas de alguns professores, que "alguns lentes preferiam a vida ativa do Reci- 

fe, onde os chamam os trabalhos do foro, para onde os atraa o convivio social,a mono-

tonia da Olinda silenciosa e pobre"2. As queixas sobre as faltas dos professores sao 

constantes, sendo que alguns moravam em Recife e no se dispunham a se deslocar com 

assiduidade a Olinda. Outros tantos se ausentavam em licen9as por ocuparem cargos 

eletivos, no Rio de Janeiro ou nas provincias, ou por motivos diversos n谷o declarados. 

Bevilaqua da conta de um oficio, do diretor Lopes Gama, que aponta as causas 

da decep9ao das "esperanas nela [a academia] postas": 

"A primeira 6 a ma escotha de alguns dos lentes, 
ao criar-se a Academia, os quais 'no gozando de 
nenhum cr6dito literrio', e sendo escolhidos 'por 
escandaloso patronato, t6m concorrido, grande- 
mente, para o descr6dito da mesma'. Em vez de se 
procurarem notabilidades, 'com poucas e honrosas 
exce96es, se cuidou de arranjar afilhados, de sorte 
que homens, que sempre foram conhecidos por ze- 
ros. na  Retb1ica das letras, estao ocupando os 
importantissimos lugares de lentes nas academias 
jurdicas do Brasil'."3 

As demais causas seriam, em segundo lugar, "a insufici6ncia dos ordenados" dos 

lentes. Em terceiro, "a insuficiencia dos Estatutos", que permitiam que fossem escolhi- 

n Oficio de Jos6 Arouche de Toledo Rendon ao governo imperial de 20/11/1828. Apud NOGUEIRA, 
Almeida, op. cit., 1977, vol. 1, P. 100. 
12 Oficio de Ant6nio Jos6 Coelho ao presidente da provncia de 10/5/1837. ApuatthVILAyUJk, Ulovis. 
Histbria da Faculdade de Direito do Rec加． Brasilia, lNL/UonsemO r ecierai aeしuiuira・  Iソノ I ・ p・什什・  
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dos lentes os rec6m-doutores que, ainda "pungibarbas", passavam a lecionar a seus 

"condiscpulos, com quem vivia [ha poucoj, e convivia em folgares, em chufas, e na 

mais escolstica familiaridade". Em quarto, "a multiplicidade das licen9as", que faziam 

com que "dos lentes catedraticos, uns se acham em comiss6es do Governo, outros sao 

deputados, outros estao licenciados". Por fim, o diretor aponta novamente o problema 

da "morada dos lentes fora de Olinda"4. 

Tirando o u ltimo ponto, um problema especifico do curso do norte, os demais 

podem ser tomados como comuns a s duas academias. Joaquim Nabuco, referindo-se aos 

tempos de estudante de seu pai, que ingressou na Academia de Olinda em 1831, escre- 

veu que: 

"Nao eram s6 os estudantes que eram jovens, a 
Faculdade tamb6m o era. Os que se tinham forma-
do em Coimbra desdenhavam desse arremedo da 
velha universidade. A pleiade sada, nos primeiros 
anos, dos nossos cursos juridicos pode-se dizer 
que n谷o aprendeu neles, mas por si mesma, o que 
mais tarde mostrou saber. A instru9o juridica era 
quase exciusivamente pr自tica [...J. Nem Teixeira 
de Freitas nem Nabuco habilitaram-se em Olinda 
para a profissao que exerceram. Sua biblioteca de 
estudante bem poucos elementos encerrava que 
lhes pudessem ser teis. Nossos antigos juriscon-
sultos formaram-se na prtica da magistratura, da 
advocacia e alguns da fun9ao legislativa. 
[...Nabuco] no esquadrinhou o direito como cien- 
cia; viveu o direito, se se pode assim dizer, como 
juiz, como advogado, como legislador, como mi- 
nistro. Essa falta de estudos met6dicos na mocida-
de f-lo- at6 o fim tratar o direito como uma s6rie 
de quest6es prticas e nao abstratas."5 

' Idem, ibidem, citando trechos do oficio de Lopes Gama de 19/12/1 837. 
14 Idem, p. 44-45. 
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Se os cursos se encontravam na situa o descrita pelos seus diretores, se deles, 

segundo Nabuco, nem ao menos algo de "til" se tirava, pois era da prtica posterior 

que um egresso deles podia "habilitar-se" para alguma atividade ligada ao direito, para 

que serviam essas escolas? O pr6prio Joaquim Nabuco responde: 

"Ja ento as faculdades de direito eram ante-salas 
da C合mara [e...] os academicos exercitavam-se pa-
ra a politica em folhas volantes que fundavam. Os 
que nunca tinham sado da provincia sentiam-se 
acanhados, insignificantes, diante da' lite que ti-
nha vivido na Corte. Estes. aue se viam imitar ne- 
los outros, tomavam naturaimente a imeianva.'’ー  

Adorno, por sua vez, refere que, na Academia paulistana, o: 

"critrio que mediatizou as rela6es sociais no in-
terior daquela institui9ao cultural [...foi] a milit合n- 
cia poltica. A atividade didtico-pedag6gica foi 
essencialmente poltica menos pelos conteudos 
doutrinrios transmitidos em sala de aula [...do 
que] no sentido de estimular um aprendizado [...] 
de aue a militancia nolitica deveria se orientar D or 
crit6rios intelectuais."17 

Adorno chega a estas conclus6es mostrando o quao ampla ou aberta era o que se 

chamava "vida acad6mica", tanto sob o ponto de vista dos professores, quanto dos alu- 

nos. Prova disto 6 que o controle de freq範ncia era deficiente, as li96es repetidas ano a 

ano eram monotonamente lidas e repetidas em sala de aula, os manuais escolares eram 

prec白rios, os conflitos internos e externos a escola eram constantes18. Enfim, h uma 

'5 NABUCO, Joaquim, Um estadista do Imprio. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997, vol. 1, P. 45-46. 
16 Idem, p. 47. Grifos no original. 
"ADORNO, S6rgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na poltica brasileira. Rio de Ja- 
neiro,Paze Terra, 1988, p. 154. 
18 0 grau de intensidade que atingiam os conflitos pode ser aquilatado neste epis6dio de 1880. Um incen- 
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s6rie de indicadores que apontam para que nao era a atividade didtico-pedag6gica que 

centralizava as preocupa6es dos membros das faculdades. Ao contrrio, eram as ativi-

dades paralelas s propriamente escolares que criavam o espao de socializaao e a-

prendizagem mais importante, como Joaquim Nabuco tamb6m indica, Os ambientes 

privilegiados de socializaao eram os jornais e revistas que os alunos organizavam, re- 

digiam e editavam, os clubes e sociedades mais ou menos secretos aos quais se filiavam, 

eram as pens6es e "republicas" nas quais moravam, os cafs que freqentavam. Adorno 

complementa: 

"Na imprensa, veiculavam-se grandes modelos de 
pensamento que conferiam forma a prtica politica 
de defender e de atacar sobre o que se via s voltas 
do mundo academico: as condi96es da agricultura, 
a vida partidria, a prtica eleitoral etc.. [...A aca- 
demia] foi uma verdadeira escola de costumes. 
Humanizou o embrutecido estudante proveniente 
do campo; civilizou os hdbitos enraizados num 
passado imediatamente colonial; disciplinou o 
pensamento no sentido de permitir pensar a coisa 
poltica como atividade dirigida por crit6rios inte- 
lectuais."'9 

Este aspecto levantado remete tanto para o que salienta Carvalho a respeito da 

importncia da formaao jurdica para a "homogeneidade ideol6gica" da elite poltica 

dio atinthu o pr6dio da escola e parte da igreja do convento, consumindo "a maior parte do arquivo", onde 
se 2uardavam os documentos. Vampr afirma que se tratou de um "crime netando" e, 'entre outros Doa- 
tos. correu o de ciue coube a sua autoria a dois estudantes, desgostosos com as notas, um pertencente a 
conceituada familia paulista, e outro, filho de ilustre titular e poltico da monarquia. Felizmente para eles, 
e ainda mais vara a Faculdade, ficou a origem do mcendio envolta, ate hoje, em misterlo. viuvn'icn, 
Snencer. on. cit.. 1977, vol. 2, p. 265-268, grifos apostos ao original. ki interessante notar que o proiessor 
de direito e memorialista Vampr6 tenha achado "afortunado", tanto para os posstvels e "ilustres" culpa- 
dos. auanto nara a pr6pria institui頭o, que o crime tenha permanecido sem soluao, provavelmente preo-
cupado com, caso fossem os acusados levados justi9a, o "esc含ndalo" e a "macula" para a r acuiaaae que 

se seguiriam. 
19 Idem, p. 155. 
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imperial20, quanto para o que ressalta Oliveira Vianna. Segundo ele, as "academias suー  

periores"2' do Imp6rio eram os "centros de idealismo poltico nacional, os mais impor-

tantes por serem justamente os focos de sua elaboraao". Al6m disso: 

imperiaeo, quanto para o que ressalta Oliveira Vianna. Segundo ele, as "academias su- 

periores"21 do Império eram os "centros de idealismo politico nacional, os mais impor-

tantes por serem justamente os focos de sua elaboração". Além disso: 

"O papel exercido pelas academias em nossa evo- 
lu9谷o politica nao tem sido, por6m, apenas esse, 
que resultou do fato de serem elas aqui os centros 
principais da elaboraao do idealismo europeu: 
tamb6m atuaram - naquela 6 poca incomparavel-
mente mais do que hoje - como agentes da dis- 
seminaao desse idealismo, tal como o periodismo 
e a publicistica. E isto porque, dado o seu nmero 
limitado, para elas conflulam os melhores elemen-
tos das nossas novas gera6es provincianas, egres- 
SOS dos recessos das oropriedades rurais e afludos 

, .." 
de todos os pontos do pais. ーー  

"0 papel exercido pelas academias em nossa evo-
lução politica não tem sido, porém, apenas esse, 
que resultou do fato de serem elas aqui os centros 
principais da elaboração do idealismo europeu: 
também atuaram - naquela época incomparavel-
mente mais do que hoje - como agentes da dis-
seminação desse idealismo, tal como o periodismo 
e a publicistica. E isto porque, dado o seu número 
limitado, para elas confluiam os melhores elemen-
tos das nossas novas gerações provincianas, egres-
sos dos recessos das propriedades rurais e afluídos 
de todos os pontos do pais."22 

A insistentemente apontada presen9a da politica partid自ria na vida academica 

pode ser tamb6m verificada pelo caso dos professores das escolas. O engajamento poii- 

tico-partid自rio dos lentes das academias 6 explicitado nestes quadros que Sim6es Neto 

apresenta: 

A insistentemente apontada presença da politica partidária na vida acadêmica 

pode ser também verificada pelo caso dos professores das escolas. 0 engajamento poli-

tico-partidário dos lentes das academias é explicitado nestes quadros que Simões Neto 

apresenta: 

Professores — Olinda/Recife (1827-1927) 
Deputados Provinciais/Estaduais 7 13,2% 
Presidentes de Província/Estado 7 13,2% 

Deputados Gerais/Federais 24 45,3% 
Senadores Federais 3 5,7% 

TOTAL DE PROFESSORES23 53 
Fonte: SIMOES NETO, Francisco Teot6nio, op. cit., 1983, p. 99. Fonte: SIMOES NETO, Francisco Teoteorno, op. cit., 1983, p. 99. 

20 CARVALHO, Jos6 Murilo de. A constru9do da ordem - a elite poltica imperial. Rio de Janeiro, U- 
FRJIRelume Dumar自, 1996, p. 72-74. 
21 A referencia 6 ao conjunto das academias de ensino superior existente no Brasil no perodo, nao s6 aos 
cursos juridicos. 
22 VJjNNA, Oliveira. Apud, VENANCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, P. 162-163. 
23 Sim6es Neto ressalta que os 53 professores de Olinda/Recife para os quais apresenta os dados 6 uma 

2° CARVALHO, José Murilo de. A construocio da ordem - a elite politica imperial. Rio de Janeiro, U- 
FRJ/Relume Dumark 1996, p. 72-74. 
21 A referencia é ao conjunto das academias de ensino superior existente no Brasil no periodo, não só aos 
cursos juridicos. 
22 VIANNA, Oliveira. Apud, VENANCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, p. 162-163. 
23 Sim6es Neto ressalta que os 53 professores de Olinda/Recife para os quais apresenta os dados é uma 
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Professores — São Paulo (1827-1927) 
Deputados Provinciais/Estaduais 42 42,4% 

Senadores Estaduais 15 15,2% 
Presidentes de Província/Estado 21 21,2% 

Deputados Gerais/Federais 31 31,3% 
Senadores Federais 6 6,1% 

TOTAL DE PROFESSORES 99 
Fonte: SIMOES NETO, Francisco Teot6nio, op. cit., 1983, p. 99. Fonte: SIMOES NETO, Francisco Teotenno, op. cit., 1983, p. 99. 

Somente considerando os cargos listados, percebe-se que ao menos algo em tor-

no da metade dos professores das academias tiveram vinculos com a poltica partidria. 

Claro que este nmero 6 maior, pois, embora muitos dos contados entre os deputados 

provinciais, por exemplo, foram tamb6m deputados gerais ou senadores, ha os que no 

ocuparam mais de um tipo de cargo. Nao 6 equivocado presumir que mais da metade 

dos professores ocuparam cargos publicos de indicaao politico-partid自ria no plano na-

cional e nas provinciais antes, durante e/ou depois de suas estadas como lentes das fa- 

culdades. 

Somente considerando os cargos listados, percebe-se que ao menos algo em tor-

no da metade dos professores das academias tiveram vinculos com a politica partidaria. 

Claro que este número é maior, pois, embora muitos dos contados entre os deputados 

provinciais, por exemplo, foram também deputados gerais ou senadores, há os que não 

ocuparam mais de um tipo de cargo. Mk) é equivocado presumir que mais da metade 

dos professores ocuparam cargos públicos de indicação politico-partiddria no plano na-

cional e nas provinciais antes, durante e/ou depois de suas estadas como lentes das fa-

culdades. 

Se os professores tinham essa vinculaao com a milit含ncia politico-partidria, os 

alunos tamb6m a tinham. Neste sentido,6 importante averiguar qual seria o carter de 

tal vinculaao. Indicadores quantitativos de inser96es anteriores em fac96es politicas 

por parte dos membros do corpo discente nao sao possveis de reconstituir com os dados 

disponveis24. Ha por6m indicadores qualitativos, examinados a seguir, que sugerem que 

os alunos, ao ingressarem nas escolas superiores, nao eram propriamente ne6fitos com 

rela o s disputas politico-partid白rias. 

Se os professores tinham essa vinculação com a militância politico-partidaria, os 

alunos também a tinham. Neste sentido, é importante averiguar qual seria o carater de 

tal vinculação. Indicadores quantitativos de inserções anteriores em facções politicas 

por parte dos membros do corpo discente não são possiveis de reconstituir com os dados 

disponiveis24. Há porém indicadores qualitativos, examinados a seguir, que sugerem que 

os alunos, ao ingressarem nas escolas superiores, não eram propriamente neófitos com 

relação as disputas politico-partidarias. 

amostra. enuuanto aue tara S谷o Paulo os 99 Drofessores reoresentam o universo. 
24 Para isto seria necessrio um trabalho de pesquisa mais completo sobre as origens sociais e familiares 
dos estudantes que pudesse avaliar se membros de seus grupos familiares, ou a eles ligados, tinham 
vincula96es com atividades poltico-partidhrias que poderiam ou nao influenciar nas posi96es assumidas 
pelos alunos durante o perodo de pertencimento s academias e depois. 

amostra, enquanto que para sao Paulo os 99 professores representam o imiverso. 
24 Para isto seria necessário um trabalho de pesquisa mais completo sobre as origens sociais e familiares 
dos estudantes que pudesse avaliar se membros de seus grupos familiares, ou a eles ligados, tinham 
vinculações com atividades politico-partiddrias que poderiam ou não influenciar nas posições assumidas 
pelos ahmos durante o periodo de pertencimento as academias e depois. 
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III 
A MILITANCIA POLiTICO-PARTIDARIA 

VINDA "DE CASA" 

Os aspectos presentes nos mecanismos de socializaao e formaao cultural dos 

alunos das escolas de ensino superior em geral, e de ensino juridico em particular, sali- 

entados no capitulo anterior, sao importantes fatores a serem levados em conta quando 

se levanta o questionamento do para que serviam os estabelecimentos de ensino em 

questo. O que resta ainda responder 6 de que modo exatamente isto se operava e que 

resultados tinha como conseqencia. A questo que se abre 6 em que medida e de que 

forma isto influenciou a vida academica nas, ou em tomo das, escolas. 

Praticamente todos os pontos de vista aqui apresentados pelos pesquisadores que 

tm sido citados, mas tamb6m por Joaquim Nabuco e, em grande medida, por Nogueira, 

Vampr6 e Bevilaqua, partem de uma perspectiva desde cima. Quer dizer, partem de re-

ferenciais mais amplos e gerais, como a "poltica nacional" e a "cultura jurdica", para 

entender as faculdades. Se, por6m, se muda o foco, se parte desde baixo, a anlise ganha 

mais for9a e se completa. E no h, com certeza, contradi車o entre uma perspectiva e 

outra, pelo contr自rio, elas se complementam. 

Epreciso, portanto, levantar elementos que partam da perspectiva dos alunos 
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que acorreram s academias, no meramente em termos de suas origens provinciais em 

termos geogrficos e de suas trajet6rias depois de formados, como j a fez Sim6es Neto', 

mas quanto ao que eram socialmente antes de ingressarem nas escolas. Esta abordagem 

6semelhante a adotada por Celso Castro em seu trabalho sobre a Escola Militar da Praia 

Vermelha2. 

Dentre as poucas indica6es a este respeito que foram possiveis obter, ha uma 

carta, datada de 1828, de um aluno da Faculdade de Sao Paulo para seu irmao3. Almeida 

Nogueira nao refere o nome do missivista, apenas aponta que o mesmo foi eleito para o 

conselho geral da provincia de Sao Paulo em suas segunda e terceira legislaturas (1830 

e 1834) e deixa a entender que se tratava de algu6m da cidade de Santos. 

No incio da carta o estudante faz um relato subjetivo sobre o que presenciava 

em Sao Paulo. Sobre os professores, salienta que Brotero "6 um homem esquentado, 

inconsiderado, rpido como um relmpago em todo quanto diz ou faz, sem exce9o da 

minima aao que pratica". Seria ainda algu6m com "a mania para liberal exaltado, ou 

furioso, se quiserem: pouco ou nada religioso". Brotero possuiria "uma vastidao espon- 

tnea em certas mat6rias, uma no9ao geral de tudo; mas nao ha blasfmia em literatura 

que aquela boca nao profira". Como seu "oposto", estaria Baltasar, "um burro quadrado; 

1 SIM6ES NETO, Francisco Teotnio. Bachardis na poltica e a poltica dos bacharis・  Sao Paulo, tese 
de doutorado em Ciencia PolticaIIJSP, mimeo, 1983, p. 111 e seguintes. 
2 CASTRO, Celso. Os militares e a Repdblica: um estudo sobre cultura e acdo politicα・ Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar, 1995. Essa perspectiva 6 aprofimdada adiante para o estudo da Faculdade de Porto Alegre. 
Para os casos das academias imperiais 6 apenas esbo9ada, pois nao 6 esse o objetivo central do presente 
trabalho. Cabe tamb6m salientar que ainda esta por ser feito um estudo mais acurado nesse sentido para as 
academias imperiais de direito. Dc modo geral, "pouco se sabe sobre a origem social desses intelectuais" 
Alguns apontam a "aristocracia agraria", outros os "novos segmentos urbanos". Nao obstante se concorde 
corn que nao se deva atribuir exciusivamente s origens sociais os comportamentos e posi96es tomados 
por parte desses. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetculo das raぐas: cientistas, instituig6es e questdo 
racial no brasil (1970-1930). Sao Paulo, Cia. das Letras, 2001, p. 26. 
3 Apud NOGUEIRA, Almeida. A academia de So Paulo: tradiぐ6es e reminiscdncias・  Sao Paulo・ Saraiva・  
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nesta em toaa a extensao cia palavra; raouia [ ...j ruim 

Encerrando as suas aprecia6es sobre o "ambiente" na Faculdade, o aluno arre- 

mata: 

"Eis o que h, al6m das intriguinhas, que alguns 
curiosos levariam daqui para ali. Em suma, os es-
tudantes esto contentes com o Brotero,Porque 
com muito poucas exce96es sdo liberais: o Balta- 
sar nao sabe em que se mete para o ano. Ningu6m 
faz caso de Arouche, e as coisas marcham como se 
nada tivesse havido."5 

Por fim, a carta se encerra com a atividade politico-partidria do seu redator: 

"Sobre elei96es tem-se trabalhado alguma coisa; 
mas com for9as diminutissimas: eu nem vos tenho 
escrito porque do col6gio de Santos nada se pode 
esperar. O Firmino deve ter-vos mostrado as listas 
que creio o Joaquim lhe mandaria. A meu respeito 
no vos compete mais do que dizer (se vos 
perguntarem) que, por eu estar no Curso Juridico, 
nao 6 que sentiria ser deputado; pois no6 tao 
ruim o bocado. Joao de Sousa 6 o mico em que se 
tem alguxnas esnerancas. norue 6 de crer que seja 
eleitor, e miiuenie nos mais. -. 

1977, vol. 1, P. 94-97. 
4 Depois de descrever os seus professores, o estudante cita um caso no qual as animosidades pessoais 
entre eles sao transpostas para a institui9ao e mesmo para fora desta, para o foro. "Metendo-se ambos a 
advogar, temo-los por conseqencia s maos. Mas enquanto Baltasar beija as mos a Arouche, ajoelha 
perante ele, assim como perante todos, Brotero despreza adula6es a Arouche, mal satisfaz os cumpri-
mentos de estilo, no o freqenta, e p6e-se a reger a sua aula como entende. Arouche convoca os dois 
para uma congregaao, coisa que se nao podia fazer senao com a metade do nmero completo dos lentes: 
Brotero ou nきo foi l自, ou destampou dizendo que dois lentes nao podiam formar congregaao. Daqui 
rompimento, se nao expresso, ao menos de fato. Nisto Baltasar provoca a Brotero em uns autos, elogian- 
do ao juiz de fora Rodrigo: Brotero achincalha a Rodrigo e responde s provoca96es de Baltasar com uma 
torrente de inj自rias de quitandeira, ridicularizando-o sobretudo pelo lado da hipocrisia. Rodrigo condena 
ao procurador que assinou. Declara-se a guerra e, como era preciso um pretexto para perseguir Brotero, 
Arouche, manda chamar a seis estudantes, que aquele tinha classificado por inferiores, para sindicar dos 
pretendidos insultos que tinham recebido: os estudantes portam-se com modera叫o e no se mostram 
ofendidos. Brotero no outro dia despeja uma torrente de improp6rios contra Arouche na aula, promete 
dizer mais na seguinte sabatina, mas depois pensa melhor, e nao diz nada." Idem, ibidem. 
5 Idem, ibidem, grifos apostos ao original. 
6 Idem, ibidem. 
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Al6m das passagens nas quais o estudante se refere aos seus professores e coleー  

gas, suas caractersticas e conflitos nos quais se envolviam, que vem ao encontro do que 

foi aqui exposto no capitulo anterior, ha dois pontos na carta que devem ser ressaltados 

a referencia a que "os estudantes esto contentes com o Brotero, porque com muito pou-

cas exce96es sdo liberais" e a parte em que se dirige ao irmao sobre os "arranjos" eleito- 

rais em sua cidade de origem. As passagens, junto com aquilo que escreveu Nabuco a 

respeito da ascendencia dos estudantes vindos da Corte exerciam sobre os de origens 

provinciais em Olinda7, constituem indicadores importantes para que se possa aventar 

que a iniciaao dos estudantes nas li9as poltico-partidrias nao se dava durante o peno- 

do de estudos nas academias, ao contr自rio, eles ja traziam desde "casa" tal engajamen- 

to8. Filhos de proprietnios rurais abastados, comerciantes, juizes, oficiais militares e/ou 

outros detentores de altos cargos publicos, eles eram oriundos de regi6es diversas e, em 

sua maior parte, de grupos familiares inseridos em redes de rela6es sociais e em fac- 

96es poltico-partid白rias, tanto no piano nacional - os "vindos da Corte" -, quanto 

provinciais/paroquiais. Em grande parte dos casos, os estudantes contavam entre os 

membros de seus grupos familiares com lideres politico-partid白rios, ou a eles vincula-

dos por laos diversos - parentesco, "amizade", correligion自rios em uma mesma fac- 

車o politica -, desde nas maiores cidades do Imp6rio at6 nas mais remotas vilas e pa- 

7 Vero capitulo anterior. 
8 No mesmo sentido, ja na d6cada de 1870, Vampr comenta que "a maioria dos academicos de Direito 
era liberal e renublicana" e aue "os sentimentos renublicanos acordavam na alma dos mocos. Daaui nor 
diante toma a Academia parte ativa no movimento." VAM1-'RE, Spencer. Memorias para a historia aa 
academia de Sao Paulo. Brasilia, INL/Conselho Federal de Cultura, 1977, vol. 2, p. 210 e 227. Ressalve- 
se o exagero de referir que a "Academia" tomaria "parte ativa no movimento" republicano, pois d自  a im- 
pressao de que havia uma unanimidade. Embora, ao que parece, a maioria dos estudantes ativos na miii- 
tncia poltica se inclinassem nesse sentido, havia tamb6m, tanto entre os estudantes quanto entre os pro- 
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r6quias dos interiores. 

Tem-se, de um lado, parte dos estudantes que passaram pela Corte como filhos 

de ftmcion白rios de elevadas posi96es e os professores que fizeram caminho semelhante 

como servidores da coroa9. De outro, os estudantes de origens provinciais, possivelmen- 

te a maioria, sem o tr含nsito ou vivencia no Rio de Janeiro "desde casa" com que conta- 

yam os primeiros. Porm, quaisquer que sejam as origens dos agentes considerados, 

estavam todos mais ou menos acostumados ou mesmo inseridos nas formas que assumi-

am as disputas poltico-partid自rias, uns no mundo da Corte, outros nos mundos paroqui-

ais e/ou das cidades provinciais. 

O mundo da corte estd relacionado com o tipo de entendimento do jogo politico 

que os agentes da estruturaao e governo do Estado nacional compartilhavam. A socia- 

lizaao operada a partir das escolas de direito seguia por certo esses padr6es. Para os 

oriundos "do campo" e mesmo para os que eram desprovidos de recursos econmicos e 

sociais por serem de uma extra 谷o social mais baixa10, o dominio da l6gica das disputas 

politico-partidrias consideradas legtimas no Rio de Janeiro abria a possibilidade de 

fessores, monarquistas e ultramontanos nao menos militantes. 
9 No incio quase todos os professores tiveram passagem por Coimbra e pela alta burocracia portuguesa e, 
denois. Dela brasileira. Num momento seauinte. os Drofessores nassaram a ser recrutados entre ex-alunos 
das prprias faculdades, alguns deles rec6m-doutores. Ver SIMOES NETO, op. cit., 1983, p. 105-1U6. E 
importante lembrar que, sendo as escolas estatais, seus lentes eram servidores publicos em sua rela9o 
com estas institui96es, tinham razo自vel prestigio e trnsito nacionais e suas atividades docentes nao eram 
legal ou praticamente incompativeis com outras atividades, embora isso causasse certos problemas, como 
visto nas queixas dos diretores. Dentre as atividades outras desenvolvidas pelos lentes, destacam-se a 
advocacia, a magistratura e os cargos pblicos eletivos. 
10 As escolas de direito tamb6m exerceram um papel de possibilitar a ascenso social para alguns estudan-
tes "filhos de obscuros cidados", que acabavam por ascender pelo exercicio de alguma atividade para a 
qual o diploma era requisito bsico e mesmo ingressar no "grupo de escol" por meio de casamentos. SI- 
MOES NETO, Francisco Teot6nio, op. cit.,. 1983, p. 123. Esses devem ser considerados, por6m, como 
exce9ao, pois as taxas cobradas nas faculdades e os gastos para se manter em Sao Paulo ou Olinda eram 
elevados, embora alguns "alunos pobres II...] conseguissem passar pelo peneiramento". A regra era que 
"os alunos das escolas de direito provinham de familias de recursos". CARVALHO, Jos6 Murilo de. A 
construぐao da ordemー  a elite poltica imperial. Rio de Janeiro, UFRJ/Relume Dumara, 1996, p. 64-65. 
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atuaao em esferas sociais diferentes daquelas de origem, as par6quias interioranas ou 

as dos grupos sociais subalternos. A l6gica e os recursos necess自rios para atuar nesse 

mundo podiam ser adquiridos ao longo da vida academica: a muito valorizada eloqien- 

cia, o conhecimento, mesmo que muito superficial, dos "clssicos" modernos e antigos 

da poesia e da prosa liter自rias, dos c6digos legais portugueses e de outros pases, bem 

como dos textos juridicos nacionais a medida em que vinham sendo produzidos, o exer- 

cIcio do jornalismo e da retrica liter自rios e/ou poltico-partidrios, enfim, um variado e 

mesmo "ecltico" instrumental cultural de origem europ6ia em geral e luso-brasileira 

em particular" 

Como ja foi salientado,6 neste plano que se podem encaixar tanto a afirma o 

de Adorno sobre a poltica como algo dirigido por "crit6rios intelectuais", quanto a 

constata叫o de Carvalho sobre a "homogeneidade ideol6gica" da elite imperial. Trata-se 

da "ilha dos letrados", cercada pelo "mar de analfabetos"12, para a qual o ticket de em-

barque na engalanada balsa que a ela conduzia era obtido, em grande medida, pelo diー  

n A consulta s discuss6es no parlamento, como em Cria95o dos cursos juridicos no Brasil. Brasilia/Rio 
de Janeiro, C合mara dos Deputados/Funda きo Casa de Rui Barbosa, 1977, dh uma 6 tima id6ia dos tipos de 
recursos com os quais os polticos de nivel nacional deveriam contar para atuarem com desenvoltura no 
meio de seus pares no nivel institucional central. Neste plano eminentemente formalizado, a seguinte 
passagem de Joaquim Nabuco revela os caracteres que deveria possuir um "estadista" do Imp6rio. Quanto 
ao seu pai, referindo-se a um de seus discursos, a "anlise [...] dar自  uma id6ia do que eram as qualidades 
pr6prias, pessoais, do orador, a sua fisionomia entre os nossos parlamentares. Todas as suas frases so por 
tal modo pensadas que parecem escritas na mem6ria, tanto tem o contorno fixo do pensamento definitivo; 
no se introduz nelas uma palavra desnecessria, nem frouxa, dessas que sao as manchas da frase impen- 
sada, do primeiro jacto da id6ia; o esprito, ve-se bem, procede metodicamente, tem a pausa, a gravidade 
interior, que impede a precipitaao, a exuberncia, o tumultuar das id6ias apresentado-se todas a um tem- 
po, sem ordem nem grada叫o. Ha nele sempre originalidade, criaao, o tra9o largo impessoal da concep- 
車o, a massa da arquitetura juridica, vislumbrando, por trs de todas as suas frases, a pureza da incisao, a 
sntese, a melodia do perodo, laminado todo ele mentalmente, cunhado e timbrado pela meditaao. Esse 
discurso do uti possidetis, em 1862, assinala o apogeu das faculdades polticas e reflexivas de Nabuco, 
assim como o da ponte de ouro, em 1853, assinala sua perfeita madureza, a bela florescencia da mocida- 
de. [...Proferia frses] de ningu6m esperadas, que passavam curtas no momento diante das assembl6ias 
para repercutirem fora, na imprensa, e penetrarem atrav6s de todas as camadas polticas". NABUCO, 
Joaquim. Um estadista do Imprio. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997, vol. 1, p. 43 1-432. 
12 CARVALHO, Jos6 Murilo de, op. cit., 1996, p. 55. 
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ploma em um curso superior e, em especial, pelo titulo de "bacharel em ciencias juridi- 

cas e sociais". Aqueles que chegavam a s academias j na vistosa balsa - professores e 

alunos da "'lite" - traziam em suas bagagens, por prpria vivencia, ou pela de familia-

res e/ou de "amigos"13 de suas rela6es, a percep9ao mais clara de como o jogo poltico 

se desenvolvia na ilha dos letrados. Os que emergiam, nadando contra imensas dificul- 

dades, do fundo do mar dos analfabetos e/ou aportavam em pequenos botes, traziam em 

suas bagagens outras vivencias. Assim, os primeiros assumiam a posi9ao de "'lite", para 

a qual estavam estatutariamente destinados e praticamente habilitados, influenciando os 

demais e mesmo introduzindo-os no mundo do fazer poltica partidria aceito na Corte. 

Ja os segundos, por seu lado, no eram alheios a formas outras de fazer ou de se rela-

cionar com a poltica partid白ria. Assim, quais seriam exatamente essas formas diferentes 

que assumiam as disputas polticas? Que mundo era esse do qual provinham os alunos 

vindos "do campo"? 

Maria Sylvia de Carvalho Franco'4 estudou a situaao das popula6es livres nos 

interiores provinciais, apontando elementos que se podem destacar para o que est aqui 

em pauta. Mesmo que seu objeto de pesquisa estivesse circunscrito ao interior da pro- 

vincia de Sao Paulo, algumas de suas observa96es, conclus6es e anlises podem ser 

generalizadas para o Brasil como um todo e para o sul deste em especial'5. No mesmo 

'3 "Depois da familia vinha a clientela. Na maioria das vezes, a palavra amigo significava protetor ou 
cliente. O protetor era o amigo do cliente ou vice-versa". Mas tamb6m podia designar "companheiro de 
partido ou partidrio da mesma causa poltica". GRAHAM, Richard. Clientelismo e poltica no Brasil do 
sculo X1X. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 1997, p. 304-3 05. 
'4 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. Sao Paulo, UNESP, 1997. 
15 Adiante sera abordado o caso especifico dos estudantes rio-grandenses em Sao Paulo, bem como as 
particularidades histrico-sociais da provncia do Rio Grande do Sul e as especificidades do jogo poltico 
l vigente. Neste momento do trabalho a preocupa9ao 6 mais geral. O uso do trabalho de Franco se justi-
fica aqui tanto pela possibilidade de generalizar os pontos essenciais de sua analise, quanto pelo fato de 
que a maior parte dos alunos com origens sociais que se poderiam considerar "interioranas" que se forma- 
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sentido, o trabalho de Richard Graham16 tamb6m traz alguma luz sobre como se desen-

rolava o jogo politico nas par6quias e suas rela6es com o centro governamental do Im- 

peno・  

O mundo do interior era desprovido de formalidades institucionais e mesmo le- 

gais, era o dominio da grande propriedade rural e de seus "senhores", dos grupos famili-

ares extensos, dos agregados e capangas, dos pequenos sitiantes. As rela6es sociais sao 

pessoalizadas e em seus centros se encontram os grandes proprietrios rurais, normal- 

mente. Os demais habitantes deste mundo gravitam em torno destes senhores, desde os 

membros de seu grupo familiar - come9ando pela mulher e filhos, passando por ir- 

maos, primos mais ou menos distantes, mais ou menos providos de recursos, filhos bas-

tardos e outros que com ele compartilhavam laos consangiineos - at6 os capatazes, 

agregados, capangas e os sitiantes. Em geral, a relaao se da em termos de dependencia 

pessoal em relaao aos senhores'7. 

ram na Academia do Largo de Sao Francisco entre 1828 e 1883 eram da provncia de Sao Paulo, 27,06% 
do total de formados. Interessante notar que o maior nmero de formados era de fluminenses 27,20% e 
4,4% da Corte, o que soma 31,64% da regiao do atual estado do Rio de Janeiro. Para os "fluminenses"6 
dificil, apenas a partir desses indicadores de local de nascimento, discernir se seriam mais ou menos "inte- 
rioranos" ou nao, devido a proximidade com a capital do Imp6rio. As provncias/regi6es de S谷o Paulo, 
Minas Gerais (18,08%), Rio Grande do Sul (6,3%), Paran a (1,31%), Gois (1,13%), Mato Grosso 
(0,73%) e Santa Catarina (0,68%), o "sul", segundo a divisao de Sim6es Neto, somadas totalizavam 
55,29% dos formados naquela escola no perodo. Se, apenas como ilustra9ao, somam-se a estes os flumi- 
nenses, o total do "sul" fica em 82,49% dos formados no Largo de Sao Francisco. Dados em SIMOES 
NETO, Francisco Teot6nio, op. cit., 1983, p. 114. 
16 f、1、  ATT‘ 、 I l、・  I 	1 	 ・」  1ハハ” u1cJu-lAjvI. Kldnara. on. cit.. Iソソ I. 
17 Nao obstante a linguagem excessivamente economicista de forte acento marxista, Franco refere que 
"essa domina9ao implantada por meio da lealdade, do respeito e da veneraao estiola no dependente at 
mesmo a consciencia de suas condi96es mais imediatas de existencia social, visto que suas rela96es com o 
senhor apresentam-se como consenso e uma complementaridade, em que a prote叫o natural do mais forte 
tem como retribui9ao honrosa o servi9o, e resulta na aceitaao volunt自ria de uma autoridade que, consen- 
sualmente, 6 exercida para o bem. Em suma as rela96es entre senhor e dependente aparecem como inch- 
na9ao de vontades no mesmo sentido, como harmonia, e nao como imposi9ao da vontade do mais forte 
sobre a do mais fraco, como luta. Em conseq6ncia, as tens6es inerentes a essas rela96es esto profunda-
mente ocultas, havendo escassas possibilidades de emergirem a consci6ncia dos dominados." FRANCO, 
Maria Sylvia de Carvalho, op. cit., 1997, p. 94-95, grifos no original. Nao est自  sendo levado em conta 
aqui a outra forma de dependencia que um importante grupo de dominados tinha com respeito aos senho- 
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As origens deste mundo se perdiam no perodo colonial, sendo que sofreu pou-

cas altera96es estruturais na passagem do s6culo XVIII ao XIX e era caracterizado por 

rela6es econ6mico-sociais escassamente objetivadas. Franco mostra bem que o que 

funcionava em termos de domina 谷o social neste contexto era "o fabricar de lealdades e 

fidelidades por meio de um processo cumulativo de reciprocos encargos e favores" entre 

dominantes e dominados18.E o que Bourdieu chamou de "domina o" sob a "forma 

elementar, quer dizer, de pessoa a pessoa"19 

Um fazendeiro, desgostoso com um seu agregado, mandou alguns capangas as- 

sassind-lo. Ficando a vtima moribunda, os capangas foram avisar ao fazendeiro do fato. 

Ele se deslocou at6 o lugar onde jazia o agregado e mandou que o levassem para casa 

para que morresse "junto da familia": 

"Embora comprometido no crime, as medidas to-
madas pelo fazendeiro ultrapassaram as necessa- 

res, a escravidao. Embora, como adiante 6 destacado, esses pudessem ser mobilizados como parte das 
milicias privadas dos senhores nas disputas entre fac96es polticas, ao menos no caso do Rio Grande do 
Sul, no eram, por defini9ao estatutaria, "cidadaos", ou sujeito de direitos polticos, embora pudessem ser 
sujeito de alguns outros direitos especificos. Parte importante da situa9ao de exclusao do escravo desde o 
mundo greco-romano 6 o fato de que ele nao 6 parte do mundo poltico, o que no significa que a escravi- 
do no fosse uma questao poltica. Ao fim e ao cabo, sera o mundo poltico que dar uma solu9ao polti- 
ca para a questo da escravidao, processo aue se encerra com a abolicao em 1888. 
1 laenL D.y4. 
1Q.. 1 	一  1 1、 	.. 	 』  . 1 	 ... 	. -- 	. 	 . , 1 	.. ~ ー Amcla segundo l3ourclieu, que estabelece uma diterencia9ao entre sociedades "nao ocidentais" e as 
"ocidentais", "s rela96es entre agentes indissociaveis das fun96es que eles desempenham e que eles s6 
podem perpetuar pagando sem cessar com sua pessoa, a institucionalizaao substitui pelas rela96es estri-
tamente estabelecidas e juridicamente garantidas entre as posi96es reconhecidas, defmidas por seu lugar 
num espa9o relativamente aut6nomo de posi96es e existindo como tal a partir de sua prpria existencia, 
distinta e independente de seus ocupantes reais ou potenciais, eles mesmos definidos pelos seus titulos 
que, como os titulos de nobreza, os titulos de propriedade ou os titulos escolares, os autorizam a ocupar 
tais posi96es. Por oposi9ao a autoridade pessoal, que nao pode ser nem delegada nem transmitida heredi- 
tariamente, o titulo, enquanto medida de lugar ou de ordem, quer dizer, como instrumento formal de 
avalia9ao da posi車o dos agentes numa distribuido, permite estabelecer rela96es de equivalncia (ou de 
comensurabilidade) mais ou menos perfeita entre os agentes pretendentes a apropriaao de uma classe 
particular de bens, propriedades imobilirias, dignidades, cargos, privil6gios, e esses bens, eles mesmos 
classificados, regrando assim, de modo durvel, as rela96es entre esses agentes do ponto de vista de sua 
ordem legtima de acesso a esses bens e aos grupos defmidos pela propriedade exclusiva desses bens." 
BOURDIEU, Pierre. Les modes de domination. Le sens pratique. Paris, Minuit, 1980, p. 217 e 227-228, 
grifos no original. 
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rias para dirimir-se legalmente. Isto significa que a 
sua conduta nao esta referida apenas a transgres- 
sdo de um c6digo abstrato que proIbe a supresso 
da vida, mas eia esta orientada tendo em vista o 
ofendido enquanto pessoa, isto 6 , a observdncia de 
uma tica que pressup6e a sua humanidade. [...] 
Novamente se observa, neste contexto, como, a- 
trav6s da pr6pria extinao do contendor, se revigo-
ra um conjunto de obriga6es que a ele sobrevive. 
Passada a crise, faltar aos deveres de solidariedade 
seria frontalmente transgredir a um imperativo so- 
cial."20 

O caso citado6 tpico destes contextos nos quais se recorrem a fonnas de domi- 

naao que, 

"do ponto de vista do observador contemporneo, 
nodem narecer mais brutais, mais primitivas, mais 
f ー一  brbaras, e, ao mesmo tempo, mais D ranaas, 
mais humanas, mais respeitadoras da pessoa. Essa 
coexistencia da violencia aberta, fisica ou econ- 
mica, e da mais refinada violncia simb6lica, se 
encontra em todas as institui96es caractersticas 
dessa economia e no coraao mesmo de cada rela- 
co social". 22 

Esse mundo, contudo, no 6 isolado, quer dizer, no 6 aut6nomo em rela9ao ao 

mundo da Corte e muito menos auto-suficiente. Eles se comunicam, se interpenetram. 

Primeiramente, isto por certo ocorre no plano econ6mico, pois ha trocas de produtos 

diversos entre o centro e as periferias e destas entre si. Por outro lado, as rela6es tam- 

b6m se d谷o por meio dos agentes do Estado, pelos mecanismos de ocupa9ao de certos 

20 FRANCO. Maria Sylvia de Carvalho. oo. cit.. 1997. u. 102. arifos no oriainal. 
21 o termo em frances 6 douces e poderia ser traduzido literalmente por "doces", mas, mesmo que em 
portugues o sentido se aproxime em muito do que tem no frances nas acep96es de "agrad自vel", "gentil", 
"indulgente", etc., "branda" d uma id6ia melhor do que Bourdieu quer salientar com a palavra, ou seja, o 
contrrio de "agressiva", "brutal". 
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cargos eletivos, principalmente nos parlamentos municipais, provinciais e mesmo nos 

nacionais, postos da guarda nacional, titulos nobilirquicos, cargos no funcionalismo 

publico pelos quais agentes oriundos do centro ocupam posi96es nas periferias e agentes 

oriundos das periferias ocupam posi96es dependentes do centro. 

A formaao do Estado em um contexto como o da Am6rica Latina se deu a partir 

da importaao de um "modelo estatal" que se vinha gestando no Ocidente e que "se des-

loca da hist6ria de que prov6m para outras hist6rias" e nessas "nao encontra [...] 

elementos que o definam". Delineiam-se, entao, "os contornos de um Estado hbrido" 

em relaao ao qual se "justap 6em" l6gicas diferentes23. Quais sejam, a l6gica 

propriamente estatal ocidental (com regras e ethos pr6prios) e estruturas tradicionais 

marcadas pela l6gica de rela6es de reciprocidade do tipo "patronagem" e 

"clientelismo", ou solidariedades comunit白rias e cl合nicas. Tal relaao entre estas l6gicas 

diferentes no configura, entretanto, duas realidades em si mesmas, mas um tipo de 

imlgama que passa a marcar decisivamente as estruturas polticas, econ6micas e 

culturais em geral e escolares em particular. A questao 6 explicitar como os agentes 

envolvidos dao conta da apropriaao do modelo estatal que eles pr6prios importam, ou 

que a ele resistem, e o instrumentalizam como recurso na luta politica e, a partir disso, 

que concep96es de politica, economia, cultura e escola resultam, bem como os tipos de 

institui96es e agentes correspondentes. 

Por um lado, os agentes da estruturaao estatal que circulam em torno da Corte 

22 BOIJRDIEU, Pierre, op. cit., 1980, P. 218 
23 BADIE, Bertrand, HERMET, Guy. Poltica comparada. M6xico, Fondo de Cultura, 1990, p. 180-18 1, 
grifos no original. 
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claramente se colocam como artfices desta ordem que se busca implementar por sobre 

estruturas sociais e prticas polticas ancestrais que nao se podem adaptar facilmentea 

nova ordem, qual seja, aquela de um Estado nacional moderno, caracterizado, em prin- 

cipio, por ser um "grupo corporado"24. Assim, ao lado das institui96es e regramentos 

objetivos do Estado, que pressup6em crit6rios universais e despersonalizados de rela o 

com os agentes e insthncias estatais, redes de rela6es de reciprocidade verticais, do tipo 

patronagem e clientela, e horizontais, do tipo parentesco e amizade instrumental, sao 

usadas como formas de atender demandas as mais diversas, oriundas tanto do nivel pa-

roquial mais remoto como quelas oriundas do centro nacional. 

O modo de dominaao sobre as popula6es do interior pode ser caracterizado 

como aquele de tipo "elementar" a que se refere Bourdieu e se estrutura a partir de rela- 

96es sociais pessoalizadas. Na base, se encontravam as rela6es de patronagem/clientela 

24 Land marca a distin9ao entre um "sistema poltico cuja unidade estrutural II...]6 o grupo" e sistemas 
nos quais tal unidade 6 "a diade". O grupo, ou melhor, o "grupo corporado 6 um agregado distinto de 
mltiplos membros o qual possui propriedades, objetivos e deveres que, como tais, sao inerentes ao gru- 
po, e sao diferentes daqueles dos seus membros individuais. Cada membro tem direitos e deveres em 
relaao ao grupo." A unidade do grupo se estabelece porque seus "membros estao unidos em virtude da 
sua compartilhada associa9ao no grupo e por sua obrigaao comum de proteger os interesses e cumprir as 
obriga96es do mesmo." Seriam grupos corporados "as familias, as linhagens, os clas, as tribos, as guildas 
e, no mundo moderno, os grupos de interesse organizados, os partidos polticos e os Estados nacionais." 
Destes grupos corporados se distinguem os grupos di自dicos nao-corporados que "t6m uma esp6cie de 
organiza叫o e executam tarefas que so bem compreendidas por seus participantes", mas "carecem de 
duas caracteristicas diferenciais dos grupos corporados: propriedade, objetivos e deveres individuais co-
muns e liga 乞o uniforme atrav6s de comum associa9ao no grupo como tal". Os grupos n谷o-corporados - 
"os grupos de aao, os grupos de amigos, as fac96es polticas e as clientelas" - sao estruturados em redes 
de rela96es di台dicas de reciprocidade que podem ser organizadas em fun9ao de um lider central, um ego. 
Land6 estabelece estas diferenas para marcar tipos de sistemas polticos, os ocidentais baseados em 
grupos corporados e no princpio da representaao de interesses e os nao-ocidentais baseados em diades. 
Ambos seriam tipos-ideais, pois nem no Ocidente, cujo modelo de sistema poltico se aproxima de um 
sistema baseado em grupos, nem nos outros casos, grupos ou rela6es de reciprocidade apenas e to so-
mente caracterizam o todo do sistema. LANDE, Carl H. Introduction: the dyadic basis of clientelism. In: 
SCHMiDT, S. W. et ai. (Org.). Friends, followers and factions; a reader in political clientelism. Berke- 
ley, University of California Press, 1977b, p. xix. Tamb6m LANDE, Carl H. Group politics and dyadic 
politics: notes for a theory. In: SCHMIDT, S. W. et al. (Org.). Friends, followers and factions; a reader 
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que anelavam os agregados, capangas e sitiantes aos grandes senhores de terras. Por6m, 

a composi9ao do capital social25 destes senhores nao se limitava a estas rela6es com os 

contingentes populacionais mais subalternos. Devem ser considerados ainda os laos 

horizontais com outros senhores de estatuto econmico, social e/ou poltico semelhante, 

muitas vezes reforados por rela6es de parentesco e/ou compadrio, e os laos verticais 

com outros agentes acima ou abaixo na escala social, de prestgio, ou de proximidade 

com o centro estatal. O senhor poderia ainda fazer parte de uma fac9ao poltica, da qual 

fosse o chefe paroquial, que teria ao seu centro lideres que atuassem no plano provinci-

al-regional e mesmo nacional, quer dizer, poderia ser um dos pontos de estofo da rede 

que compunha uma fac9ao politico-partid白ria26 

ノ、  U sennor, a cnversos utulos, era o meuiauor entre as reiaues uc scus ucpcllー  

in political clientelism. Berkeley, University of California Press. 1977a. n. 509. 25 ノ、  ~'jUcap廷al qe rela9oes socms,ou slmplesmellte capital soci司， 6de丘1lido como I'o comunto de rec ursos 
reals ou potencms que estao Ilgados a posse de uma rede dwdveI de reた戸es lllds ou mellos血stiudio- 
nahmdas de血erc叫ecmento e de mter're c onhec unento ''B OIJRD IEU,Ple廿e LecapltalsoclaInotes 

製りso些s~4 cles四タrechぞche en saences三09αたs・ n 31,Jan・,1 98oa・ p2 

Um p讐ao’叫e e Ja por sl llle押o uln nledl紅19re世e os seus chentes e outras mst合1lcias as qu liS OS 
乎e押os Iem a elas?ouco ou nenllulIき acesso・  pode t讐beln estar aocen廿o de uma rede de rela96es que 

1n9u9Ill (luIros .pa些9s糾ese．塑ns士9nn,m叫 seus che凪es para tins como os pol北ico"p arti d自rios.As 
rela9oes qe rec叩roclaa(le vemcals e horlzontals assulllem o aspedo de uma I'teia''ouI'redeI' na qual o 
patrao ocupa a posi頭0 釦cd ou centraL Land6,discutindo o conceito de redes sociais,aponta que, no 
hllllte, uma rede'’切ね1''seria ”血finita '',"ilimitada" e''etema ",pois abrangeda todas as mterh96e元nre as 
pessoas compollentes de uma sociedade.contudo, para fills de an自lise,as redes devem''ser de tamanho 
man切aver’・ Entre os t叩os de redes man可加eis se encontrariam as''parclds ''que tem por centrouma 
『！es廿ela de primeka gandeza",como no caso das rela96es pa廿ao/c hente s.Para e就e caso,onde uI ego 
釦cal ocupa o centro das rela96es assim6tricas entre ele e os seus dependentes"os circulos conc6ntricDS de 
uma tela de aranha sugerem as conex6es diretas entre ahados do血dividuo 釦cd que os habil北amaraba- 
mar diretamente uns com os ou仕os a fim de dender as necessidades do mdividuo bcal,e que tomam 
desnecess自rio para eles colllunicarem~se uns com os outros atrav6s do 血山dduo 加caL"Umi teialeste 
如o pode ser a base estmtural de uma fhc9ao polたica.o mesmo Land6 refbre que o'’塩ccionismo ''tem 
sldo鵬ado para deslgnar grupos pol丘icos nVds antes do surgimento dos partidos po晩icos no ociderite e 
para deslgnar as lutas intemas a um partido pol姐code如0 ocidentd.Ambos os t叩osde魚c96es se carac- 
teruam ''por membros mstaveis,dura9ao 血certa,lideran9a persollahstica ausencia de o稽aniz四ao釦rmal 
e um mteresse maior por poder e esp6lios do que por ideologia ou pol伍ca,isto 6,por uma carencii da-
quelas caraderisticas gerahnente associadas a gnlpos corporados.[ous可a...]quando grupos di自 licos 
~’ ~lD良Carl 
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dentes paroquiais com o mundo mais vasto a eles exterior, especialmente na rela o 

com as instancias estatais, das quais tanto recebia algumas benesses e reconhecimentos, 

quanto, frequentemente, constitua um obstaculo forte para que estas u ltimas penetras-

sem em sua esfera de influencia, seus dominios28 

Franco, analisando a situaao dos funcionrios estatais, agentes fiscais no caso, 

imersos no mundo do interior, chega a conclus6es esclarecedoras dessas rela6es. De 

um lado, havia o Estado que buscava, por meio da "burocratizaao do aparelho adminis- 

trativo", impor suas resolu96es e sua l6gica, estender o seu dominio29 e, de outro, os 

fatores que "entravavam esse processo". O agente governamental, "imerso nas situa6es 

dor". Primeiro, "as fun96es exercidas pelos que s谷o definidos como mediadores necessitam ser vitais, de 
grande import合ncia para as estruturas bsicas de cada um ou ambos sistemas" - parte e todo, ou comuni-
dade e na9きo, na nomenclatura de Wolf. Em segundo lugar, "os mediadores [...] tm quase-exclusividade 
em exercer [suas fun96es]", ou seja, tendem a monopolizar uma ou mais fun6es particulares de modo 
que uma liga9ao especifica entre os dois "sistemas", parte e todo, "deve ser feita atrav6s dos mediadores". 
Estes ltimos "podem tomar suas fun6es por causa da prvia posse de uma alta posi9ao, ou podem atm- 
gir uma alta posi9ao como resultado de assumir o papel de mediador. Em cada caso, a rela9ao entre o 
sistema local e nacional assume uma forma vertical." Silverman aponta ainda que, no caso da comunida-
de italiana que estuda, as fun96es de mediadores eram exercidas, at o fmal da II Guerra Mundial, por 
patres que eram os tradicionais proprietrios de terras que controlavam clientelisticamente parcelas dos 
camponeses mais ou menos dependentes. Monopolizavam as rela6es entre os sistemas local e nacional 
de modo que "cada patrao performava uma ampla gama de fun96es de media o, o mesmo indivduo 
freqentemente era para os seus clientes, ao mesmo tempo, a liga きo econ6mica, poltica, social e ideol6- 
gica com a sociedade mais ampla". SILVERMAN, Sydel. Patronage and community・nation relationships 
in central Italy. In: SCHMIDT, S. W. et ai. (Org.). Friends, followers and factions; a reader in political 
clientelism. Berkeley, University of California Press, 1977. p. 294 e 299. Grifos no original. Ver tamb6m 
WOLF, Eric R. Aspects of group relations in a complex society: Mexico. In: SHANIN, Teodor (Org.). 
Peasants and veasant societies. Harmondsworth. Penauin Books. 1979. n. 50-60. Grifos no oriainal. 
28 ノ、一1 	ー』、  ーー  uranam rerere, em resumo, que nas relaoes entre o governo central e os iiaeres locais:'' o ciienteiismo 
forjava os vnculos essenciais. Os lideres locais precisavam de nomea96es para cargos de autoridade, a 
fim de estender sua clientela e avan9ar na escala de poder e status. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro 
[sic] dependia da influencia desses homens, mesmo na mais remota vila dos sert6es, para refor9ar o poder 
do governo central. [...] O Gabinete ponderava cuidadosamente as vantagens de fazer nomea96es e orde-
nar promo96es, transferir alguns, afastar outros, sempre atento aos interesses dos latifundirios. Preencher 
os cargos com clientes, amigos e parentes deles constitua a essencia mesma da poltica nacional. Nisso 
tudo, o Congresso desempenhava um papel central, pois o Gabinete, mesmo que nomeado pelo impera- 
dor, devia conquistar seu apoio. Com  essa fmalidade, era preciso que os Gabinetes vencessem as elei- 
96es." GRAHAM, Richard, op. cit., 1997, p.101. 
29 Os indicadores apontam para que os agentes do governo central tinham plena consciencia disto. A "cir- 
cula頭o geogrfica da lideran9a", quer dizer, o rodzio de funcion自rios pblicos pelas provncias, princi- 
palmente os dos cargos mais altos, deveria ter tanto o "efeito unificador importante", CARVALHO, Jos6 
Murilo de, op. cit., 1996, p. 110, quanto poderia abrandar os efeitos da proximidade e familiaridade destes 
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concretas em que desempenhava suas atribui96es" acabava por capitular frente aos "for-

tes interesses e influncias que envolviam a sua vida de maneira imediata"30 

"Essas modalidades todas de integraao dos servi- 
9os oficiais a vida da comunidade permitem cons-
tatar que o baralhamento das atividades pblicas e 
privadas - condi車o nas quais germina o entrela- 
9ar de influncias entre um e outro desses setores 
- articula-se a dominaao pessoal, o principio 
mais geral de regulamentaao das rela6es sociais. 
Viu-se [...J como se articulam, em um mesmo con- 
junto, a debilidade material dos poderes publicos, 
o uso dos aparelhos governamentais como propri-
edade privada e as t6cnicas pessoais da domina- 
車o."31 

As tens6es entre a elite nacionalmente orientada e as elites locais tamb6m podem 

ser percebidas em um caso relatado por Joaquim Nabuco. Em 1855 seu pai era ministro 

da justi9a, justamente no perodo de execuao da lei de 1850 da aboli9ao do trafico tran- 

satl含ntico de africanos e dos conflitos com a Inglaterra a respeito da questo. O governo 

estava empenhado em fiscalizar o cumprimento da lei. Em Serinham, Pernambuco, foi 

funcion自rios com os dominantes locais. 
30 "Essa conduta do servidor pblico, orientada mais pelos vnculos que o prendiam aos interesses de seu 
meio social, que pela lealdade para com seu empregador distante e desmaterializado, comea a tornar-se 
inteligivel quando se evidencia como era de Jato ainda rudimentar o proprio conjunto. ae rormulas que 
disciplinava a realiza9ao dos objetivos do Estado. Seu carater positivo, isto e, sua cnstanza9ao numl corpo 
de preceitos estatuidos objetivamente e consubstanciados como tora normativa, navia penetraao ue ma-
neira rudimentar na consciencia de cidadaos e 士tincionarios, tornando precaria sua encacia para garantir 
da uarte de ambos homogeneidade e continuidade de aao. Conforme 6 sabido, ento como hoje, a orga- 
nizacao e o funcionamento dos serviCos publicos tinham sua legitimidade garantida tormaimente por uma 
codificacao escrita, no se assentando sobre um ttindamento consuetucimano. Nao oDstante, poae-se 00- 
seriar, atrav6s da atitude e do comportamento do pessoal que mtegrava os quadros municipais, quao 
pouco efetivamente se procedia por meio desses regulamentos expressos, indo-se a ponto de negligenciar, 
por omissao ou perda dos arquivos, o registro dos atos do legislativo. Nesses casos, o pessoal incumbido 
de fazer observar as posturas municipais regia-se, de fato, pelo que estava costumeiramente fixado, e no 
por regulamentos ou protocolos, na verdade inexistentes." FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho, op. cit., 

1997. p. 121- 123.
31 Idem, 139. GRAHAM, Richard, op. cit., 1997, por sua vez, dedica o seu livro ao estudo de como tais 
estruturas sociais de domina9o se articulam com os planos poltico-partidrios locais, provinciais e cen- 
trais. Grosso modo, identifica no clientelismo a "essencia" da poltica imperial. 
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apreendido um navio que desembarcou africanos para serem vendidos como escravos, O 

chefe de policia da provncia, seguindo ordens do ministro da justi9a, realiza vrias pri- 

sOes e recupera alguns dos africanos que ja tinham sido distribuidos pelos engenhos. O 

caso, "pela import含ncia das familias relacionadas com os presos e pela severidade das 

buscas e pesquisas feitas, causou o maior alvoro9o em Pernambuco"32: 

"A questo, porm, estava afeta a Relaao de Per-
nambuco e era em tomo desse tribunal que fervi-
am os empenhos, as intrigas e os manejos dos im-
plicados no desembarque de africanos. No dia 15 
de novembro a Relaao absolveu os rus pelo voto 
de Minerva. Para o governo foi um profundo cho- 
aue essa absolvico. aue nodia reanimar a audacia 
」一一」一一I，一一一」 	"33 aos trancantes.ーーー  

O ministro Nabuco de Arajo finda por intervir na Relaao pernambucana, apo- 

sentando dois dos desembargadores e removendo um terceiro. 

Os casos relatados por Nabuco e Franco sao sintomticos do que se est a discu- 

tir. O primeiro revela que as ingerencias dos dominantes locais eram fortes o bastante 

para influenciarem as decis6es at6 mesmo de desembargadores. Neste, como em outros 

casos que Joaquim Nabuco relata, fica clara a tensao entre as orienta6es governamen-

tais e os interesses dos dominantes paroquiais e provinciais34. Aquelas operando a partir 

32 、TAl、TTI～、  T 	一七一 	,ユ  ，ハハ,，  一一1 ， 	ヘヘハ  - INAJiULU. .Joaaumi. oD. cit.. iソソ  i. vol. i. o. izu. 
33T 」  一 	ー、ー、ノー  -- iaem. o. zzo. 
34 Era constante, nos tribunais do j自ri especialmente, que os rus fossem absolvidos. "A todos os presiden- 
tes, Nabuco escreve sempre que devem cuidar antes de tudo da repressao dos crimes. A indiferen9a da 
popula 谷o diante dos crimes mais atrozes, a convivencia de todos com criminosos de morte, o sistema de 
vingan9a, o b自rbaro feudalismo, que transforma o morador em capanga ou em espoleta do potentado 
local, colocavam a sociedade em muitos pontos do interior em uma esp6cie de estado de stio permanente. 
Nabuco por vezes esbo9ara na Cmara esse quadro de impunidade, a sobranceria das influencias que se 
encastelavam nas suas propriedades e desafiavam a justi9a que la nao ousava penetrar. Contra esse estado 
no estado o minist6rio estava disposto a reagir." O ministro da justi9a, ele prprio tendo origens provinci-
ais vinculadas s redes controladas por chefes de grandes familias, "entretanto, nao devia no minist6rio 
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de uma l6gica de Estado nacional, esses baseados em vis6es particularistas arraigadas, 

operando segundo a l6gica das redes de rela6es sociais de reciprocidade35 e/ou dos 

interesses dos grupos familiares dominantes. 

O caso relatado por Franco, por sua vez, mostra uma situaao mais corriqueira, 

na qual, mesmo operando tamb6m um "interesse de estado" em aumentar e regularizar a 

arrecada ao, o agente fiscal fica tolhido em sua orienta 谷o estatal pelos fortes condicio-

nantes e interesses locais, o que tamb6m est presente no caso relatado por Nabuco a- 

trav6s das press6es sobre os desembargadores. O desfecho 6 que 6 um tanto diferente, ja 

que o governo se empenhava fortemente em reprimir o trhfico transatl合ntico de africa- 

nos, e para isto se dispunha a empregar meios mais fortes de coaao, do que os meios 

que podia, ou que se dispunha a, empregar na regularizaao da cobran9a de tributos36 

De modo geral, de um lado estao os agentes estatais que, mesmo imperfeita e um 

tanto canhestramente, compartilham de um modelo ocidental de Estado que se esta a 

constituir nesse mesmo perodo nao s6 no Brasil, mas tamb6m em certas partes da pr6- 

pria Europa e nos Estados Unidos e, de outro, est谷o os condicionantes locais pautados 

pelos interesses dos grandes senhores e dos agentes das redes por eles controladas. Nem 

o Estado consegue impor sua l6gica especifica, nem os senhores conseguem impor so-

bre ele totalmente a sua prpria. Nesta tensao esta a possibilidade mesma da manuten- 

車o dos poderes locais e do pr6prio Estado tal qual se vinha organizando. No plano do 

segundo, permitia a legitimidade das prticas de patronagemlclientela e os privil6gios de 

inspirar-se em antigos preconceitos locais. Seu centro de a叫o havia passado da provncia para a Corte, 
ele nao era mais em sentido nenhum um poltico de provncia." Idem, p. 323 e 332. 
35 Pode-se ler "rela96es de patronagem/clientela". 
36 Porm, mesmo no caso de Serinha6m, aparentemente, a rea9ao do centro se limitou apenas a puni叫o, 
bastante branda alis, dos desembargadores, ja que Nabuco nao refere se os r6us inicialmente absolvidos 
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alguns que podiam, na medida em que lograssem ter acesso aos recursos estatais, como 

regular taxas e impostos e nomear funcionrios, privilegiar a si pr6prios, "amigos", pa- 

rentes e membros da mesma fac9ao poltica. Sob o ponto de vista dos primeiros, permi- 

tia que o fluxo de demandas de baixo para cima e vice-versa pudesse ser concentrado 

nas maos de poucos. Quer dizer, possibilitava a existencia dos mediadores, o que inte-

ressava aos agentes da elite nacional, pois era mesmo de seu costume negociar com a-

gentes que lhes arranjassem os "seus" votos e apoios, e no encarar ou operar uma l6gi- 

ca estrita de regime representativo, segundo a qual cada um vota de acordo com sua 

consciencia em representantes de seus interesses categoriais passiveis de serem trans-

formados em demandas polticas, ou desde uma hierarquia estritamente burocrtica37 

Os membros da elite imperial se constituiam igualmente como mediadores entre 

o modelo estatal importado propriamente dito, do qual sao os principais agentes, e os 

mediadores das elites provinciais e locais. Embora operem segundo a l6gica estatal, suas 

posi96es se devem ao fato de que sao tamb6m capazes de operar segundo as l6gicas 

foram ou nao reconduzidos ao tribunal para novo julgamento e depois condenados. 
37 Joaquim Nabuco refere que, em uma das vezes em que seu pai ocupou o minist6rio da justi9a, Nabuco 
de Arajo procurava separar a "magistratura" da "poltica", buscando em crit6rios meritocrticos os moti-
vos de nomea96es de jufzes. A passagem 6 interessante porque op6e crit6rios burocrtico-administrativos 
ao que 6 referido como "poltica", que se poderia resumir como sendo o espa9o dos choques entre fac96es 
e do privilegiamento de "amigos" e "partidrios" na ocupa9o de cargos phblicos, os da magistratura, no 
caso. Sobre seus crit6rios de escolha de magistrados, Nabuco de Arajo recebia "reclama96es" de lideres 
poltico-partiddrios. "Sem afetar rigidez e intransigencia de nunca ceder a considera6es polticas na de- 
signa9ao de juIzes, Nabuco mantinha-se firme em no sobrepor o interesse do partido a boa distribui9ao 
da justi9a e a eqidade devida aos magistrados. Por outras palavras, inspirava-se apenas secundariamente 
no motivo poltico. Dai constantes conflitos e atritos com os chefes polticos provinciais que tinham que 
fazer poltica e responder aos seus correligion自rios por todas as nomea96es que ele fizesse". Fica claro 
aqui que boa part do que se entendia por "politica" era a satisfa9ao dos "correligionrios", a adequada 
distribui9ao de cargos de acordo com as fac96es polticas. Por outro lado, a "intransigencia" do ministro 
na defesa de seus "princpios", o meritocrtico, no caso, demonstra tamb6m o certo grau de autonomiza- 
co de Nabuco de Arajo frente a poltica partid自ria que ja foi ressaltado, mas, igualmente, era algo que 
poderia por ele ser capitalizado politicamente, pois, "ele os ia buscar [os magistrados], pelo seu pr6prio 
m6rito, onde estivessem, sem que solicitassem; formava-lhes e seguia-lhes a carreira, que alguns deveram 
toda a ele nos seus trs minist6rios". Embora Joaquim Nabuco refira que seu pai nao esperasse por isso 
"nenhum reconhecimento",6 dificil crer que ele nada tenha lucrado com isso, principalmente em termos 
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locais e/ou, talvez mais propriamente, sao capazes de se relacionarem com aqueles que 

operam em tal piano. Por outra, tanto so capazes de agir de acordo com os imperativos 

racionais-legais do Estado nacional - o que implica em dar conta do Estado nao s6 

para dentro, mas tamb6m para o conjunto do "mundo civilizado"38 -, quanto de acordo 

com a l6gica da satisfaao das demandas relativas s redes de reciprocidade, nas quais 

desponta a importancia das rela96es de patronagemlciientela, mesmo que alguns se au-

tonomizem mais ou menos frente a tais condicionantes39. 

Isto remete para a posio de Richard Graham a respeito do clientelismo no Bra-

sil imperial. Embora se concorde aqui com muitas de suas conclus6es sobre o carter 

estrutural deste e quanto ao seu papel estruturante de grande parte das rela6es polticas 

e sociais, h certo exagero em sua posi車o ao concluir que "o clientelismo ao mesmo 

tempo sustentava a parafernlia do Estado e era sua razao de ser"40 e que 

"a busca de posi96es governamentais dependia da 
manipula9o de uma extensa trama de liga6es, de 
modo tal que, neste sentido, o Estado ajudava a 
formar a naao. Mais uma vez se pode dizer: o cli- 
entelismo gerou o Brasil."4' 

de seu capital de rela6es sociais. NABUCO, Joaquim, op. cit., 1997, vol. 1, p. 605-606. 
38 Poderiam ser citadas varias passagens do texto de Nabuco nesse sentido, mas ha uma que sintetiza essa 
preocupa叫o de dar conta do Brasil frente ao "mundo civilizado". Quando da guerra contra o Paraguai o 
Consetho de Estado discute a viabilidade de se engajar escravos no exrcito. Nabuco de Arajo se mani-
festa no sentido de apoiar o engajamento de escravos urbanos - nao os rurais, pois desfalcariam de "bra- 
9os" a "lavoura" ー  e fmda argumentando que "as na6es civilizadas hao de aplaudir este ato que, interes- 
sando a guerra, interessa tamb6m a emancipa弾o", apud, Idem, p. 744-745. Constantemente as "na96es 
civilizadas" aparecem como argumento nos discursos de Nabuco de Arajo e, provavelmente, nao apenas 
como um recurso ret6rico-formal. 
39 O texto de Nabuco sobre seu pai 6 , em grande medida, uma sociodiss6ia de um agente deste tipo, ou 
seja, de algudm que logra, ao longo do tempo, conquistar uma certa autonomia relativa frente aos condi-
cionantes estritamente baseados nas rela6es de reciprocidade, sendo mesmo denominado, embora pelo 
ur6nrio filho, um "estadista". 
"vGRAHAM, Richard, op. cit., 1997, p. 299. 
41 Idem, p. 300. 
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Parece fora de questao que, com efeito, as rela6es de patronagemlclientela sao 

essenciais para se explicar as prticas politicas, tanto locais quanto nacionais, bem como 

o fluxo ascendente e descendente de bens, servi9os e pessoal relativos ao 含  mbito estatal. 

Tamb6m 6 procedente a no9ao de que o "Estado ajudava a formar a na9o" e, devidoa 

ampla difusao das rela6es de patronagem e clientela naquilo que dizia respeito ao Es- 

tado, teria, "neste sentido", gerado o Brasil. Para Graham, al6m disso: 

"Os Gabinetes nao exerciam sua autoridade contra 
as lideran9as locais, mas atrav6s delas, e esses che-
fes agrrios, por sua vez, procuravam nao se opor 
ao governo, mas sim participar dele. Esse ponto, 
essencial para a compreensao da politica do Brasil 
do s6culo XIX, diminui enormemente a importn- 
cia de uma onosicao hinottica entre noder nliblico 

1 	r 」  ..42 e poaer pnvauo.' 

Graham situa o seu trabalho como uma contraposi9ao crtica s anlises mais 

difundidas at entao sobre a poltica no Imp6rio43. De modo geral, se concorda que, em 

contraste com os trabalhos anteriores que cita,e importante: 

"focalizar os significados que eles pr6prios [ato- 
res] deram a s suas a6es, considerando os indivi- 
duos, seja dentro ou fora do governo, como pesso-
as completas, com mltiplos compromissos, algu- 
mas vezes em conflito, outras em dvida. O que 
almejavam? Os polticos, por exemplo, preocupa- 
yam-se sobretudo em promover os interesses eco- 
n6micos particulares dos propriet自rios de terra e 
dos comerciantes, ou concentravam-se principal-
mente no fortalecimento dos nervos do poder cen- 
trai? Minha conclusao 6 que nao faziam nenhuma 

42 Idem,p. 18. 
'3 Ele cita os textos de Joaquim Nabuco, S6rgio Buarque de Holanda, Caio Prado Jnior, Nestor Duarte e 
Raymundo Faoro, cujos "enfoques imp6em categorias atuais a atores histricos que nao necessariamente 
as reconheciam; contudo, os historiadores deduzem dessas categorias o que os atores pretendiam, e atri- 
buem-ihes pap6is que talvez nao tivessem escolhido." GRAHAM, Richard, op. cit., 1997, p. 22-23. 
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das duas coisas. Como revela sua correspondencia, 
gastavam a maior parte de sua energia na forma- 
弾o de redes de clientelismo, ampliando seu s6qui- 
to ou encontrando um protetor poderoso para suas 
fortunas polticas. Os polticos do s6culo XIX pre-
ocupavam-se predominantemente (embora no ex- 
clusivamente) com o clientelismo, fosse conce-
dendo favores ou buscando-os (muito freqiente- 
mente, as duas coisas ao mesmo tempo). Nessa 
preocupaao, e atrav6s das a6es que a exprimiam, 
eles de fato legitimavam a estrutura social existen- 
te, em cujo topo situavam-se os proprietrios. Os 
politicos efetivamente trabalhavam para este fim, 
mas nao apenas, ou sobretudo, perseguindo politi- 
cas governamentais especificas. Em vez disso, a- 
tinaa-se esse objetivo na amnlitude de seu estilo e 

元．  pratica ae vicia. 

Neste sentido de como os agentes percebiam suas a6es e mesmo agiam, Joa- 

quim Nabuco escreveu em sua autobiografia que o que o fascinava era a "Poltica, com 

P grande", a qual teria se dedicado, em contraposi9o ao que chamou de "poltica pro-

priamente dita", a "pequena poltica", para a qual, refere ele, nao se sentia atraido45 

44 E ainda, "ao mesmo tempo em que a ideologia do clientelismo servia aos interesses da elite econ6mica, 
tamb 6m fornecia um parametro segundo o qual se podia medir e verificar o comportamento daquela dlas- 
se dominante. Por isso, seus membros s6 violavam o c6digo do sistema com muita cautela. Por esta razao, 
esse padro de conduta era aceito por mais gente do que se poderia esperar. Suas razes aprofundavam em 
um sistema social antigo, baseado no fmal das contas em relacionamentos familiares e interpessoais cons- 
truldos ao longo de muito tempo. Nao o vejo como um estagio a ser substituido pela vit6ria inevitvel de 
uma burocracia 'racional', impessoal e universalista, nem penso que o clientelismo era uma circunstncia 
natol&ica." Idem. ibidem. 
4"Cabe citar a passagem na integra: "Nesses anos de mocidade a que me estou referindo, a poltica era, 
decerto, para mim uma forte excitaao; em qualquer cena do mundo o lance poltico interessava-me, 
prendia-me, agitava-me; por isso mesmo, eu nao era, nunca fui, o que se chama verdadeiramente um 
politico, um esprito capaz de viver na pequena poltica e de dar ai o que tem de melhor. Em minha vida 
vivi muito da Poltica, com P grande, isto 6 , da poltica que 6 histria, e ainda hoje vivo,6 certo que muito 
menos. Mas, para a poltica propriamente dita, que 6 a local, a do pas, a dos partidos, tenho esta dupla 
incapacidade: nao s6 um mundo de coisas me parece superior a ela, como tamb6m minha curiosidade, o 
meu interesse, vai sempre para o ponto onde a aao do drama contemporneo universal 6 mais complica-
da ou mais intensa. Sou antes um espectador do meu s6culo do que do meu pais; a pe9a 6 para mim a 
civiliza9ao, e se est representando em todos os teatros da humanidade, ligados hoje pelo tel6grafo. Uma 
afei9ao maior, um interesse mais pr6ximo, uma liga9ao mais intima, faz com que a cena, quando se passa 
no Brasil, tenha para mim importncia especial, mas isto nao se confunde com a pura emo9ao intelectual; 
6um prazer ou uma dor, por assim dizer dom6stica, que interessa o cora9ao; no 6 um grande espetculo, 

69 



Nabuco tinha pleno conhecimento das prticas polticas em voga em seu tempo e bus-

cava separar a "Poltica", a que se referia s preocupa6es humanit自rio-civilizat6rias 

一』  "universais' em relaao com a estruturaao e nmcionamenio ue insuuu9oes esiatais, 

da "pequena" politica, a que diz respeito s lutas entre os "partidos" polticos locais e 

mesmo nacionais. 

Parece claro que, sem querer atribuir aqui categorias atuais aos agentes de ento, 

mas buscando um nvel maior de abstraao, o que Nabuco deplorava em seu discurso 

era a politica facciosa baseada nas solidariedades costuradas nas redes de reciprocidade 

e nos interesses personalisticos dos polticos "profissionais"47, o clientelismo de Gra- 

ham, separando-a de uma politica que seria aquela baseada em principios coletivos e 

universais, em categorias como o "bem comum", a politica que era feita por paladinos, 

como ele pr6prio se declara, da "cavalaria andante dos principios e reformas" com "i- 

magina 乞o", "curiosidade" e "diletantismo"48 

A prolifica produao escrita de Nabuco, mesmo que pautada por sua prpria 

visao de mundo e pelo seu carter de legitimaao de tal viso, deixa tamb6m claro que a 

quest乞o da poltica no Brasil imperial no pode se restringir apenas a um de seus aspec- 

tos, mesmo que provavelmente o mais marcante, qual seja, o carter estrutural das rela- 

96es de patronagem e clientela. Um outro mbito tamb6m estava presente, aquele da 

poltica baseada em "crit6rios intelectuais" que garantia a "homogeneidade ideol6gica" 

que prende e domina a inteligencia." NABUCO, Joaquim. Minha formagdo. Rio de Janeiro, Ediouro, sld, 
p. 37

.46 
Tanto no livro sobre seu 

pai, q
uanto no citado a nota anterior, Nabuco se esfor

9a p
or tradu】zir em termos 

de "Poltica" a sua prpria a叫o e a de seu pai, bem como faz uma critica mais ou menos explcita ao 
regime inaugurado em 1889, que poderia ser entendido como a vit6ria da "pequena poltica" 
47 NABUCO, Joaquim, op. cit., s/d, p. 37. 
48 Idem, p. 38. 

島  
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da elite poltica imperial. 

Os agentes politicos sob o Imp6rio tinham que dar conta tanto das prticas de pa-

tronagem e clientela das quais dependiam em grande parte suas posi96es, quanto daque- 

ias propiciadas ou formalizadas pelos ttulos escolares, militares, nobilirquicos, pelos 

servi9os prestados ao imperador, pela retrica e a eloqiencia, pelas experiencias, conhe- 

cidos e conhecimentos adquiridos em viagens ao exterior, pela desenvoltura nas letras 

juridicas, principalmente, e/ou literrias em geral. Tinham que lidar com os lideres pa- 

roquiais, mas, quanto mais alto na hierarquia dos cargos e posi96es, ou seja, quanto 

mais pr6ximo do Rio de Janeiro e, neste, mais alto na hierarquia institucional que cul-

minava na casa imperial, podiam lograr uma maior autonomia frente aos condicionantes 

das redes de reciprocidade para se manter nos postos, o que tomava maior a necessidade 

de contar com recursos outros que no apenas ou principalmente os devidos a um lugar 

nas redes de reciprocidade ou ao pertencimento a um importante grupo familiar. Se tal 

mbito n谷o estivesse presente ou nao fosse tamb6m importante, seria mesmo inconcebi- 

vel a manutenao da unidade nacional ao longo do s6culo X1X49 

A critica que aqui se faz ao trabalho de Graham no 6 exatamente por se discor-

dar de suas anlises e conclus6es, mas para salientar que um enfoque exclusivamente 

centrado na dimensao clientelistica das estruturas sociais e politicas no 6 capaz de dar 

conta de outras dimens6es igualmente presentes nestas mesmas estruturas. Se poderia 

citar, apenas como ilustra 谷o, que preconceitos 6 tnicos e culturais nao se explicam por 

esta via, embora classifiquem e distingam os agentes e contem muito no momento em 

que algudm se disponha a atingir certas posi96es sociais e/ou polticas. Da mesma for- 
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ma, certas a6es dos agentes governamentais, que denotam relativa autonomia frentea 

l6gica das rela6es de patronagem e clientela, tamb6m no sao esclarecidas por estas 

estruturas, pois seus condicionantes se encontram, por exemplo, no al6m-mar europeu 

ou em crit6rios intelectuais universalistas. 

Al6m disso, Graham generaliza para o Brasil como um todo a questo do 

clientelismo, sem distinguir maiores especificidades regionais e dando pouca 

importncia a outros recursos de domina9ao e criaao de laos de depend6ncia. Se, 

como 6 desenvolvido adiante, no Rio Grande do Sul as rela6es de reciprocidade do tipo 

patronagem/clientela tem um papel muito importante, outros recursos e habilidades sao 

necessrios para a emergencia de lideres polticos locais, como uma acentuada 

dimenso carismtica. 

Concordando com Graham quanto a prec白ria objetivaao institucional de uma 

"racionalidade" burocrtica no Brasil do perodo, que, com efeito, marcar linhas claras 

de separaao entre esferas pblica e privada 6 arbitr自rio e que os "partidos" polticos no 

se estruturavam em termos de conteudos programticos bem definidos e nem possuam 

bases sociais muito distintas uns dos outros50, pode-se igualmente objetar que existiam 

leis escritas que ordenavam juridicamente o Estado, que havia uma burocracia institui- 

da, ou em processo de institucionaliza9o, e, mesmo que precariamente, regulamentada 

e que certos membros dos "partidos" polticos se preocuparam em elaborar programas e 

linhas gerais de aao sustentados em referenciais ideol6gicos correntes no s6culo XIX. 

O que se abre 6 uma tensao entre estes planos de referencia e atua9ao, ou seja, entre a 

4羊o que demonstra CARVALHO, Jos6 Murilo de, op. cit., 1996 
ルGRAHAM, Richard, op. cit. 1997, p. 237-23 8. 
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a9o de acordo com as solidariedades aos grupos familiares e a s redes sociais mais pr- 

ximas dos lideres paroquiais e as a6es de acordo com os principios e regras gerais, 

mais pr6ximas e especificas dos lideres nacionais. Os membros da elite imperial se mo-

viam com relativa desenvoltura em ambos estes planos, embora, como Joaquim Nabuco, 

desprezassem o primeiro, devendo suas posi96es justamente ao fato de que dominavam 

as l6gicas relativas aos dois. 

Ressalvando o anacronismo, trata-se de algo semelhante ao que Grynszpan cons-

tatou para o caso de Ten6rio Cavalcanti. A partir de rela6es de parentesco e amizade e 

certos recursos econmicos que herda de seus pais, movendo-se no sentido de oferecer- 

se como cliente e construindo sua prpria rede de rela96es interpessoais, Ten6rio logra 

sucesso tomando-se um patrao com clientela pr6pria que atinge a posi9ao de "um igual" 

ao seu antigo patr谷o. Num momento seguinte, Ten6rio consegue, a partir destas rela6es 

e de outros recursos que adquire ao longo do tempo, entre os quais formar-se em direito, 

passar a mover-se em espaos com l6gicas distintas: desde o plano da "boa sociedade" 

do Rio de Janeiro e de seus colegas de partido poltico, a UDN, at6 o plano da Baixada 

Fluminense, onde de "capanga" e grileiro tomou-se um grande patr谷o de clientela e 

"doutor". Assim, "operando com mais de um c6digo, ele se veria em situa o de vanta- 

gem, franqueando o acesso a esferas diversas e nesta posi9ao peculiar, servindo como 

mediador entre aqueles que se encontravam restritos a apenas um espao, apenas um 

idioma". 51 

No mesmo sentido, analisando a trajet6ria de Lindolfo Collor, ja se p6de consta- 

51 GRYNSZPAN, Mrio. Os idiomas da patronagem: um estudo da trajet6ria de Ten6rio Cavalcanti. Re- 
vista brasileira de cincias sociais, n. 14, P. 73-90, out., 1990, P. 79. 
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tar que o mesmo alcan9ou a posi9ao importante que passou a ocupar entre os conspira-

dores de 1930 por conseguir circular com desenvoltura no mundo colonial dos teuto- 

brasileiros, onde adquiriu sua "base eleitoral", e o mundo dos luso-brasileiros politica-

mente dominante no Rio Grande do Sul do periodo. "A ambivalencia referida, pois, foi 

de fato o grande trunfo de Collor. Entre o 'alem谷o arrivista' [como era considerado por 

alguns no mundo luso-brasileiroj e o 'traidor da germanidade' [como era considerado 

por outros no mundo teuto-brasileiro], ou seja, nestas aparentes desvantagens de Lindol- 

fo Collor, estava a sua possibilidade de conquistar um espao prprio no jogo politico 

No encontro dessas condi96es 6 que Collor logrou ascender e se firmar entre os lideres 

do PRR [Partido Republicano Rio-Grandense]"52 

52 GRIJ6, Luiz Alberto. 'Ap6stata do germanismo' ou 'alemao arrivista': a trajet6ria de Lindolfo Collor at 
a revolu9ao de 1930. Anos 90 - revista do programa de p6s-gradua9ao em histria. Porto Alegre, PPG 
em Hist6ria da UFRGS, 200 1/2002, n. 15, p. 32. 
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Iv 
QUEM TEM "MEDO DA LUZ"? 

Ambas as escolas de direito do Imp6rio estavam localizadas em provincias mais 

ou menos distantes da Corte. Estavam, pois, inseridas em ambientes provinciais e a mai-

or parte daqueles que se tomaram seus alunos tinham tais origens geo-sociais. Por outro 

lado, eram escolas controladas diretamente pelo governo central e, como ja salientado, 

contavam entre seus professores e entre alguns de seus alunos com agentes de pr6vio 

tr含nsito na Corte, seja por si mesmos, seja por pertencerem a grupos familiares l 

radicados que contavam entre seus membros com detentores de altos cargos na adminis- 

traao imperial ou nos colegiados parlamentares. A partir disso,6 possivel enfrentar 

melhor a questao da posi9ao que elas ocupavam quanto ao aspecto da formaao de 

quem e para que. 

As escolas, ou melhor, a vivncia em tomo delas, serviam como uma forma de 

recrutamento e sele9o de candidatos a ocupar os mais rentveis, em termos econ6mi- 

cos, mas tamb6m de capital social, cargos e posi96es imperiais e: 

"por onde quer que se parta, das liga6es familia-
res para a Academia, ou desta para aquelas; das li- 
ga6es polticas para a Academia, ou vice-versa; 
da origem comum para a Academia, ou vice-versa, 
nota-se que o curso de direito 6 o locus onde tais 
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rela6es se cruzam, reforando a formaao comum 
dos bancos acadmicos e sendo por esta refor9a- 
」 	Hi uaS. 

Entre o interior e o centro, entre as possibilidades de atuaao e obten9ao de sus-

tento material e de inserao em redes de rela6es no piano local e nacional, se coloca- 

yam as escolas superiores e, para o caso da elite poltica, as de direito, principalmente. 

As escolas exerciam a fun車o de mediaao entre o mundo do interior e os grandes munー  

dos ocidental em geral e da Corte em particular. No caso das academias de direito, tal 

ftm9ao era fundamentalmente exercida no sentido da capacitaao intelectual e socializa- 

頭o que habilitavam em termos de recursos culturais (orat6ria, jornalismo, "publicisti- 

Ca", eloqencia, literatura juridico-filos6fica e geral, etc.) e de rela6es sociais (laos 

estabelecidos com os colegas e professores, participa o em "clubes academicos", "re- 

pblicas", sociedades mais ou menos secretas, como a maonaria e a importantissima 

paulistana "Bucha"2) para o exercicio da poltica partidria e de cargos afins, como a 

1 SIM6ES NETO, Francisco Teot6nio. Bachardis na poltica e a poltica dos bacharis. Sao Paulo, tese 
de doutorado em Ciencia PolticaIUSP. mimeo. 1983. n. 110. 
2,,1-. i .., 	1 	., . 	」 	1 ，、 	， 	，  一‘ - 	. 1 ， 	‘ 一  tjucna'' e um aorasiieiramento ae liurscflenschaJt, uma socieciaae secreta tunuacta por alunos cia Jkca- 
demia de Direito de Sao Paulo aparentemente sob a inspiraao de um professor de origem teuta que lecio-
nou no curso preparat6rio da Faculdade por volta da dcada de 1830. Conhecido pelo nome de Jlio 
Frank, ha muita especula9ao e pouca clareza quanto ao seu passado europeu e sua atua9ao em Sao Paulo. 
Junto com Libero Badar6 6 considerado como um "difusor" de id6ias liberais no Brasil e a ele 6 atribuida 
a influencia para a criaao da referida sociedade secreta. Da o nome germanico da associa9ao e seu car-
ter inspirado nas sociedades secretas estudantis teutas. Estas eram associa96es assistencialistas, visavam 
auxiliar estudantes com menores recursos econ6micos pelos que os tivessem. Nas ti ltimas d6cadas do 
Imp 6rio, os membros da Bucha eram "liberais, abolicionistas e republicanos". Mesmo que o carter assis- 
tencialista tamb6m estivesse nela presente, o acento poltico-partidrio parece ter se sobressaido. Dentre 
os "bucheiros" estavam Rui Barbosa, Jos6 Gomes Pinheiro Machado, Joaquim Francisco de Assis Brasil, 
Pedro Lessa, David Campista, o depois baro do Rio Branco, Afonso Pena, Prudente de Morais, Campos 
Sales, Rodrigues Alves, Venceslau Brs, Arthur Bernardes, Washington Lus, Jlio Prestes, Vicente Ro, 
Jlio de Mesquita Filho, para citar alguns. S6 por esta nominata ja se pode ter uma id6ia da importancia 
dos la9os estabelecidos na sociedade, da qual sairia a maioria dos presidentes do Brasil at6 1930. As mdi- 
ca96es, porm, nao apontam para que os bucheiros atuassem como um grupo depois de formados, pois 
vrios tomariam caminhos poltico-partid自rios diferentes, mas as rela96es sociais estabelecidas a partir da 
sociedade nao devem ser desprezadas. H自  um relato de Carlos Lacerda de que Adhemar de Barros, quan- 
do interventor em Sao Paulo, teria elaborado uma lista de "bucheiros" e a entregue a Getulio Vargas. Este 
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magistratura e a diplomacia. 

Mesmo que um aluno retomasse depois de formado a sua par6quia de origem, 

que assumisse os neg6cios rurais e/ou comerciais e/ou poltico-partidarios de seu grupo 

familiar, carregava consigo tais recursos que poderia utilizar na obten9ao de vantagens 

do governo, de posi96es dele dependentes, como titulos e honrarias, de cr6ditos finan- 

ceiros, e/ou lograr assumir cargos eletivos ou outros quaisquer. Sua relaao com o Esta- 

do, ou melhor, com seus agentes burocrticos ou de governo seria mais direta, pois, ao 

longo do tempo, com certeza contaria com v自rios de seus ex-contemporaneos de escola 

nele ocupando posi96es-chave para os quais poderia dirigir queixas e solicita6es na 

forma de demandas pessoais, diretamente dirigidas ao "ex-colega" ou "amigo" por uma 

carta ou numa audiencia privativa, sem necessitar passar por funcion自rios subalternos 

para conseguir algo que porventura necessitasse para si ou para algu6m de suas rela6es. 

As escolas, portanto, serviam como um lugar de cruzamento de trajet6rias soci- 

ais, onde uns e outros adquiriam estatutos formalmente semelhantes e passavam a com-

partilhar de um espao de intensas rela96es entre viv6ncias, l6gicas e ethos diferentes, 

mas com a tendencia geral de que os elementos relacionados com o que se considerava 

como legitimo nas disputas poltico-partidrias pelas elites que gravitavam em tomo do 

Rio de Janeiro se impusesse. Se Nabuco de Arajo pouco aproveitou para sua "vida 

profissional" o que se "aprendia" na Academia de Olinda, para outros tantos as "tinturas 

teria dito, depois de ler a lista, que "nao se pode governar o Brasil sem essa gente, o senhor que entre para 
o Burschenschafl". No ptio interno da Faculdade, ainda hoje, estao os restos mortais de Jlio Frank, l自  
inumado, segundo relatos, por iniciativa dos membros da escola, j自  que, por ser o defunto protestante, os 
procos catlicos lhe tivessem negado sepultura em cemitrios da ento religiao oficial do Estado. Ver 
indica96es e anlises em SIMOES NETO, Francisco Teot6nio, op. cit., 1983, p. 138-156 e em PAULO 
FILHO, Pedro. O bacharelismo brasileiro (da Colnia d Repblica). Campinas, Bookseller, 1997, p. 140- 
145. A passagem atribuIda a Get(ilio Vargas 6 citada por este丘  ltimo, p. 145. 
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de jurisprudencia" foram fundamentais. Mas nao s6 isso, pois a vivencia acadmica 

permitia-lhes ampliar e diversificar os contatos, estender e qualificar a rede de rela6es 

sociais, na medida em que se tomavam conhecidos e reconhecidos por professores e 

colegas, o que tamb6m foi importante para o prprio Nabuco de Arajo e outros como 

ele. 

O que se pode observar para o caso em pauta 6 que, quando nao existe: 

"uma estrutura que garanta a equivalncia dos titu- 
los e da posi9ao social correspondente, as estrat6- 
gias dos agentes, como conseqencia, estao volta-
das para a acumula o do capital simb6lico perso- 
nificado, como condi9乞o de garantia das demais 
formas de capital".' 

Assim, mesmo os ganhos propriamente culturais e escolares e o titulo de bacha- 

rei nada contam em si mesmos enquanto recursos essenciais e especificos que pudessem 

ser investidos em um campo no qual fossem eles que pautassem as hierarquias e possi-

bilidades de obten9o de postos, ou seja, em um campo propriamente cientifico-escolar 

ou em outros campos de atividades profissionais autonomizados. O titulo escolar ou os 

recursos culturais adquiridos passam a valer alguma coisa na medida em que os agentes 

que deles disp6em s言o capazes de transform -los em capitais reconversiveis em capital 

social, o "capital simb6lico personificado", e vice-versa. Quer dizer, para a grande mai-

oria dos alunos das escolas de direito, tanto os vindos "do campo" quanto os da "'lite", 

os recursos econ6micos e de rela6es sociais dos grupos familiares sao reconvertidos 

em recursos culturais que, por sua vez, abrem a possibilidade de que estes sejam recon- 

3 CORADINI, Odaci Luiz. "Grandes famlias" e elite "profissional" na medicina no Brasil. Cadernos de 
cidncia poltica (srie: pr-edi96es), Porto Alegre, UFRGSIPPGCP, n. 2, 1995. p. 4. 
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vertidos novamente em capital social, poltico, econ6mico, etc.. 

Estudando as institui96es francesas de ensino superior, Bourdieu demonstra a 

existencia de um campo propriamente universitrio estruturado em torno de dois p6los 

antag6nicos: 

"a hierarquia social segundo o capital herdado e o 
capital econ6mico e poltico efetivamente possu- 
do se op6e a hierarquia especifica, propriamente 
cultural, segundo o capital de autoridade cientifica 
ou de notoriedade intelectual. Esta oposi9ao est 
inscrita nas estruturas mesmas do campo universi- 
t自rio que 6 o lugar do confronto entre dois princi- 
pios de legitimacdo concorrentes: o primeiro, que 
6propriamente temporal e politico, e que manifes- 
ta, na l6gica do campo universit自rio, a dependen- 
cia deste campo frente aos principios em vigor no 
campo do poder, se imp6e cada vez mais comple-
tamente a medida em que se eleve na hierarquia 
propriamente temporal que vai das faculdades de 
ciencias s faculdades de direito ou de medicina; o 
outro, que 6 fundado sobre a autonomia da ordem 
cientfica e intelectual, se imp6e cada vez mais 
claramente quando se vai do direito e medicina s 
ciencias. ・ 4 

O confronto estrutural entre estes principios de legitimaao caracterizam a auto-

nomia relativa do campo universit自rio que, mesmo sendo hom6logo ao campo do poder, 

torna os conflitos caractersticos presentes neste ltimo, os conflitos entre as fra96es de 

classe, no que Bourdieu chama de "conflito de faculdades". 

Em um estudo sobre a elite m6dica brasileira desde o perodo imperial, Coradini, 

no que diz respeito ao que constatou para o caso da atual Academia Nacional de Medi- 

4 BOIJRDIIEU, Pierre. Homo academicus. Paris, Minuit, 1984. p. 53-96, Le conflit des facult6s. p. 70. 
5 Idem, p. 75. 
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cina0, mostra que um modelo de Academia, explicitamente importado da Frana, ao ser 

trazido para o Brasil, assume caractersticas que acabam por redefinir a prpria institui- 

車o enquanto tal e em rela9ao aos agentes que nela atuam. Comparando os casos francs 

e brasileiro, Coradini salienta que, no primeiro "o eixo bsico [dos principios de legiti- 

maao e hierarquizaao que estruturam o campo academico, o escolar e o cientfico] 

esta sempre centrado em dois p6los": primeiro, os determinantes baseados "no capital 

escolar ou cientifico, com seu ethos e regras pr6prias" e, segundo, as "correla6es com 

determinadas origens e trajet6rias sociais que predisp6em s estrat6gias de investimento 

nesse sentido". Assim: 

"os principios de legitimaao e hierarquiza o 
menos diretamente decorrentes do capital escolar e 
portanto, determinados pela origem e posi車o so-
cial e respectivas rela6es com a cultura dominan-
te e o poder (econmico, poltico, cultural, etc.), 
cujas rela6es com o campo educacional se pau-
tam principalmente por um uso instrumental com 
seus produtos, mais que pela inserao em sua ra- 
cionalidade e ethos prprio. [...J Os dois p6los que 
comp6em o eixo bsico do campo sao estrutural-
mente interdependentes, mas no caso em pauta [a 
Academia Brasileira de Medicina], o p6lo que re-
presenta o ethos e as regras pr6prias da racionali- 
dade escolar esta ausente."7 

No h como constatar para o caso brasileiro algo que se aproxime de um "con- 

fito de faculdades" - umas mais prximas do ethos escolar e cientifico e outras mais 

6 Sucessora direta da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (1829), depois Academia Imperial de 
Medicina (1835). CORAD1TNJ, Odaci Luiz. A forma9ao da elite m6dica no Brasil e seu recrutamento: 
confronto com o caso frances. Cadernos de cincia politica (srie: pr-edi6es), Porto Alegre, U- 
FRGS/PPGCP, n. 11, 1998. p.4. 
7 CORADINI, Odaci Luiz, op. cit., 1995, p. 6. Isto nao significa que alguns agentes possam ter se com-
portado de acordo com tal ethos. O que 6 apontado 6 a ausencia deste ethos objetivado e institucionaliza-
do enquanto um p6io referencial geral para as condutas, tomadas de posi96es e defini9ao das hierarquias. 
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prximas de ethos de origem social - porque no se objetivaram institui96es especifi-

camente voltadas para a l6gica cientifica e/ou escolar. Ou sei a, mesmo nao existindo 

estruturas universit白rias institucionalizadas no Brasil, nas escolas existentes se poderiam 

ter objetivado regras e ethos prprios l6gica cientfico-escolar. Isto, por6m, no caso da 

maior parte das escolas brasileiras, nao se verificou. Da que os constantes conflitos que 

ocorriam envolvendo os membros das escolas no se davam em tomo dos p6los acima 

referidos, pois um deles esta ausente, de modo que as l6gicas das disputas entre as fac- 

cOes politico-partid白rias, das redes de rela6es e das solidariedades familiares ou de 

amizades, no encontrando o p6lo antag6nico nas institui96es escolares, reproduzem-se 

tais quais no seio mesmo das institui96es. Por isto os conflitos se apresentam como fac- 

ciosos, envolvem membros dos grupos familiares e agentes polticos em postos impor-

tantes e, n谷o raramente, descambam para desforos fisicos pessoais visando a "lavagem 

da honra". 

Nao se trata, portanto, de tomar o estudo de Bourdieu para a Fran9a - que mos-

tra que as faculdades de direito e medicina estao povoadas por agentes de origens soci-

ais mais elevadas e de setores sociais mais tradicionais e econ6mica ou culturalmente 

privilegiados da sociedade, ao contrrio das faculdades de ciencias, nas quais os estu-

dantes de origens interioranas e de setores socialmente menos bem situados sao predo- 

minantes5 - e concluir que as faculdades de direito no Brasil ocupariam posi96es se- 

meihantes na sociedade e frente ao campo do poder. Bourdieu estuda um campo, o uni- 

versitrio, e revela os princpios estruturantes. de tal campo que, mesmo antag6nicos, 

configuram um espa9o de lutas no qual os capitais possudos pelos agentes devem ser 
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reconvertidos em boa medida em capital escolar e/ou cientifico para terem eficcia en-

quanto tais, tornarem-se recursos possiveis de serem investidos no jogo das disputas 

propriamente academico-cientficas neste campo autonomizado. Ou seja, os capitais 

detidos a outros titulos nao tem eficacia enquanto tais no campo universithrio e os agen-

tes devem ser capazes de reconverte-los em capitais propriamente cientfico-escolares 

para investir com eficacia, sejam quais forem suas origens sociais e/ou as demais formas 

de capital de que disp6em. Como nos casos das faculdades de direito do Imp6rio e nas 

demais escolas superiores no se objetivou um p6lo que representaria o  ethos  propria-

mente escolar, se reproduzem nas institui96es as clivagens do campo do poder, de modo 

que a l6gica das clivagens e disputas pessoalizadas entre fac96es e grupos familiares ou 

de "amigos e correligionrios" se imp6e. 

Este ponto fica mais claro se 6 enfocado o provavel nico caso destoante da re-

gra geral das demais escolas superiores no Brasil imperial. Trata-se da Escola de Minas 

de Ouro Preto9. A ftindaao desta escola teria sido iniciativa do prprio imperador que, 

em viagem a Fran9a entre 1871 e 1872, sondou a possibilidade de se criar no Brasil 

condi96es de melhor aproveitamento de seus recursos naturais. Ja de volta, Dom Pedro 

entrou em contato com um cientista  francs  para que este viesse ao Brasil. Como ele 

no p6de aceitar o convite, indicou em seu lugar o nome de  Claude Henri  Gorceix, for- 

mado em ciencias fsicas e matematicas pela Escola Normal Superior de Paris e ex- 

aluno de Pasteur. Aceitando o convite, Gorceix vem ao Brasil e elabora um projeto para 

a criaao de uma escola de "mineiros". Em 1875 o governo decreta a instalaao da Es- 

B  BOURDIEU, Pierre, op. cit., 1984, P. 65 e seguintes. 
9 Os dados relativos a esse ponto sao  extrados  de CARVALHO, Jos6 Murilo de. A escola de minas de 
Ouro Preto: o peso da glria. Sao Paulo/Rio de Janeiro, Cia. Editora Nacional/FINEP, 1978. 
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cola de Minas de Ouro Preto, que iniciou as atividades no ano seguinte. Gorceix ficaria 

afrente da escola, como seu diretor, desde a fundaao at6 1891, quando, "por raz6es 

politicas" 10 , teve de retomar a Fran9a. 

A anlise do percurso de Gorceix no Brasil a frente da Escola de Minas releva 

uma s6rie de quest6es, tens6es e incompreens6es, entre ele e membros do governo, par- 

lamento e, principalmente, da Escola Polit6cnica do Rio de Janeiro, que tem como pano 

de fundo a quase impossibilidade a 6 poca de objetivaao no pas de uma l6gica cientfi- 

co-escolar institucionalizada. 

A Escola de Minas tinha, por certo, um sentido prtico acentuado na sua inten- 

co de formar "engenheiros de minas" aptos a atuarem na rea da "indstria mineira". 

Para isto, Gorceix foi buscar o modelo da institui車o na Escola de Minas de Saint- 

Etienne, cujo carter prtico do ensino era mais forte do que o de sua cong6nere Escola 

de Minas de Paris. Ao mesmo tempo, apoiou-se, quanto a "prtica e [ajos m6todos de 

ensino", no modelo da Escola Normal Superior de Paris. Destas influ6ncias resultou que 

na escola de Ouro Preto "foi sempre dada e nfase especiala s mat6rias bsicas como a 

matemtica, a fisica e a qui mica"' 

"Esta filosofia bdsica se concretizou em uma s6rie 
de dispositivos que se chocavam com a pr自tica vi-
gente no pas e foram motivo de resistncias e crI- 
ticas. Os itens mais importantes eram os seguintes: 
a. curso de dois anos, com 10 meses de aulas, mi- 
ciando em agosto e terminando em julho; os dois 
meses restantes seriam empregados em excurs6es 
e trabalhos prticos; b. tempo integral para profes-
sores e alunos, com aproveitamento inclusive de 
s自bados e domingos; c. sele9ao dos alunos por 

10 Idem, p. 28. 
"Idem, p. 30. 
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concurso e um sistema de exames freqentes du-
rante o ano; d. limita o do mimero de alunos a 10 
por turma; e. boa remuneraao para professores; j: 
intensa prtica de laborat6rio e viagens de estudos; 
g. bolsas de estudos para os estudantes pobres e 
premios, para os melhores alunos, de viagem a Eu-
ropa ou aos Estados Unidos para aperfei9oamento 
em escolas e estabelecimentos mineiros e metalr- 
gicos; h. contrataao pelo Estado dos que melhor 
aproveitassem a viagem de aperfei9oamento; i. en- 
sino gratuito."12 

Comparando esses pontos arrolados a partir do projeto de Gorceix com a situa- 

co das demais escolas superiores do Brasil, se pode constatar que: a. o perodo letivo 

anual corriqueiro era de sete meses e o que 6 referido como "trabalhos prticos", era 

inexistente nestes moldes; b. no havia nada em termos de dedica o s atividades esco-

lares que se assemelhasse a "tempo integral", tanto de lentes como de alunos; c. um 

"concurso" de sele9ao nao existia, havia apenas o pr -requisito da aprovaao em exames 

preparat6rios nas disciplinas requeridas pelas faculdades; d. no havia um n'mero m- 

ximo de alunos por turmas; e. a remuneraao dos professores nao era exatamente "boa", 

as queixas nesse sentido sao constantes, mas os professores complementavam a sua ren-

da com outras atividades diversas; f nao havia "prtica" nesse sentido13; g. nao havia 

bolsas para alunos pobres e nem a possibilidade de viagens de estudo custeadas pelo 

Estado; h. o Estado no "contratava" os egressos das escolas superiores, eles findavam 

12 Idem, p. 30-3 1 
13 Como uma esp6cie de "estudo dirigido". Embora as escolas de direito, como visto, tinham objetivos 
"pr自ticos" no sentido de utilit自rios, como de resto a Escola de Minas tamb6m os tinha, os significados 
disto e as formas de atingir os objetivos diferiam abissalmente. Muitos dos alunos, ex-alunos e mesmo 
certos professores das escolas de direito costumavam se queixar de que ld o ensino era muito "te6rico", 
pouco til, mais ou menos no sentido da critica de Nabuco apontada acima, indo buscar no entorno ou 
fora da escola a tal "prtica" que seria depois de "utilidade". O que Gorceix prop6e 6 algo totalmente 
diferente, 6 a "prtica" como parte das atividades curriculares, como parte integrante do processo didtico. 
Por outro lado, Gorceix era um cientista de forma9o, pensava, pois, na prtica como "ciencia aplicada", o 
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por atingir postos nele como magistrados, administradores, po'ticos, etc.; i. o ensino era 

pago, embora pblico. 

A partir disso, se podem entender as restri96es que a Congregaao da Escola Po- 

lit6cnica fez ao projeto de Gorceix a ela enviado pelo ministro do Imp6rio a fim de re-

ceber um parecer'4. Tamb6m foram consultados em carter pessoal o engenheiro Pereira 

Passos e o visconde do Rio Branco, ento diretor efetivo da Polit6cnica. Resumindo as 

considera6es da Congrega9o e dos "notaveis" consultados, sao atacados os pontos que 

previam o ano letivo de 10 meses, o concurso de admissao, o envio de rec6m-formados 

ao exterior, a obrigatoriedade do Estado de contratar os melhores alunos, a limita o do 

nmero de alunos por turma. De modo geral, as criticas contidas nesses pontos visavam 

a que a nova escola nao diferisse das demais do Imp6rio. Quanto aos sal自rios dos pro- 

fessores, Pereira Passos os achou altos, enquanto que a Congregaao da Polit6cnica su-

geria que os sal自rios dos professores das demais escolas superiores fossem igualados 

aos da proposta de Gorceix para o curso de Ouro Preto'5. A Congregaao da Polit6cnica 

propunha ainda que a nova escola "devia limitar-se a formar 'homens puramente prti- 

cos' e no 'engenheiros de vasta ciencia como soem ser os que saem das Faculdades do 

Imp6rio"16, enquanto que Pereira Passos achava oportuno o fechamento do curso de 

engenharia de minas da Polit6cnica. 

A essas obje96es, 

aue nao era comum no Brasil. rara nao dizer inexistente em termos didtico-institucionais. 
14 "‘ 一  1 ・一 	t l 	L ノ、 	 一J 	 .r 'Aprovaao integraimenre peia uongrega9ao, come9ou a manitestar-se, no parecer, a nvanaaae que iria 
acompanhar a hist6ria das duas escolas por um longo periodo e que s vezes exigiria a interven9o pesso- 
ai do imperador, em favor da Escola de Minas." Idem, p. 32. 
I5 ，、ー」一一  一一一 ,」一一  一  ～、，,へ  iiauus em iuem, p・ .,hつユ  
16 Ti___ !1_, 1____ mcm, minem. 
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"no fundo ele [Gorceix] apenas repete o que estava 
no relat6rio inicial, aduzindo novos argumentos 
para defender seus pontos de vista.'7 [...J Defende 
especialmente a necessidade do concurso, cuja e- 
limina9ao seria fatal. Sem ele no haveria maneira 
de garantir a entrada de bons alunos e predomina-
ria a mediocridade. Se o concurso 6 contra os habi- 
tos do oafs. oer gunta. sera isso raz谷o nara elimin- 
1 n"lo 
1o? 10 

Gorceix argumentou ainda em favor do auxilio aos alunos pobres por "uma me-

dida de justi9a"9 e justificou os salrios mais altos dos professores que queria contratar, 

em relaao aos que ganhavam os demais lentes dos cursos superiores do Imp6rio, devi- 

do a dificuldade de atrair candidatos por menos, jh que muitos deles deveriam vir do 

exterior e estariam empregados em "tempo integral" nas atividades vinculadas a escola, 

o que nao ocorria com os professores das demais institui96es.20 

Estes dados sobre os incios da implementaao da Escola de Minas de Ouro Pre-

to permitem que sejam levantados alguns pontos que vem ao encontro do que tem sido 

apontado aqui.21 Um t6cnico e cientista formado em uma escola francesa aceita a atribu- 

17 Gorceix argumenta ainda, rebatendo as criticas da Congrega叫o da Polit6cnica, que a ele parece que os 
membros da mesma no buscam "descartar a cria きo de uma escola de minas em Ouro Preto, mas reduzir 
seu papel a formar apenas mestres-de-obras, ou criar dificuldades tais a seu diretor, seja quanto ao recru-
tamento para a escola, seja quanto ao pessoal, que seriam impossiveis de serem transponidas por um ho- 
mem, mesmo que dotado de boa vontade e energia." Apud, Idem, p. 33. 0 trecho da resposta de Gorceix 
esta no original em frances no livro de Carvalho e foi aqui vertido para o portugues. 
18 Idem, p. 33-34. 
19 Carvalho lembra que o prprio Gorceix havia tido a possibilidade de estudar devido a uma "pensao" 
deste tipo que recebera do governo frances. 
20 "Em Ouro Preto no era possvel complementar salrios com outros empregos. Em certa ocasio che-
gou a recusar um professor porque ele seria ao mesmo tempo diretor geral de obras pblicas da provin- 
cia." Idem, ibidem. 
21 Nao 6 preciso estender-se mais no caso de Gorceix e da escola de Ouro Preto. De modo geral, se pode 
constatar, a partir do trabalho de Carvalho, que os pontos de tensao e os desentendimentos entre Gorceix e 
seus sucessores e membros das elites da poltica e das institui96es de ensino do Brasil cresceram ao longo 
do tempo. Cabe, por6m, salientar que, enquanto as dificuldades de implanta9ao no Brasil do modelo de 
escola proposto por Gorceix se intensificam, ele pr6prio e seus sucessores terminaram por fazer conces- 
sOes frente a s press6es e situa96es encontradas. Assim, na d6cada de 1880, "a dificuldade de obter empre- 
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i9乞o imperial de organizar no Brasil uma institui9o de ensino de nvel superior com um 

carter t6cnico-cientfico, nos moldes das escolas existentes no seu pas de origem, s 

quais Dom Pedro II teve oportunidade de conhecer pessoalmente. Para esta empresa 

Gorceix estava adequadamente instrumentalizado. Porm, no Brasil, encontra resistn- 

cias fortes a sua tarefa, cuja viabilidade s6 se deu devido ao apoio do monarca nativo. E 

possivel que uns no compreendessem muito bem do que se tratava a proposta de cria- 

頭o da escola do cientista francs, sendo a ela opostos por quest6es apenas econ6mico- 

financeiras, mas, o que pode ser mais certo,6 que muitas das resistencias vieram daque-

les que entenderam bem a proposta: "Us ontpeur de la lumidre"22. 

Provavelmente nao era a pequena estrutura institucional da escola de Ouro Preto 

e/ou o montante de recursos pblicos nela aplicados o principal motivo do "medo" de 

certos polticos e membros de outras escolas do Imp6rio. O receio devia vir mais daqui-

lo que a nova escola poderia representar em termos de uma forma diferente de se enca-

rar o ensino, sua organiza o e suas finalidades, de se encarar a pr6pria ciencia e a pra-

tica profissional. Tratava-se de um "medo da luz" no sentido de que estas elites no es-

tavam dispostas a conviver no seu prprio quintal com aquilo que, nao se cansavam de 

go para os engenheiros de minas, aliada s dificuldades de recrutamento, reduzia o nmero de alunos, 
colocando a sobrevivencia da escola em perigo. [...] Gorceix defende a idia da descentraliza o cientifi- 
ca, 'to necessria para o Brasil na ordem poltica como debaixo do ponto de vista econ6mico'. Nos gran-
des centros deveriam ficar as escolas de ciencias, letras, direito, medicina etc. Mas as escolas t6cnicas 
deveriam ser disseminadas por todo o Imp6rio, de acordo com as necessidades regionais. Al6m disso, era 
contra as escolas polivalentes do tipo da Escola Central de Artes e Manufaturas de Paris, copiada pela 
Polit6cnica do Rio. O tempo dos enciclop6dicos, diz ele, ja passou. S6 concordara em introduzir a cadeira 
de estradas de ferro, resistncia de materiais e constru9ao por causa do problema do mercado de trabalho 
que impedia o aumento do nmero de alunos, quando o pequeno numero era o cavalo de batalha de seus 
inimigos. [...IJ Gorceix nunca se conformou com esta mudan9a [...]. Em vrias ocasi6es queixou-se de que 
tinha sido forado pelas circunst含ncias a distorcer as fmalidades basicas da escola." Idem, p. 52 e 54-55. 
22 Gorceix assim se expressou ao argumentar, em carta ao ministro do Imp6rio em 5/02/1880, contra as 
"persegui96es" que os alunos sados de Ouro Preto enfrentavam por parte dos professores da Polit6cnica. 
Um deles foi impedido de concorrer em um concurso para a escola do Rio de Janeiro por seu diploma de 
engenheiro ter sido considerado "no suficiente". Apud, idem, p. 50-51. 
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repetir, admiravam e invejavam no "mundo civilizado", mas com cujos produtos em 

termos de ciencias e letras estavam acostumados a lidar de forma instrumental e de a-

cordo com suas pr6prias conveniencias.23 De um lado, a ciencia tal qual passava a ser 

entendida nos ambientes acad6micos e profissionais europeus, o conhecimento "desinte- 

ressado", produzido a partir de pesquisas empiricas sistemticas e rigorosas, apropriado 

como ciencia aplicada pelos t6cnicos, de onde um profissional especializado e cientifi-

camente habilitado. De outro, uma vaga "ciencia" como conhecimento especulativo, 

carente de bases empiricas e profundamente marcado por formalismos beletristas, de 

onde "profissionais" generalistas, hbeis em teorias e "grandes projetos", de tao "vasta 

ciencia" que esta se tornava praticamente indefinvel, com usos muito mais voltados 

para servirem como recursos na luta poltico-partid白ria e na ascensao social e na escala 

de prestigio do que na consecu9ao efetiva de "obras", no sentido da pesquisa empirica, 

da arquitetura e da engenharia24, ao menos na maior parte dos casos 

Quanto s escolas de direito, nem Carvalho cita qualquer manifestaao institu-

cional das mesmas sobre a escola de Gorceix e nem se p6de encontrar nada neste senti-

do na documenta 谷o pesquisada. 直  claro que a possivel "ameaa" do modelo da Escola 

23 E possvel ainda aventar a hip6tese de que a amea9a se dava na medida em que uma produao t6cnico- 
cientifica feita no Brasil poderia, por meio de seus agentes, representar um abalo na posi9ao dos membros 
das elites como importadores e tradutores dos bens produzidos alhures, ou seja ameaar o uso instrumen-
tal de um recurso importante que detinham enquanto mediadores quase exclusivos entre o mundo nativo e 
o mundo externo. 
24 Poderia-se citar v自rios estudos que apontam para o tipo de apropria o que se fez no Brasil dos produ-
tos culturais em geral e os cientficos em particular. Schwarcz, porm, em livro mais recente, resume 
essas constata96es j自  bem exploradas: "no caso brasileiro, a 'ci6ncia' que chega ao pais em finais do s6cu- 
lo [)UX] nao 6 tanto uma ciencia de tipo experimental, ou a sociologia de Durkheim ou de Weber. [...] O 
que se valoriza nesse momento, por6m, nao era tanto o avan9o cientfico, entendido enquanto incentivo a 
pesquisas originais, e sim uma certa 6 tica cientifica, uma 'cientificidade difusa' e indiscriminada. Tanto 
que se consumiam mais manuais e livros de divulga9ao cientfica do que obras ou relat6rios originais. A 
ci6ncia penetra primeiro como 'moda' e s6 muito tempo depois como prtica e produ9ao". SCHWARCZ, 
Lulla Moritz. O espetculo das ra9as: cientistas, institui戸es e questao racial no brasil 口タ70-193の・ So 
Paulo, Cia. das Letras, p. 30. 
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de Minas nao o era, diretamente, para os bachar6is em direito ou sua ja secular, embora 

muito criticada mas pouco modificada, estrutura de ensino25. A referncia que aqui se 

fez a este caso 6 em fun o de que as condi96es das escolas de direito nao diferiam das 

da Politcnica ou das demais escolas superiores do Imp6rio em termos didtico- 

pedag6gicos e estruturais. Assim, Ouro Preto se encaixa no contexto geral do ensino 

superior do perodo imperial como um elemento privilegiado para comparaao e 

explicitaao dos principios norteadores daquele tipo de institui9ao que se tentou 

implementar no Brasil de entao e os tipos mais caractersticos de institui96es de ensino 

presentes no  pas  desde o tempo de Dom  Joao  VI. 

25  "Secular" no sentido de que, para efeitos de legitima o de tal estrutura nas manifesta6es dos bacha- 
r6is, Coimbra e a heran9a portuguesa no ensino e, mais ainda, na "cultura juridica" brasileira eram cons-
tantemente lembradas, mesmo como critica, mas quase sempre como ponto de partida e de comparaao. 
Por outro lado, como visto acima, os prprios alunos e bacharis, tanto alguns professores como ex- 
alunos, costumavam tecer crticas s vezes bastante fortes s escolas e a qualidade do ensino nelas minis- 
trado, mas muito pouco foi feito ao longo do tempo para modificar a situaao. 
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V 

O "BANDO DE ID豆IAS NOVAS" E OS NO- 

VOS REGULAMENTOS 

Este 6 um capitulo que, em parte, se situa no campo da chamada histria das i- 

d6ias, entendida enquanto "proposi9谷o epistemol6gica que garante a validade de um 

certo tipo de conhecimento histrico no qual as id6ias constituem seu objeto". Atual- 

mente, "as indaga6es [neste campo] se dirigem ao texto ou ao discurso, e tamb6ma 

mensagem, mas sempre de olho na intertextualidade e na contextualiza o"1 

Analisar as posi96es e discuss6es no piano das "id6ias novas" que se diftindem 

no Brasil da segunda metade do s6culo XIX s6 ganha sentido se estas id6ias sao perce-

bidas nao em si mesmas, mas numa perspectiva que escape da dicotomia idealis- 

mo/materialismo, pois, ao mesmo tempo em que, contra o materialismo, as id6ias ga-

nham especificidade e importncia, contra o idealismo, nao sao concebidas como enti-

dades auto-suficiente em cujo plano se situaria a realidade. 

O historiador que tome as id6ias como objeto n谷o as deve conceber como desco-

ladas dos agentes-produtores e dos contextos de sua produ9o, entendidos ambos como 

1 FALCON, Francisco. HistOria das id6ias. In: CARDOSO, Ciro Flamarion, VA1NFAS, Ronaldo. Dom- 
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processos hist6ricos. As id6ias passam, pois, a ser entendidas como o resultado de um 

cruzamento entre processos que seriam os da: 1) din含mica histrica geral e especifica, 

ou sei a, o contexto hist6rico; 2) produao e posi叫o relativa do produtor e seu discurso 

entre tantos outros produtores e discursos, ou seja, o que, quem e como se posiciona 

contra o que, quem e como enquanto produtor e divulgador de id6ias; 3) publicizaao e 

recep9ao dos contedos, ou seja, como se atinge e quem se atinge, os destinathrios dos 

discursos veiculadores de id6ias. 

Estas considera6es so importantes para que seja abordado um perodo histri- 

co caracterizado por Barros como o da "ilustra o brasileira"2, ou por Costa como aque-

le no qual "novos matizes de id6ias come9am a se fazer sentir na vida intelectual"3. Tra- 

ta-se da segunda metade do s6culo XIX, mais especialmente, para ambos os citados, da 

d6cada de l8704: 

"o positivismo, o naturalismo, o evolucionismo, 
enfim, todas as modalidades do pensamento euroー  
peu do s6culo XIX - vo se exprimir agora no 
pensamento nacional e determinar um notvel 
progresso de esprito crtico. Esse progresso de 
crtica, de compreensao, era concomitante - re-
sultado talvez - do notavel progresso econ6mico 
que se expressa, no Brasil, a partir de 1860, numa 

nios da histria - ensaios de teoria e metodologia. Sao Paulo, Campus, 1997, P. 92 e 95. 
2 BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustraぐdo brasileira e a idia de universidade. Sao Paulo, Con- 
vivio/EDUSP, 1986. 0 conceito 6 discutido no primeiro capitulo do livro, p. 7-24. A id6ia bsica 6 salien-
tar desta forma um perodo no qual o iluminismo europeu e mais uma "viso hist6rica" se conjugaram na 
apropria9ao que deles se fez no Brasil pelos "homens das d6cadas de setenta e oitenta" que se propunham 
a "ilustrar" o pais. 
3 COSTA, Cruz. Contribui9tIo d histria das idias no Brasil. Rio de Janeiro, CivilizaAo Brasileira, 
1967, P. 115. Ver tamb6m COSTA, Cruz. O pensamento brasileiro sob o Imp6rio. In: IGLESIAS, Fran- 
cisco et al. O Brasil monrquico: rea96es e transa6es. Histria geral da civilizacdo brasileira. Rio de 
Janeiro, Bertrand Brasil, 2002. Tomo 2, vol. 3, p. 323-342. 
"Tamb6m Schwarcz concorda com a data, citando Capistrano de Abreu e Silvio Romero que, entre ou- 
tros, apontavam que foi esta "uma d6cada de inova96es, o come9o de uma nova era". SCHWARCZ, Lilia 
Moritz. O espetculo das raGas: cientistas, instituiぐ6es e questo racial no brasil口970-193の・ Sao Pauー  
lo, Cia. das Letras, 2001, p. 27-28. 
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sensivel ascensao do padrao de vida de certas elas- 
ses da popula 谷o e na incipiente aparelhagem t6c- 
nica do Pas, tal como estradas de ferro, mecaniza- 
c谷o das indstrias rurais. instalaco de suas tin- 

‘、L "5 meiras manuraturas.' 

Ainda segundo Costa: 

"aos nossos filosofantes6, seguidores do ecletismo, 
ou aos que se ligavam s doutrinas recomendadas 
pela Igreja, viriam juntar-se, a partir de ento, as 
novas gera6es de positivistas, ortodoxos e hete- 
rodoxos, os espencerianos e alguns poucos materi- 
alistas."7 

A penetraao mais consistente destas "id6ias novas" na elite letrada brasileira se 

d em uma conjuntura hist6rica bastante tumultuada. No plano internacional, se comple-

tam os processos de unifica9ao da Itlia e da Alemanha. No ltimo caso, os conflitos 

vieram a atingir a Frana, de onde boa parte dos brasileiros letrados ja se acostumara a 

buscar seus referencias intelectuais e existenciais. A guerra franco-prussiana e a comuna 

de Paris, al6m de ocasionarem a queda do regime sob Napoleao ifi e o advento da Ter-

ceira Republica, provocaram uma agitaao intelectual e reformista no pas na tentativa 

de polticos e intelectuais de darem conta dos fracassos de sua na車o em termos milita-

res e mesmo naquilo que muitos julgaram como sendo suas deficiencias educacionais, 

つ COSTA, Cruz, op. cit., 1967, P. 115. 
6 Os filosofantes seriam os "intelectuais autodidatas" que "foram mais sensveis ao filosofismo erudito e 
livresco que ao espirito da filosofia [...]. Presos ao feiti9o do transoceanismo a que aludia Capistrano de 
Abreu, mostraram-se, de preferncia, glosadores do pensamento europeu, deixando desse modo, a im- 
pressao de se alhearem - havendo alguns, de fato, se alheando - de seu meio e de seu povo. Assim, se 
considerarmos o nosso pensamento a luz da filosofia que temos produzido, desde logo ele se nos afigura 
destituido de razes autenticas, resultado que 6 da 'iniciativa de intelectuais isolados e manifestaao tipi-
camente marginal a s nossa verdadeiras e originais condi96es de vida." Estes filosofantes, pois, seriam os 
primeiros "intelectuais" brasileiros, anteriores ao perodo da d6cada de 1870 e que a ela sobreviveriam 
s6culo XX adentro. COSTA, Cruz, op. cit., 2002, p. 323. 
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cientificas e tecnol6gicas frente aos sucessos prussianos. Por outro lado, no Brasil re- 

c6m fmdava a guerra do Paraguai e questes como a da mao-de-obra, que envolvia os 

problemas da escravidao e da imigraao, da eficiencia e estatuto social dos militares, 

das rela6es entre Estado e Igreja, da reforma das institui96es polticas e v自rias outras 

t6m sua tradu 9 ao, ou mesmo origem, politica e passam a ser debatidas nos parlamentos 

e a ser objeto de esfor9os legislativos. Isto se da tanto por fora das mais diversas apro- 

pria6es das vulgatas te6rico-filos6ficas europ6ias, quanto pela necessidade de contor-

nar dos conflitos servis, militares, poltico-partid白rios e religiosos. Quer dizer, os confli-

tos afloravam em fun9ao de novas concep96es de mundo e interesses ao mesmo tempo 

em que estas concep96es e interesses se traduziam numa linguagem marcada por estas 

referidas vulgatas e vice-versa. 

Em tomo das escolas superiores e, dentre elas, das faculdades de direito, essas 

quest6es teriam uma intensa acolhida, ou mesmo a partir destes espaos algumas se ori-

ginariam e espraiariam. Em Recife, justamente a partir da dcada de 1870, a atividade 

intelectual e docente de um. sergipano exerceria grande influncia .sobre os alunos da 

Faculdade de Direito. Tobias Barreto, "mulato, desengon9ado [...], feio, desgracioso", 

mas que se tomou o "preferido" do corpo discente, no obstante suas caractersticas 

fisicas e 6 tnicas, era constantemente "ovacionado" ap6s suas palestras em sala de aula 

pelos alunos, nao s6 por causa do seu estilo em termos de presen9a oratria e eloqen- 

cia, mas porque o que dizia era "novo, profundo, sugestivo"8.A influencia de Barreto 

7 ldem, p. 330. 
8 ARANHA, Graa. Apud, VEN NCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo (150 anos de 
msinojuridico no Brasiり． Sao Paulo, Per叩ectiva, 1982, p・ 99・  
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一  ．  

foi atribuida a mauguraao ao que mi posteriormente cnamauo ae escola uo tceciie 

Sem entrar em maiores detalhes a respeito desta chamada "escola" recifense, 

tamb6m denominada ironicamente por um contemporneo de "escola teuto- 

sergipana" 0, basta aqui salientar que o "novo" nos escritos e ensinamentos de Tobias 

Barreto se devia a sua "influncia {..] toda pessoal, feita de um encantamento que 

encontrava sua origem e justificaao nas qualidades de entusiasmo que existiam na 

vivissima personalidade do crtico sergipano", que aprendeu a lingua alema por si 

prprio e passou a advogar uma vulgata de certas id6ias de pensadores germ含nicos da 

6poca12. Tobias Barreto, pois, se tomou mais um daqueles professores que se 

destacavam em sala de aula como "preferido" dos alunos, como fora o caso de Brotero 

em Sao Paulo acima citado. Ao mesmo tempo em que lanava mao de recursos perfor- 

9 Estadenominaao teria sido dada por Silvio Romero, ele prprio um dos "discpulos" de Tobias Barreto 
e "continuador" da referida "escola". Ver BEVILAQUA, Cl6vis. HistOria da Faculdade de Direito do 
Recfe. Brasilia, INL/Conselho Federal de Cultura, 1977, p. 350. Esta・  teria passado por tres diferentes 
fases: a primeira (1862-1870), teria sido "puramente po6tica"; a segunda (1870-1881), uma fase "critica e 
filos6fica"; e a terceira (1882 em diante), teria sido "juridico-filos6fica", quando 6 proposta uma "nova 
concep9ao do direito". VENANCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, p. 96. A denominaao de "escola", 
porm, foi atacada por outros escritores como impr6pria, pois o "movimento" recifense teria sido apenas a 
influncia de Tobias Barreto sobre um grupo de discpulos, sem a organicidade de uma "escola" de pen- 
sarnento. Ver Idem, p. 95-96. 
'O A ironia 6 atribuda a Carlos de Laet "devido a influncia da cultura alema sobre Tobias Barreto". Idem, 
p. 95. 
n COSTA, Cruz, op. cit., 1967, p. 291. 
12 "Nきo seria, porm, o materialismo de Buchner, de Vogt ou de Haeckel que influenciaria o grupo ger- 
manista. Como no seria tamb6m a filosofia de um Kant, de um Schelling, de um Fichte ou de um Hegel. 
O que animou principalmente o entusiasrno dos alemanistas da escola teuto-sergipana e dos seus discpu- 
los foi, como escrevia Joao Ribeiro, um germanismo de segunda ordem no qual tem posi9ao destacada 
Ludwig Noir6, autor que seria completamente desconhecido para as novas gera96es. 'Este Noir6, exposi一  
tor notavel do monismo - escreve Joao Ribeiro - assumia ares de orculo da filosofia coeva. Falava-se 
de Noir como se fala de Homero e de Shakespeare'. Schopenhauer e Von Hartmann inspirariam princi-
palmente o u ltimo representante do grupo germanista do Recife, Raimundo de Farias Brito. Hartmann 
representa ali自s a renova9ao neo-rom合ntica, a ressurrei9do metafisica, ou, como aqui se denominou, a 
rea9do espiritualista contra o exagero do naturalismo. Fil6sofo pessimista, para o qual a reden9ao do 
mundo consiste precisamente na sua extin9ao, Hartmann influiria em Tobias Barreto, mas ainda mais em 
Farias Brito, sobretudo na primeira fase dos trabalhos filos6ficos deste u ltimo, a que corresponde a elabo- 
raao da s6rie da Finalidade do Mundo." Idem, p. 283-284, grifos no original. 
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mticos, dizia o "novo" de acordo com o que seus alunos queriam ouvir. Barreto 6 outro 

dos importadores e divulgadores de idias europ6ias vulgares que ganhavam o "gosto" 

de boa parte do alunado por serem justamente "novas", diferentes daquelas professadas 

atrav6s da constante mesmice e monotonia das aulas da maioria dos professores e suas 

"sebentas", as apostilas que eram usadas ano a ano sem modifica6es.'3 

A "escola do Recife" estava perfeitamente inserida neste contexto que se est 

abordando do "bando de id6ias novas" que ingressaram no Brasil da segunda metade do 

s6culo XIX e das quais Tobias Barreto e seu discpulo Silvio Romero fram agentes 

importadores, adaptadores e propagandeadores'4, bem como suas atividades docentes 

divulgavam alternativas de referenciais intelectuais para os alunos em sua tradicional'5 

prtica de dar conta das grandes quest6es universais e brasileiras. 

13 Embora pudessem ser id6ias "novas" no Brasil, "nas suas obras [de Tobias Barreto], percebe-se o tra9o 
vivo de uma forte, brilhante e desempenada personalidade a que faltou verdadeira cultura. Examinada a 
obra de Tobias Barreto, ela nos revela, no entanto, apenas mais um filosofante, encantado com novas 
can96es que a Europa come9ara ent谷o a entoar e cuja longnqua melodia, ele, no Recife, recompunha com 
escandaloso ruido para os ouvidos dos que, ainda naquele tempo entoavam o cantochao ou as rias das 
6peras romanticas... A sua exuberncia, a sua neglig6ncia, o seu dom de fantasiar e tamb6m a sua impaci- 
encia nao lhe permitiram construir um ediflcio mais uniforme, onde se concatenassem as id6ias que rece-
bia da Europa, que ele sabia assimilar e, com arte, vulgarizar. Os seus livros sao, todos, longos artigos de 
um polemista temivel e neles, freqientemente, a grosseria, a chala9a substituem a ironia... Tobias, por6m, 
no fugiu a quela fatalidade que pesa sobre a cultura brasileira e que 6 a de 'registrar', de comentar os ecos 
das escolas e correntes estrangeiras, como diz Hermes Lima. E que 'a tarefa, aqui - escreve Hermes 
Lima, referindo-se s vicissitudes da cultura no Brasil - consiste em repensar, propagar e conquistar. A 
mesma filosofia toma loao ares de proselitismo. Por isso mesmo, a posi恒o filos6fica ocupada por Tobias 
foi das mais ativas, pugnazes e influentes que o Brasil tem conflecl(lo. J o que explica a nota cie propa-
ganda que da sua obra se desprende'. Alis, este carter proselitista das doutrinas filos6ficas em nossa 
terra, onde as id6ias princpios, como diz Hermes Lima, sao como 'equipamento de campanha', traduz, ao 
nosso ver, o desajustamento hist6rico entre as doutrinas intelectuais de importa9o, e as nossas condi96es 
hist6ricas." Idem, p. 291, grilos no original. 
14 E oportuno fazer a este respeito um comentrio e uma sugesto para futuras pesquisas. A "originalida- 
de" de Tobias Barreto talvez esteja muito mais no fato de ter sido um parvenu social e cultural que logrou 
exercer tamanha influencia sobre seus alunos que a ele se atribuiria a inauguraao de uma "escola" de 
pensamento, bem como ter escolhido a cultura alema como fonte de balizamento para seu magistrio e 
produ9ao literrio-filos6fica. Carece-se ainda de um estudo da trajet6ria social de Tobias Barreto afim de 
esclarecer melhor estas questes, ao mesmo tempo em que revelaria muito sobre o carter da Faculdade 
de Recife e das elites que em torno dela gravitavam. 
15 O uso do termo aqui 6 num sentido corriqueiro, pois estas preocupa6es, como ja apontado, eram cons- 
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Em Sao Paulo nao se nomeou nenhuma "escola" especifica neste perodo, embo- 

ra as tais "id6ias novas" la tamb6m tivessem tido grande repercusso. Os textos mais 

difundidos eram os de Savigny, Hugo, Comte e Spencer. Pelo que se pode depreender 

do material consultado, no houve um ou dois lentes que tivessem exercido uma influ-

encia similar a de Tobias Barreto em Recife. Por6m, a atividade peri-academica dos 

alunos e mesmo a de alguns lentes apontam para a apropriaao e difusao destas id6ias a 

partir, por exemplo, da produ9ao liter自ria e jornalistica. Tanto quanto as id6ias esposa-

das por Barreto serviam como "equipamentos de campanha", assim eram tamb6m usa-

das pelos academicos em Sao Paulo, como instrumentos nas disputas entre os grupos de 

estudantes e como um meio de dar conta das questes e posi96es tomadas frente ao que 

se vinha discutindo ao nvel dos membros da elite letrada imperial. 

Quanto ao ensino de modo geral, este momento ser marcado por algumas tenta-

tivas frustradas de reformas e outras que seriam implementadas. Charle e Verger salien-

tam que a d6cada de 1860 no Ocidente inaugura um perodo, que vai at 1940, o qual 

tem sido: 

"caracterizado pelos historiadores da educaao 
como o da diversificaao, da expansao e da profis- 
sionaliza9ao do ensino superior. Esses tres fen6- 
menos andam juntos com a pregnncia do modelo 
alemao como fonte de inspiraao das reformas nos 
pases onde as universidades permaneceram tradi- 
cionais. A convergencia, contudo, 6 apenas parei- 
ai, devido s especificidades nacionais e infrana- 
cionais. [...] Pelo menos um trao comum surge 
nessa 6 poca: o ensino, superior torna-se um lance 
cada vez mais central para a promo9ao social dos 
indiv iduos, para a afirmaao nacional, para o pro- 

tantes nos meios escolares superiores brasileiros, principalmente, como ja muito salientado, no caso dos 
cursos juridicos. 
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gresso cientifico e econ6mico nacional e interna- 
cional, para a fonnaao das elites e, al6m disso, 
dos quadros sociais e at para a evolu9ao entre os 
sexos com o incio da feminiza o dos estudos su- 
periores."6 

O ensino em geral e o superior em particular passam a centralizar parte impor-

tante das preocupa6es poltico-intelectuais no mundo ocidental e a absorver parte no 

menos importante dos recursos p丘blicos e privados disponveis. Neste aspecto, os 

modelos organizacionais do ensino superior que se vinham estruturando ou reformando 

no perodo na Alemanha, Fran9a, B6lgica, Inglaterra e Estados Unidos'7 constituiriam 

os referenciais bsicos com os quais lidariam os parlamentares e os governos brasileiros 

a fim de operarem tamb6m aqui reformas no ensino. Tanto quanto na Frana, ou mesmo 

por isso, o "modelo germ合nico"'8 se apresenta como um ponto de partida para as discus- 

sOes reformistas no Brasil. 

O que parece se apresentar como um entendimento majorit自rio no caso brasileiro 

6que reformas s谷o necessrias'9. E os diagn6sticos a respeito da situaao do ensino su-

perior no Brasil no faltavam. As crticas vinham de dentro mesmo das escolas superio-

res e repercutiam intensamente nos parlamentos em cujas cadeiras se sentavam majori-

tariamente elementos delas oriundos. Por outro lado, tamb6m 6 certo que as quest6es 

levantadas nos pases ocidentais, especialmente na Frana, tinham reflexos fortes no 

Brasil. Assim, alguns crticos diagnosticavam como responsaveis pela baixa qualidade 

do ensino superior a carencia de "estudos desinteressados", ou seja, do "cultivo das ci- 

16 CHARLES, Christophe, VERGER, Jacques. Histria das universidades. Sao Paulo, UNESP, 1996, p. 
93. 
17 BARROS, Roqi.e Spencer Maciel de, op. cit., 1986, p. 229-231. 
18 CHARLES, Christophe, VERGER, Jacques, op. cit., 1996, p. 97. 
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encias puras"2o no pas, a falta de lentes profissionalizados, ou seja, que se dedicassem 

prioritria, senao exciusivamente, ao ensino, a inexistencia de aulas chamadas "prati- 

cas", que se preocupassem com a experimenta o cientifica, a pratica profissional e a 

ciencia aplicada. Por outro lado, o ensino superior oficial era controlado pelo governo e 

o parlamento em seus mais diversos aspectos, desde a administra 谷o interna e nomeaao 

de diretores e lentes, at sobre os conteudos que eram ministrados nas cadeiras, e, nesse 

sentido, engessados a concep96es cat6lico-jusnaturalistas vindas de Coimbra. Mesmo 

nas escolas ditas "profissionais" - direito, medicina e engenharia -, "paradoxalmente 

[...], al6m de pouco se aprender da ciencia pura, o que menos realmente se aprendia era 

a profissao escolhida"21. 

Se um certo consenso se estabelece quanto a necessidade das reformas: 

"ha nitidas divergencias quanto a id6ia diretora 
que deve presidir a reorganizaao do ensino: .ora 
tudo se espera da tantas vezes adiada criaao de 
uma universidade; ora se acredita que resolver-se- 
ao todos os problemas com a implantaao da li-
berdade de ensino, de resto compreendida em sen-
tidos diversos e at6 opostos. Quanto liberdade de 
ensino, enquanto nao se precisa inteiramente o que 
por ela se entende, todos a reclamam. Os liberais 
clssicos ou cientificistas, por coerencia doutrin- 
ria; os positivistas, porque ela 6 necess自ria a im- 
plantaao definitiva da filosofia regeneradora; os 
cat6licos porque ela exprimiria uma li9ao evang6- 
lica, de resto consagrada, de forma toda peculiar, 
pelas palavras dos ltimos pontifices e pela politi- 
ca ultramontana dos cat6licos franceses. Como 
bandeira gen6rica, pois ela consulta os interesses e 
as opini6es de todos."22 

'9 BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., 1986, p. 227-8. 
20 Jdem, p. 227. 
21 Idem, ibidem. 
22 Barros ainda se alonga um pouco mais no sentido de clarificar estas posi96es em jogo: "Varia, como 
dissemos, o modo de compreend-la. Para o liberal classico a liberdade de ensino decorre da pr6pria li- 
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Em meio a tais posi96es defendidas por alguns dos principais membros da elite 

politica imperial e por outros letrados, como alguns professores das faculdades do Imp6- 

rio, os projetos de reformas e as respectivas leis se darao. No incio da d6cada de 1870 

alguns decretos imperiais foram lan9ados no sentido de estabelecer o "ensino obrigat6- 

rio; cria o de escolas primrias de segundo grau; melhoramento do professorado, e do 

sistema de dire9ao, inspe9ao, e fiscalizaao." Para as escolas de direito e medicina, fo- 

ram feitas ainda mudan9as no regime de exames, exigindo provas escritas de todos os 

alunos e abolindo o prazo de 24 horas entre o sorteio do ponto e a realizaao das provas 

orais.23 

Estas medidas do governo foram aceitas pela Congregaao da Faculdade de Di-

reito de Sao Paulo, com os votos contrrios de dois lentes, Martim Francisco e Le6ncio 

berdade de consciencia e de pensamento: ela6 , antes de tudo, a garantia de um 'direito natural': a conse- 
q6ncia necessria da afirma叫o de individualidade. Para o novo liberal, cientificista, se no 6 ela expres-
so de um direito originrio, ela decorre, pelo menos, da natureza humana, 'cientificamente concebida',6 
pelo menos considerada uma inestim自vel conquista da cultura. Clssico ou cientificista, entretanto, o 
liberal a concebe, ao menos em tese e enquanto direito de transmissao do pensamento e das opini6es, 
como praticamente ilimitada. Para o liberal a liberdade de ensino no6 uma acomoda9ao, uma transigen- 
cia ou uma palavra de sentido equivoco: ela 6 um princpio bsico, estrutural, de sua concep9ao do mim- 
do. Para o positivista, ja o acentuamos, ela 6 um elemento da 'transi9ao organica': nao 6 a garantia das 
manifesta6es, hoje e sempre, de opostas e irredutveis vis6es da vida, express6es de personalidades di- 
versas; 6 apenas um direito transit6rio, no qual sequer se ha de pensar no estado definitivo. Para o catli- 
co, como ja mostramos em outra parte deste trabalho, ela 6 coisa inteiramente diversa. Convicto de possu-
ir a verdade absoluta, desprezando a razao quando esta contradiz a f, senhor da revela9ao divina, posses- 
so do verbo de Deus, a liberdade tem para ele um significado especial; dir-se-ia quase que 6 o direito e o 
dever que todos tem de abraar a religio catlica. Apoiados em Agostinho, Anselmo de Canturia ou 
Toms de Aquino, Greg6rio XVI, Pio IX e Leao XIII intransigentemente defendem essa doutrina. A li-
berdade de ensino no se pode confundir com a liberdade de ensinar o erro - ou seja, de ensinar doutri-
nas opostas a Igreja Cat6lica ou por eia condenadas." Idem, p. 228-229, grifos no original. Cabe salientar 
ainda que estas posturas frente a questao que Barros identifica no parecem corresponder a nenhum dos 
partido polticos do perodo ou a correntes poltico-ideol6gicas esposados por qualquer grupo mais bem 
organizado, ao menos ele no refere ou mostra nada nesse sentido. Barros as extrai dos discursos de al-
guns parlamentares e de textos de outros membros da elite letrada brasileira que seriam os transmissores 
de tais id6ias. 
23 VAMPR, Spencer. Mem6rias para a histria da academia de So Paulo. Braslia, 1NL/Consellio 
Federal de Cultura, 1977, vol. 2, p. 214. 
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de Carvalho. No momento em que os professores estavam reunidos para deliberar sobre 

a questo, os estudantes se concentravam no saguao do pr6dio aguardando o resultado. 

"Ao saberem da deliberaao tomada, invadem as salas, preparadas para os exames, que- 

brando m6veis e dando vivas a Martim Francisco e a Le6ncio [...J, e morras a Congre- 

gaao".24 As provas foram suspensas e os alunos publicaram no peri6dico A Imprensa 

Acadmica um protesto assinado por vrios deles. Alguns se colocaram a favor da Con- 

gregaao e foram acusados pelos demais de "infames", sendo excluidos pelos colegas de 

alguns clubes estudantis e reda6es de peri6dicos. Os revoltosos foram punidos pela 

Congrega o e pelo governo com medidas disciplinares. 

O epis6dio, no entanto, nao terminaria nisso. Alguns dos descontentes foram 

para o Rio de Janeiro e incitaram e participaram ativamente, com seus colegas da Fa-

culdade de Medicina, de um protesto bem mais s6rio. Segundo oficio do diretor desta 

Faculdade enviado ao ministro do Imp6rio25, no dia das provas houve "uma assuada", ao 

que o diretor ordenou que os alunos que n乞o estivessem entrando em exames se retiras- 

sem. Ao mesmo tempo, prevendo algo mais s6rio pelo ajuntamento de alunos na frente 

do pr6dio, oficiou a um delegado de polcia solicitando fora publica. "Pelas dez e meia 

horas, come9aram muitos alunos, e algumas pessoas estranhas, que diz-se serem alunos 

da Faculdade de Direito de S. Paulo, a p6r em prtica o que haviam projetado".26 O pr6- 

dio foi invadido, vidros quebrados, m6veis destruidos, o gabinete de anatomia depreda-

do e chegaram a lan9ar "fogo ao edificio". O diretor conclui com: 

"A autoridade policil, pois, foi imprevidente, no 

24 Idem, p. 215. 
25 Oficio de Jos6 Martins da Cruz Jobim, apud, Idem, p. 216-2 17. 
26 Idem, ibidem. 
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fez comparecer, em tempo, a for9a publica; e o o- 
ficial, a cujo comando estava confiada, entrou no 
edificio de brao dado com um estudante de S. 
Paulo, deixando escaparem-se todos os canibais 
desordeiros."27 

Esta manifesta9ao da uma boa no9谷o do estado de a nimos naqueles anos p6s- 

guerra, bem corno demonstra at6 que ponto podiam chegar os estudantes quando contra- 
l 

riados por um decreto que, em ltima anlise, apenas tentava regrar com maior rigor o 

processo de avaliaao do desempenho escolar. Por outro lado, aqueles mesmos que re-

ceberam puni96es disciplinares em Sao Paulo seriam indultados no ano seguinte pelo 

imperador. 

As reformas, no entanto, no cessaram. Ja em meados da d6cada de 1870, um 

projeto de Cunha Leito previa "tres liberdades fundamentais: a de exames (que, 

indiretamente, redunda na de freq泥ncia), a de institui車o de cursos livres e a de criacdo 

de faculdades livres."28 Estes parametros eram aqueles que nas reformas subseqentes 

(1879, 1891 e 1901) seriam postos em prtica, "desembocando todas na reforma Riva- 

d自via [Correia] de 1911, que, de certo modo completa e at6 certo ponto encerra uma 

longa experiencia em mat6ria de ensino superior."29 Segundo Bastos, as reformas do 

final do perodo imperial, principalmente a reforma Le6ncio de Carvalho, nao sofreriam 

altera6es mais significativas at6 a lei de 1911, mantendo-se elas at6 la como as nortea- 

doras da "filosofia ou [dia pedagogia do ensino imperial"30 

Esta "experiencia em mat6ria de ensino superior"6 justamente a que se deu em 

27 Idem, ibidem. 
28 BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., 1986, p. 276, grifos no original. 
29 Idem. ibidem. 

101 



torno da questo do "ensino livre". Para o que interessa nesta altura do trabalho31, a re-

forma mais importante seria a que operaria a lei de 19 de abril de 1879, tamb6m chama-

da Le6ncio de Carvalho, ministro do Imp6rio e seu idealizador32. Os seus pontos mais 

importantes eram aqueles que iam justamente ao encontro das "tres liberdades" acima 

citadas. Ela previa as "liberdades" de freqencia, de docencia e de criaao de faculda- 

des33. O primeiro ponto diz respeito a nao obrigatoriedade por parte dos alunos de assis-

tirem a s aulas. Igualmente, foram abolidas as li96es e sabatinas. Haveria apenas exames 

por mat6rias, que deveriam ser rigorosos, constantes de uma prova oral e uma escrita, 

abertos a qualquer pessoa que os requeresse para qualquer das mat6rias obrigat6rias. O 

segundo ponto diz respeito a possibilidade de qualquer bacharel ou doutor abrir nas de- 

pendencias mesmas das escolas oficiais cursos que podiam ser complementares ou con-

correntes com os ministrados pelos professores ordinrios. Precisava haver a concor- 

dncia da Congregaao da escola anfitri, mas a um pretendente que fosse negado o 

direito de lecionar cabia recurso ao governo. O terceiro ponto se refere a possibilidade 

de particulares abrirem faculdades sem a intervenao governamental. Se ao menos 40 

alunos oriundos destas, num perodo de sete anos consecutivos, conseguissem obter os 

diplomas a partir da realizaao dos exames correspondentes nas escolas oficiais, os cur-

sos respectivos podiam requerer ao governo e obter o estatuto de faculdades livres, 

quando teriam seus curriculos e diplomas reconhecidos e equiparados aos das escolas 

30 BASTOS, Aur6lio Wander, O ensino juridico no Brasil. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2000, P. 146. 
31 As reformas ocorridas no s6culo XX e que abrangem o marco cronol6gico da pesquisa sobre a Facul-
dade de Direito de Porto Alegre sero abordadas adiante. 
32 Carlos Le6ncio de Carvatho bacharelou-se em direito pela Academia paulistana em 1868 com 21 anos 
de idade. Em 1870 obt6m o titulo de doutor e no ano seguinte toma-se lente substituto na mesma escola. 
Assumiu a pasta do Imp6rio em 1878, com 31 anos, quando da subida ao governo do ministrio "liberal" 
presidido por Sinimbu. Ver BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., 1986, p. 290-292. 
33 Nao 6 necess自rio entrar-se aqui nos pormenores desta lei, o que ja foi feito por Idem, 269-33 9. 0 que se 
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oficiais. Neles estavam previstas apenas a6es de inspe9ao e fiscalizaao por agentes do 

governo a fim de garantirem a sua "higiene" e "moralidade" 

Outra medida da reforma desobrigava do juramento catlico os formandos, dire- 

tores, lentes e empregados dos estabelecimentos de ensino em geral34. Previa ela ainda 

que a admissao dos lentes para as ctedras deveria se dar por meio de concursos abertos 

a todos os bachar6is e doutores,e nao apenas aos que fossem lentes substitutos. Especi- 

ficamente quanto s faculdades de direito, a reforma abolia a obrigatoriedade de presta- 

co de exames em direito eclesiastico aos acat6licos e dividia o curso superior em dois, 

o de ciencias juridicas e o de ciencias sociais. O primeiro habilitaria para a advocacia e 

a magistratura e o segundo para cargos diplomticos e de praticantes e amanuenses das 

reparti96es publicas. 

Pouco depois, as medidas postas em prtica pela reforma causariam amplas e 

contundentes contesta6es. Na Mem6ria Hist6rica da Faculdade de Sao Paulo de 1882, 

o lente encarregado de redigi-la, Vicente Mamede, tece crticas a speras ao que estaria 

acontecendo em fun9ao da reforma e recebe a aprovaao un含nime dos demais lentes ao 

seu relat6rio na i ntegra, o que nao seria de praxe, pois esta rezava que apenas a parte 

hist6rica recebia tal tipo de aprovaao35.5 O relat6rio em questao 6 importante nao s6 

privilegia neste trabalho sao as conseq6ncias da reforma para as faculdades de direito.. 
34 Barros considera essa uma das medidas mais importantes da ref0rma, pois "passanuo por cima ae ioaa 
uma legislaao repressiva, abria as portas das escolas e faculdades, legalmente, aos acatolicos, que poue- 
riam entao manifestar o seu pensamento todo nas teses ou nas catedras. O artigo equivale, pelo menos 
seu esprito, a uma autentica afirma叫o da liberdade de ctedra, alm de elevar ao mesmo rnvei juriaico 
que os cat6licos os adeptos de outros credos, religiosos ou filos6ficos." Riem, p. 296. Aqui se coloca l a 
questao corrente a poca da disputa entre os cat6licos e os chamados livre-pensadores. L sta meaiaa aa 
reforma abriria espa9o oticial e iegai a estes uinmos. 
35 Havia uma parte histrica, uma narrativa dos acontecimentos na escola durante o ano, e.uma parte onue 

o relator exprimia conceitos e pontos de vista mais pessoais, chamada parte Uoutrmarla. A praxe era a ue 
que apenas a primeira parte citada fosse aprovada unanimemente. Vampre comenta, porem, que o airetor 
da Faculdade aprovou apenas a parte de praxe, talvez por ser indicado pelo governo e nao querer contra- 
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pelas crticas que faz ao decreto da reforma, mas tamb6m por traar um panorama do 

ensino e das condi96es gerais da Faculdade え 6 poca: 

"As aulas a ficam, durante o ano, procuradas, ao 
muito, por metade, ou um ter9o, dos matriculados. 
Os remissos vao assistir s exposi96es dos pases 
estrangeiros; vao servir empregos pblicos na Cor- 
te, ou aliunde; vao ser jornalistas; v乞o dirigir a so- 
ciedade, que anda muito desencaminhada; vao cor-
rigir os erros da humanidade, com as li96es ama-
durecidas de quem conta dezesseis a vinte anos de 
existencia; vao tomar assinatura do Lirico, na Cor- 
te: vao caar. viajar, divertir-se, fazer tudo, menos 
assistir s aulas, em que estao matriculados acorn- 
panhando-as com os devidos estudos."36 

Como os estudantes n谷o compareciam s aulas, no momento dos "atos, [...] para 

suprir o aproveitamento, que absolutamente nao houve, socorrem-se do empenho, que 

tudo acomete." E nesta altura "fica o lente em verdadeiro estado de stio", pois "ele no 

tem liberdade de dormir; nao tem sossego para as refei96es; nao tem permissao de adoe- 

cer; em toda a parte, e a todo o tempo, o procuram: - no lar dom6stico, ou na rua; nas 

horas matinais, no tempo do repouso, nas salas dos exames, no trato de outras ocupa- 

96es, em qualquer lugar". 豆  assediado constantemente por "solicita6es verbais" e por 

"cartas" que buscam "mil motivos para pedir, recomendar, e at6 impor a benevolncia." 

Isto porque "o empenho 6 o Proteu, que veste milhares de formas, para as suas sedu- 

96es" .3' 

鵠器器霊轟窓轟器taiVズ綴繁轟器窓需慧o2豊a presente, pois84-285. 
36 Apud VAMPR, Spencer, op. cit., 1977, vol. 2, p. 282.

"Este aluno deve ser bem sucedido, no ato que tem de fazer, porque 6 pobre e precisa do pergaminho 
uara viver: aauele deve ter a mesma sorte, porque 6 rico, e no vai fazer uso da carta, que assim nao des- 

104 



Depois de descrever esta situaao, Mamede pergunta: "mas, por que n乞o resis-

tem os lentes ao empenho?" Ainda mais que, segundo "se diz", o "corretivo para a falta 

de frequencia, e do correspondente estudo,6 o rigor nos atos"38? Ele pr6prio responde 

"E facilimo dizer-se, mas custa muito fazer-se. 
Torna-se preciso desconhecer a natureza humana, 
ignorar a ndole da nossa sociedade, esquecer 
completamente os nossos costumes, por de parte a 
verdade, que 6 a benevolncia dos nossos habitos, 
para assim talhar um regime de ensino, que produz 
maus alunos aos centos, e depois converter o lente 
em uma esp6cie de rei Herodes, de alfange em pu- 
nho, para degolar os inocentes da ciencia; fazendo, 
muitas vezes, violncia sobre o prprio cora o, 
arrostando a malquerena e o 6 dio, que ficam para 
sempre !...Rigor nos exames!...A nossa sociedade 
na(fcomporta rigores! ! 

Criticando ainda mais o decreto do "ensino livre", o relator se questiona sobre 

qual seria a sua "conveniencia de ordem publica" que "tranca a boca ao aluno, durante o 

ano inteiro, e o reduz, na aula, quando se apresenta, a simples ouvinte, sen谷o a uma 

estatua indiferente e surda, porque nao tem que dar imediatamente contas do que ouve?" 

Isto estaria em desacordo com as "habilidades" que seriam exigidas daqueles para os 

Isso nao! Os afilhados todos, por quem os padrinhos imploram a benevolencia dos lentes, estudaram 
muito durante o ano, e sao mo9os de talento, o que, sim, sofrem de uma timidez invencivel; o sistema 
nervoso 6 -lhes de uma sensibilidade to delicada, que o aparato de um exame publico esvazia-lhes o c6re- 
bro, ou, pelo menos, reduz a metade, ou a um tero, aquele celeiro, to cheio de frutos, de um estudo 
consciencioso e aturado." Idem, ibidem. 
38 Idem, p. 283. 
39 "E, com efeito! que conveni6ncia de ordem publica pode ser essa, que facilita aos alunos o direito de 
nao comparecerem a s aulas, a certeza de nao darem conta dos seus estudos, durante o ano inteiro; que, 
portanto, de alguma forma, concita-os a vadia9ao, toma-se cimplice desse delito, da desidia escolstica, 
coopera numa fbrica de ignorantes, para, no fim do ano, os entregar, como vitimas apropriad2s, ao rigor 
dos algozes, que os tem de imolar, pela culpa, que, se 6 deles, tamb6m o 6 do regime sob que vivem?! Isto 
nao6 a liberdade de ensino, ja o disse um homem notvel nosso, em sessao do Parlamento Brasileiro: - 
6a liberdade de nao aprender! Pois, por que 6 que a tarefa de formar bons alunos nao ha de ser repartida 
entre o juiz, que os julga no fim do ano, e o regime, que os dirige durante o ano todo?!..." Idem, ibidem, 
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quais o objetivo 6 o bacharelado em direito, diploma para o qual "abrem-se largos hori- 

zontes", a cujo portador habilita a "ser advogado, professor, magistrado, jornalista, de- 

putado, senador, ministro de Estado, diplomata; para exercer, enfim, tantas outras pro- 

fiss6es, nas quais se exige o manejo da palavra, a pratica nas discuss6es, a destreza nas 

lutas do pensamento"40. O decreto liberando a freqencia e desobrigando a s sabatinas e 

tomadas de li96es nao permitiria que os alunos adquirissem "essa pratica, essa firmeza, 

essa seguran9a": 

"O estudante, no fala em li96es, nao discute em 
sabatinas, no se habilita a escrever em disserta- 
96es, n乞o aproveita essa penumbra de publicidade, 
que se encontra nas escolas, antes de ofuscar-se na 
luz radiante da vida do mundo, - nao ensaia as 
frases titubeantes do seu verbo inexperiente,ー  ali 
no seio da familia de irmaos, que o rodeiam; no 
tempera suas armas juvenis no fogo da discussao, 
nas aulas dirigidas pelo mestre, para um dia repen-
tinamente rasgar-se a cortina, que o separa da vida 
pr自tica, e cair ele atordoado no meio de um cen- 
rio, que absolutamente nao conhece, onde todos o 
miram para v -lo lutar, lutar ele que est inteira-
mente despreparado, - entregue a sua fraqueza, e 
え sua inabilidade, tendo alis de bater-se com os 
hbeis e com os fortes, e muitas vezes com ho-
mens de ma f!"41 

E assim que "6 nossa i ntima convic9ao que o regime atual desta Faculdade ne-

cessita de s6rias e proftuidas reformas. O perodo, de quatro anos e tantos dias, de exe- 

cu9ao do dec. n. 7247 de 19 de abril de 1879, nos traz esta triste li9ao e conceito", ja que 

grifos apostos ao original. 
4O Idem, ibidem. 
41 Idem, ibidem. 
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1・ 	”42 
"tudo estu pior, que antes ao ciecreto, ate a cuscipuna ・  

O decreto, embora "bem intencionado", seria "uma das causas desse lamentvel 

estado de coisas": 

"Ele pode receber e merecer ova6es todos os a- 
nos, em o anivers言rio seu, prestadas pela mocida- 
de, entusiasta e inexperiente, que nao sabe definir 
seus pr6prios interesses; pode ser o tema festivo 
das marches auxflambeaux, e dos fogos cambian- 
tes, dos rapazes folgaz6es; mas, no duplo ponto de 
vista, em que o temos considerado, ele carrega, ha 
muito tempo, com a condenaao dos homens, que 
se interessam pelo bom ensino, e dos pais de fami- 
lia, que, no malogrado regime, viram quebrados os 
laos, impossibilitada a fiscaliza o, com que, 
mesmo de longe, antigamente continham o desva-
rio e desacerto de seus filhos!"43 

E Mamede arremata seu relat6rio dizendo que: 

"nao falamos contra o ensino livre:ー  aplaudimo- 
lo, e de coraao desejamo-lo; mas, o erro nunca foi 
o caminho do progresso. Conhece-lo, e respeit-lo, 
6uma fraqueza indesculpavel; socialmente falan- 
do,6 um crime. Confess-lo com franqueza, e re- 
pudi-lo,6 uma virtude; para os homens de Esta-
do, - e um imperioso dever. De costas para a 
verdade, nunca jamais se chegou a perfei9o. O 
dia 19 de abril corrente passou, como passa um dia 
qualquer burgues; serh que a mocidade academica 
comeca jh de compreender os seus verdadeiros in- 

n,, nA 
teresses?"サ” 

42 "Pior, sim, tamb6m quanto a disciplina; e assim devera de ser necessariamente, quando 6 correnteー  
aue tanto mais mazorro e ignorante' o individuo, mais petulante e audaz se torna, em conseqencia, para 
a insubordina9ao e o tumulto. Quem entrou nesta Faculdade, h vinte anos, h dez anos atras, e hoje aqui 
penetra, com as recorda96es do seu tempo, julga nao achar-se no mesmo estabelecimento: - a indiscipli-
na e a licen9a, que ele enxerga, por todos os lados, o enchem de surpresa, de descontentamento, de triste- 
za!" Idem, p. 284. 
43 Idem, ibidem. 
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O teor destas crticas ao decreto de 19 de abril de 1879 traduz as inquieta6es 

gerais sobre a questao do ensino livre. Antes de mais nada, revela o que foi apontado 

por Barros e citado acima, mas que o pr6prio sublinha novamente ao comentar as 

resistencias ao decreto: "a liberdade de ensino era uma aspiraao geral, desde que nao se 

precisasse seu sentido". E era justamente isso o que a lei se propunha a fazer, ou seja, 

buscava por em pr自tica uma das vers6es do que entao se entendia por ensino livre45. E o 

que Mamede deixa claro ao propor aplausos ao, e mesmo desejar o, ensino livre, depois 

de, inclusive usando e abusando de ironia, censurar e lamentar os efeitos da lei que vi-

nha observando. 

Note-se que a t6nica principal das crticas se centra em um ponto da reforma, o 

da liberdade de freqi6ncia, com as conseqientes desobriga6es das sabatinas e li96es. 

Segundo Ven含ncio Filho, o pr6prio ensino livre no perodo imperial, no que diz respeito 

as faculdades de direito de Sao Paulo e Recife, se caracterizava: 

"pela liberdade de freqencia e. pela inexistencia 
de exames parciais [...]. Inspirava-se sobretudo em 
experiencias estrangeiras mal assimiladas e nas 
quais as condi96es sociol6gicas e pedag6gicas di-
feriam profundamente das existentes no Brasil. Tal 
sistema s6 poderia ser eficiente na medida em que 
se colocassem, antes da diplomaao dos estudan- 
tes, exames rigorosos por bancadas isentas, que 
realmente tentassem aferir os conhecimentos que 
os alunos tivessem haurido, seja nas faculdades, 
seja fora delas. Como estas barreiras nunca existi- 
ram, a lei do ensino livre, nas suas v白rias aplica- 
96es, constituiu-se numa das maiores fraudes ja 
ocorridas na hist6ria educacional do Brasil".46 

"Idem, ibidem. 
45 BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., 1986, p. 298. 
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Com outras palavras e mais sinteticamente, 6 exatamente isso o que diz Mamede 

em seu relat6rio. Mas h tamb6m no texto outros pontos que revelam um pouco do esta-

do geral das coisas nas faculdades, independentemente da pr6pria lei criticada, a qual 

foi escolhida como uma esp6cie de bode expiatrio responsvel por aquelas que eram 

consideradas as mazelas do ensino juridico. Primeiro a quest谷o dos "empenhos". Esses 

sempre existiram e, embora criticados em si mesmos, o sao mais em fun9ao do seu pos- 

sivel incremento a partir da lei de reforma. A pr6pria pergunta, que Mamede apenas 

retoricamente lan9a, sobre o por que de os professores nao recusarem o empenho fica 

totalmente sem resposta. O que o lente faz 6 responder com um "a nossa sociedade no 

comporta rigores" ao desvio que opera de sua prpria pergunta ao dizer que os exames 

deveriam ser rigorosos. Quer dizer, aqueles que deveriam ser rigorosos, os pr6prios pro- 

fessores, se declaram impossibilitados de o serem simplesmente porque assim so as 

coisas no Brasil e confessam aceitar as press6es que sobre eles recaam pela via dos 

empenhos. Por qu? Mamede no responde, mas parece claro, pelo que ja foi analisado 

sobre o funcionamento destas escolas, que a pratica ja antiga era essa mesma. 

O que provavelmente estava afligindo os lentes era que a falta de freqencia dos 

alunos apenas deixava mais clara a possivel pouca relev合ncia que tinham eles no pro-

cesso pedag6gico e sua pr6pria responsabilidade quanto ao ensino reputado de baixa 

qualidade por muitos. Mamede se esfor9a em enumerar os ganhos educacionais e prti- 

cos que os alunos teriam em assistirem regularmente s aulas ao comentar a importncia 

que tem elas, "dirigidas pelo mestre", para a futura "vida do mundo", a "vida prtica" 

Como ja referido anteriormente a partir dos depoimentos dos ex-alunos citados, tal im- 

46 VENANCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, p. 90. 
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porthncia sofria muitas e constantes contesta6es. 

Conforme admite Venncio Filho: 

"E preciso, entretanto, acentuar que o entusiasmo 
existente nela id6ia do ensino livre s6 encontra 
uma explicaao na baixa qualidade do ensino jurl- 
dico no Brasil. Na verdade, se os nrofessores no 
eram competentes, se os alunos s6 compareciam s 
aulas por for9a da obrigatoriedade da freqencia, 
mas delas se desinteressavam sem prestar aten9ao 
as prele96es, nao havia mesmo razao para se man-
ter o regime das lic6es e sabatinas e para se exigir 

', 

a trequencia oDrigatona. 

Em parte, pois, o relat6rio de Mamede, que 6 tamb6m em parte um lamento 

saudosista, como se pode verificar na refer6ncia que faz a ex-alunos de dez ou vinte 

"anos atrs" que retomassem ao Largo de Sao Francisco, pode ser tomado como uma 

tentativa de salientar e enaltecer a utilidade e o valor dos lentes no processo de ensino. 

Nao se pode esquecer que se trata de um relat6rio oficial, dirigido ao ministro do 

Imp6rio. Em meio a quela conjuntura conflituosa do p6s-guerra, com v白rias propostas de 

reformas sendo discutidas, os lentes das faculdades oficiais no estariam temendo pelos 

''' Idem, p. 88. A este respeito, tamb6m Barros aponta para que "os vicios bsicos, fundamentais [do ensi-
no superior], nao aparecem com a reforma; j existiam antes. Mas, e esta questo nos parece da maior 
importncia, teria o decreto de 19 de abril prejudicado o nvel do ensino e teria com ele caido o aprovei-
tamento dos alunos? Quanto ao nivel do ensino, n谷o cremos necessrio insistir em que ele nada tem a ver 
com a freqencia de um maior ou menor nmero de alunos; 6 do professorado que ele depende antes de 
tudo. Acerca do aproveitamento dos alunos, lembremos, de inicio, que ele esta intimamente ligado ao 
nvel do ensino:6 claro que, quanto mais elevado for este, maior deve ser o aproveitamento do aluno e 
vice-versa. Ora, o nivel do ensino deixava muito a desejar." Argumentando que poderia ter havido um 
certo prejuzo aos alunos dos cursos m6dicos e polit6cnico devido a necessidade de freqencia a aulas 
prticas de laborat6rios, poucas e precrias, alis, quanto aos cursos juridicos, salienta que o mesmo no 
se aplica. As aulas de professores "de valor", como Tobias Barreto, pareciam estar ainda cheias, enquanto 
que para o caso das demais a freqlencia era mesmo dispens自vel, pois sua presen9a de pouco servia quan-
do o que se exigia era a consulta e memoriza o das "apostilas sebentas" e de velhos tratados. "O aluno 
dos cursos juridicos, alis, no se habilitava para o exercicio da profissao nem satisfazia os seus anseios 
culturais. Assim, de que serviria a freqencia obrigat6ria? Para que ouvir aulas, ora mon6tonas, ora orat6- 
rias, que se repetiam, geralmente, ano ap6s ano? Para os exames, bastavam as apostilas, velhas de muitos 
anos, ou os compendios igualmente antigos. Para o saber, as fontes eram outras, distantes da rotina esco- 
lar." BARROS, Roque Spencer Maciel de, op. cit., 1986, p. 327-330. 
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sendo discutidas, os lentes das faculdades oficiais no estariam temendo pelos seus pr6ー  

prios empregos publicos e pela continuidade do tipo de escola pela qual vinham sendo 

responsaveis durante d6cadas? As reformas nao poderiam acabar levando え  pr6pria ex- 

tin9ao do ensino oficial e, portanto, extin o dos cargos de lentes como cargos publi- 

cos? 

Parece, pois, que h mesmo certo exagero na avalia o de que o decreto teria si-

do assim to desastroso, ou que essa tenha sido a sua avaliaao esmagadoramente majo- 

ritria. Afinal, o pr6prio Mamede reconhece que os alunos o festejavam anualmente 

quando de seu anivers自rio, embora estivessem nisso, segundo ele, profundamente equi- 

vocados, no sabendo discernir os seus "verdadeiros interesses". Por outro lado, mesmo 

analisando num ponto de vista retrospectivo, as ameaas aos empregos dos lentes ou de 

mudan9as mais radicais estavam longes de acontecer, pois nem os cursos livres e muito 

menos as faculdades livres se implantaram, ocorrendo o mesmo at6 para o caso das au- 

ias de doc6ncia livre48. Somente na Republica surgiriam outras institui96es de ensino 

superior no Brasil, estas em sua maioria nos moldes das faculdades livres propostas na 

reforma de Le6ncio de Carvalho, sendo uma delas a Faculdade Livre de Direito de Por-

to Alegre. 

Pelo qe foi exposto at6 aqui e antes de se passar a anlise do caso sul-rio- 

grandense que 6 o foco principal deste trabalho, cabe deixar claro um ponto marcante e 

fundamental a respeito da questo do ensino juridico no Brasil nestas d6cadas iniciais 

que abrangem praticamente todo o perodo imperial. Mesmo que o ensino superior em 

geral sofresse crticas acerbadas de muitos daqueles que eram por ele responsaveis, co- 
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mo seus professores e alunos, como os parlamentares do Imp6rio que em u ltima inst合n- 

cia eram aqueles que o regravam e fiscalizavam, al6m de serem em sua maioria oriun-

dos de seus bancos escolares, mesmo que efetivamente seu nvel propriamente escolar e 

cientifico fosse muito baixo em comparaao com aquele que passava a atingir o ensino 

superior nos pases ocidentais, sua eficacia como formador de uma elite dirigente a ser- 

vi9o do Estado em termos de sua pr6pria estruturaao e manuten 谷o 6 algo ineg自vel. O 

ensino superior imperial nao formou cientistas e academicos, formou construtores de 

Estado e agentes polticos aptos a operarem com a realidade das divis6es sociais inter-

nas do pais, seus conflitos e sua inser9ao no mundo de entao 

Mesmo que aqui ou ali despontasse um jurista propriamente dito, ou algum cien-

tista voltado para o estudo de uma rea especifica do conhecimento das ciencias nata- 

rais, exatas ou humanas, nao era ou no foi essa a principal caracteristica da forma ao 

propiciada pelo ensino superior do perodo. Engenheiros, m6dicos e bachar6is em direi-

to de "vasta cultura", enfim, generalistas aptos tanto para a tarefa que se impunham de 

traduzir aos nativos os bens culturais importados e aplicar no Brasil "solu96es" prticas 

para "problemas" prticos, ou teorizar sobre eles, eram o fins de tais cursos e/ou aquilo 

a que seus egressos se dedicavam com maior intensidade 

Quanto aos cursos jurdicos, isto era bastante evidente e, ao final do s6culo XIX 

pareciam se objetivar plenamente as finalidades para as quais foram explicitamente cri- 

ados: fornecer, ao Estado pessoal habilitado a exercer as mais diferentes fun96es publi- 

48 Segundo o que aponta VEN NCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, p. 89-90 
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cas. Nao foi por acaso que, no Rio Grande do Sul, seria mesmo a partir de um grupo de 

bachar6is que se constituiria um partido  politico  que viria a assumir o governo local a 

partir do regime republicano implantado em 1889 no Brasil. 
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PARTE II 
FORMACAO ESCOLAR E  CUL- 

r 

TURAL DA ELITE POLITICA NO 
RIO GRANDE DO SUL: 

A FACULDADE DE DIREITO DE PORTO 

ALEGRE 



I 

REPもBLICA, LIBERDADE DE ENSINO E 

DE EXERCiCIO PROFISSIONAL E A FUN- 

DACAO DAS ESCOLAS SUPERIORES 

A proclamaao da Republica al9ou a chefia do governo no Rio Grande do Sul os 

membros do partido republicano local, o PRR. O novo regime e o partido poltico que o 

encarnava levaram a que se operasse uma s6rie de mudan9as institucionais na organiza- 

叫o estatal, sendo estas mais ou menos concordes com as altera6es ocorridas no plano 

da Uni乞o. A aao dos membros do PRR e de seu lider maximo, Julio de Castilhos, foi 

no sentido de cercar de garantias institucionais a razoavelmente ampla autonomia poilti- 

co-administrativa que a Constitui9ao federal admitia aos estados, pela qual, alis, se 

bateram os seus representantes na respectiva Assembl6ia Constituinte. Por6m, Castilhos, 

admirador e seguidor das id6ias de Augusto Comte, nao logrou ver inseridas na Carta 

federal muitas outras de suas concep96es. No seu estado natal, contudo, seria o inico 

elaborador do projeto constitucional' que, em sua quase totalidade, seria acatado pela 

Assembl6ia Constituinte local e posto em vigor a partir da Constitui9ao promulgada em 

'Ver FRANCO, S6rgio da Costa. Jlio de Castilhos e sua poca. Porto Alegre, Ed. da UFRGS, 1988, p. 
96-104. 
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14 de julho de 1891. 

A forte influencia positivista que Jlio de Castilhos imprimiu ao arcabou9o jurl- 

・dico-institucional do Rio Grande do Sul afetou a linha de conduta que seria adotada 

pelos governos do PRR e por seus parlamentares quanto a questao do ensino e do exer- 

cIcio profissional. No programa do partido se podem destacar a tal respeito os artigos 

que propugnavam a "liberdade espiritual", que teria como corolrios a "liberdade de 

exercicio profissional" e a "liberdade de ensino". Na Constituinte federal os deputados 

do PRR advogaram em favor destes pontos, mas foram vencidos. 

Tanto quanto a reforma Le6ncio de Carvalho de 1879 recortava e se propunha a 

por em efeito uma das vers6es de "liberdade" entao em discussao, no Rio Grande do Sul 

a visao castilhista da questao se imp6s. Assim, a "liberdade espiritual" dizia respeito a 

"completa absten9ao por parte do governo de toda a ingerencia no dominio das cren9as 

e das doutrinas, com a elimina9ao de qualquer privil6gio nobilirquico, teol6gico ou 

academico"2. As demais "liberdades" estavam contempladas no programa partidario da 

seguinte forma: "liberdade de ensino, pela supressao do ensino oficial superior e secun- 

dario" e "liberdade de profissao, pela supressao dos privil6gios escolsticos ou academi- 

cos"3. Ao lado destas "teses" programticas, havia ainda aquelas que propunham a gra- 

tuidade e laicidade do ensino primrio, este sim com o direto concurso estatal, bem co-

mo a nao regulamentaao oficial de qualquer profissao4 

A Constitui 9o estadual de 14 de jutho de 1891, por seu turno, consagrou estas 

2 Programa do Partido Republicano Hist6rico do Rio Grande do Sul. In: CARNEIRO, Paulo (org.). Idias 
polticas de Jlio de Castilhos. Brasilia/Rio de Janeiro, Senado FederaL/Casa de Rui Barbosa, 1982, p 
470. 
3 Idem, p. 476 
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teses do programa partid自rio em dispositivos constitucionais. No seu titulo IV, "garanti- 

as gerais de ordem e progresso no estado", se pode ler: 

"Par. 4。  Todos sao iguais perante a lei. 
O Estado nao admite privil6gios de nasci- 

mento, desconhece foros de nobreza, considera ex-
tintas as ordens honorificas existentes e todas as 
suas prerrogativas e regalias, bem como os titulos 
de nobilirquicos e de conselho, de acordo com o 
paragrafo 2。  do Art. 72 da Constitui9ao Federal. 
Nao se priva, por6m, de instituir pr6mios honorfi- 
cos, como medalhas humanit自rias, de campanha, 
industriais, sem que decorra de tais premios um s6 
privil6gio, de qualquer esp6cie. 

Par. 5。  Nao sao admitidos tamb6m no servi- 
9o do Estado os privil6gios de diplomas escolsti- 
cos ou acad6micos, quaisquer que sejam, sendo li-
vre no seu territ6rio o exercicio de todas as profis- 
sOes de ordem moral, intelectual e industrial. 

Par. 6。  Os cargos publicos civis sero pro- 
vidos, no grau inferior, mediante concurso, ao qual 
serao indistintamente admitidos todos os cidadaos, 
sem que aos concorrentes seja exigivel qualquer 
diploma. O provimento dos cargos m6dios serh 
feito em virtude de acesso por antiguidade e, ex- 
cepcionalmente, por m6rito. Os cargos superiores 
sero se livre nomeaao do governo, com excluso 
tamb6m de exigencia de diploma. 

[.. .] 

Par. 10。  Sera leigo, livre e gratuito o ensino 
prim自rio ministrado nos estabelecimentos do Esta- 
do."5 

Estas disposi96es profundamente influenciadas por textos de Comte6 estabeleci-

am leis no Rio Grande do Sul que muitos "positivistas" espalhados pelo Brasil queriam 

ter visto contempladas na Constitui9ao federal. No plano estadual, portanto, elas foram 

4 Idem, p. 476-478. 
5 A Constitui9ao Poltica do Estado do Rio Grande do Sul. In: CARNEIRO, Paulo (org.), op. cit., 1982, p. 
464. 
6 Ver TAMBARA, Elomar. Positivismo e educa車o no Rio Grande do Sul. In: GRAEBIN, Cleusa Maria, 
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o coroamento das discuss6es sobre as "liberdades" que se abriram na d6cada de 1870 e 

levaram s reformas do ensino que se seguiram. Dadas estas condi96es, ou melhor, dado 

que legalmente o ensino superior era pouco prestigiado, principalmente pela inutilidade 

oficial do seu principal produto, o "diploma escolstico", se pode perguntar por que e 

para que se passou a dar importancia no Rio Grande do Sul, inclusive com o apoio do 

governo, a instalaao de cursos superiores? 

A fim de buscar uma resposta a esta questao cabe antes uma narrativa sobre a 

criaao das escolas superiores no Rio Grande do Sul. As institui96es deste genero co- 

me9aram a ser implantadas nos primeiros anos do novo regime e todas elas foram cria-

das a partir da iniciativa de particulares. A primeira delas foi a Escola Livre de Farmacia 

e Qumica Industrial de Porto Alegre, idealizada e estruturada a partir de 1892, sendo 

que nela ingressou a primeira turma de alunos apenas em 1 897v. Neste mesmo ano cri-

ou-se o Curso de Partos e, no ano seguinte, estes dois cursos se juntaram para ser funda-

da a Faculdade Livre de Medicina e Fanncia de Porto Alegre, a primeira escola de me-

dicina nao oficial fundada no Brasil. Ja em 1896, "cinco engenheiros militares, profes- 

sores da Escola Militar de Porto Alegre, e um engenheiro civil reuniram-se para orgam- 

zar um projeto [...de] uma Escola de Engenharia"8. E, fechando esse quadro de funda- 

96es de escolas superiores no Rio Grande do Sul no incio da Republica, em 1900 um 

grupo de bachar6is estruturou a Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre 

As fontes a respeito da criaao destas escolas superiores sao quase unnimes em 

LEAL, Elisabete (org.). Revisitando o positivismo. Canoas, Ed. La Salle, 1998, P. 171-196. 
7 Eprovvel que os distrbios relacionados com a Revolu9ao Federalista (1893-1895) tenham sido os 
resnonsdveis Dela demora na mauauraco do curso. 

r1AささJN,M aria ae Nazarem lWa rIi.KKt1KA, rviaria L eucia iviazzuccni・ iシsco1a ae JiMgenhar lー  
a/UFRGS 一  um s'culo. Porto Alegre, Tomo Editorial, 1996, p. 14. 
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apontar que o governo do estado, principalmente a partir de seus dirigentes m白ximos, 

Jlio de Castilhos e seu sucessor na presidencia a partir de 1898, Borges de Medeiros, 

teve um papel fundamental nestas a6es. O caso mais evidente foi o da Escola de Enge- 

nharia. Sendo a maioria de seus fundadores engenheiros militares, alguns dos quais ten-

do estudado com Benjamin Constant, muitos deles eram igualmente "positivistas", o 

que os aproximava ideologicamente de Castilhos e de Borges. Por outro lado, seus or-

ganizadores optaram por descartar a aplica9ao em sua institui9ao do modelo de escola 

de engenharia oficial da poca, o da Politcnica do Rio de Janeiro, que, como ja salien-

tado anteriormente, se organizara tendo como espelho a parisiense cole Polytechnique 

Buscando uma forma9ao que privilegiava a prtica profissional e de oficios, bem como 

a experimentaao, os modelos de escolas que a influenciariam foram buscados nos Es-

tados Unidos e na Alemanha. Ao longo do tempo, a Escola de Engenharia multiplicou a 

quantidade de cursos superiores que oferecia, assim como foram criados a ela vincula-

dos institutos de pesquisa aplicada e de ensino secund白rio e primrio de carter t6cnico- 

profissionalizante9. 

Os objetivos da Escola de Engenharia vinham ao encontro daqueles expressos 

tanto no programa do PRR quanto na Constitui9ao estadual, pois nao contemplavam 

9 Ao longo de seus primeiros trinta e poucos anos, a Escola da Engenharia de Porto Alegre foi criando 
v自rios institutos a ela ligados de modo que, em 1934, quando foi incorporada a Universidade de Porto 
Alegre e estadualizada, contava com trs institutos de ensino superior com cursos que formavam enge-
nheiros civis, de estradas, agrimensores, mec合nicos, eletricistas, bem como veterin言rios e agr6nomos. 
Havia ainda esta96es experimentais de zootecnia e agricultura, esta96es metereol6gicas e astron6micas. 
Possuia cursos t6cnicos de nivel primario e secund自rio nas reas agricola, mec合nica, industrial, artes e 
oficios, qumica industrial, um ginasio e uma escola para mo9as de educaao dom6stica e rural. Ver SO- 
ARES, Mozart Pereira, SILVA, Pery Pinto Diniz da. Mem6ria da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul - 1934-1964. Porto Alegre, UFRGS, 1992, p. 29 e seguintes. Os dados a respeito da Escola de 
Engenharia prov6m deste texto e de HASSEN, Maria de Nazareth Agra, FERREIRA, Maria Leticia Maz- 
zucchi, op. cit., 1996.A s paginas 27 e 28 deste ltimo livro, h a citaao de parte de um relat6rio da Fa-
culdade de 1909 que diz o seguinte: "o longo tempo dedicado nos Institutos de Engenharia e de Eletrot6c- 
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somente o ensino superior e secundrio, mas tamb6m o ensino primrio de carter pro- 

fissionalizante. Este foi um dos motivos pelos quais a escola recebeu do governo do 

estado uma dotaao or9amentria especifica que previa a alocaao nela de 2%, inicial- 

mente, e depois 4% da arrecadaao de todos os impostos estaduais. Tamb6m p6de con-

tar com doa6es de terrenos pelo municipio e o estado, al6m de outros auxilios pontuais, 

sendo que isto nao a fazia perder seu carter formal de institui9ao privada. A estrutura 

da escola cresceu e se complexificou de tal modo que em 1922 uma reforma em seus 

estatutos passou a denomin-la Universidade T6cnica, nos moldes de congeneres norte- 

americanas, sendo que em 1931 um decreto federal reconheceu oficialmente a mudan9a 

estatutrial0 

Se a Escola de Engenharia teve forte impulso propiciado pelo governo do estado 

e com ele parece ter tido um relacionamento muito pr6ximo, no caso da Faculdade de 

Medicina algo semelhante ocorreu apenas em termos de certos auxilios esporadicos. As 

rela6es entre o governo e esta escola foram bem mais complexas e tensas. A Faculdade 

de Medicina se organizou desde logo nos moldes das escolas oficiais do Brasil. Nela "o 

ensino [...J viria a ser nas primeiras d6cadas de ntida inspiraao francesa. O apuro na 

preparaao das aulas fazia de cada uma delas um exercicio de orat6ria e requinte na 

nica aos trabalhos de campo, de gabinete e de oficina, dever for9osamente formar engenheiros e no 
diplomados em Engenharia". 
ro Idem, p. 99-100. Nao 6 objetivo deste trabalho um estudo hist6rico-sociol6gico da Escola de Engenha-
ria de Porto Alegre, estudo este do qual ha ainda uma enorme carencia, mas 6 apropriado comentar que a 
experiencia desta institui頭o, at a sua incorpora9ao a Universidade de Porto Alegre e, a partir de entao, 
com o desligamento dela dos institutos de educaao primria e secundria, representou uma ruptura com 
os padr6es imperiais de ensino superior, de modo semelhante ao que ocorreu ainda no Imp6rio com a 
Escola de Minas de Ouro Preto conforme analisado no capitulo IV da primeira parte do trabalho. Parece 
fora de dvida que neste caso rio-grandense foi importante tanto a ideologia positivista predominante na 
escola por meio de seus fundadores engenheiros militares, quanto o fato de que esta estava de acordo com 
a ideologia "oficial" do governo do estadoa poca. 

a 10 
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ret6rica"'. Ou seja, a escola tendeu a seguir o modelo das escolas de medicina oficiais 

do Imp6rio. 

A Faculdade de Medicina, como tamb6m a de Direito, logo que fundadas busca-

ram o reconhecimento como institui96es equiparadas s escolas federais. Segundo as 

leis em vigor, a equiparaao se dava na medida em que os programas e estatutos dos 

cursos e escolas seguissem o modelo das escolas congeneres sustentadas pela Unio. 

Isto feito, era nomeado um fiscal federal para a institui9ao. Reconhecida a equipara o, 

os diplomas expedidos pelas faculdades seriam vlidos em todo o territ6rio nacional, da 

mesma forma que o eram os das escolas mantidas pelo governo federal 

E assim que, em 1900, foram feitas modifica6es estatut白rias e curriculares na 

Faculdade de Medicina que permitiram a equipara o naquele mesmo ano, embora no 

tenha havido uma unanimidade por parte dos membros da Congregaao quanto a neces-

sidade ou conveniencia de se buscar o reconhecimento federal. Inicialmente, os lentes 

teriam rejeitado as modifica6es no currculo e no estatuto, mas, pressionados pelos 

alunos, findaram por aceitar as adapta6es necessrias. As tratativas junto ao governo 

federal para a obten9ao da equiparaao contaram ainda com o apoio das bancadas fede-

rais do Rio Grande do Sul, quer dizer, dos parlamentares do PRR'2 

Quanto a Faculdade de Direito, a equiparaao tamb6m foi logo obtida, em 1903, 

a partir tamb6m de ajustes curriculares e estatutrios. 

Na Escola de Engenharia a questo da equiparaao foi tratada de forma diferen- 

' HASSEN, Maria de Nazareth Agra. Fogos de bengala nos cdus de Porto Alegre aFaculdade de Medi-
cina faz 100 anos. Porto Alegre, Tomo Editorial, 1998, p. 45. 
12 Ver idem, p. 51. 
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te. Como ja salientado, as escolas de direito e medicina fundadas no Rio Grande do Sul 

nao diferiam muito das congeneres oficiais, de modo que as adequa6es curriculares e 

estatut自rias nao eram t谷o significativas que pudessem descaracterizar os seus objetivos 

ou as prticas de ensino inicialmente propostas. Ja no caso da Engenharia, uma adequa- 

車o ao modelo da Politcnica do Rio de Janeiro modificaria completamente os seus ob-

jetivos originais. "A meta, pois, nunca foi a equipara 谷o aos institutos oficiais. A meta 

foi o reconhecimento dos diplomas emitidos", do mesmo modo que se reconheciam no 

Brasil diplomas conferidos por escolas estrangeiras. Assim, um decreto federal de 1900 

reconheceu os diplomas da Escola de Engenharia de Porto Alegre, embora nestes nao 

constassem os vistos dos fiscais federais, pois seus cursos nao se sujeitaram a este 

expediente'3 

No caso do Rio Grande do Sul, por6m, o reconhecimento dos diplomas e sua uti-

lidade estavam atrelados a quest谷o da ampla liberdade de exercicio profissional e sua 

no regulamentaao por parte do governo. A posi9ao tomada pelos membros da Escola 

de Engenharia era muito pr6xima da adotada pelo governo estadual, at6 mesmo porque, 

como ja salientado, seus membros e os do governo compartilhavam simpatias pela ideo-

logia positivista. A Escola de Engenharia seria, at6 1930, a mais pr6xima do governo 

dentre as escolas superiores do Rio Grande do Sul, o que lhe rendia apoio material cons-

tante e sustentaao de press6es polticas junto ao governo federal quando necessrio. 

No p6lo oposto, quer dizer, no de um maior afastamento com respeito ao gover- 

no, estaria a Faculdade de Medicina'4. Ela tamb6m recebeu ao longo do tempo apoio 

B HASSEN, Maria de Nazareth Agra, FERREIRA, Maria Leticia Mazzucchi, op. cit., 1996, p. 29 

14 "A Escola de Engenharia 6 criada neste mesmo contexto, mas conta com o apoio expiicito e concreto 
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material e a algumas de suas demandas, que deveriam seguir por canais poltico- 

burocrticos ou parlamentares, do governo do estado. Recebeu suporte das bancadas 

federais no caso acima citado da equiparaao, bem como obteve verbas, financiamentos 

e terrenos pblicos para constru9o de pr6dios, equipagem de laborat6rios, enfermarias 

e afins'5. Apesar disto, um ponto importante e constante de atrito entre membros da es-

cola e o goverio do estado era a questao da disputa entre os m6dicos diplomados e os 

prticos, chamados pelos primeiros de "charlataes": 

"Evidentemente, a irrestrita liberdade profissional 
estabelecida no Rio Grande do Sul constituiu-se 
no grande desestmulo ao desenvolvimento da Fa-
culdade de Medicina, facultando ao aluno, que por 
motivo qualquer desistisse no meio do curso, amn- 
da assim praticar a medicina sem empecilhos de 
ordem legal. Fala-se, ento, na prolifera o dos 
quase-m'dicos, os quintanistas: estudantes que 
abandonavam a Faculdade, tendo cursado algumas 
de suas sdries, mas uue invariavelmente declara- 

！・，,16 
yam ter conciuiuo a quinta serie. - 

Iへ  

!uanto aos medicos tormadios, com eleito, na estas e outras inuicaoes ue que 

dos positivistas, sendo fundada e consolidada por alguns de seus signat自rios. Deve destacar-se que recebia 
este apoio oficial, por se inserir na estrat6gia desenvolvimentista do governo, e mesmo assim nao 6 assu-
mida como oficial:6 uma escola de nvel superior particular. Os poucos entraves que se interpuseram nos 
primrdios desta Escola de iniciativa de engenheiros militares positivistas seriam de ordem federal. Nas 
antpodas da Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina se insere no panorama cultural rio- 
grandense, pois, diferenciando-se em orienta6es e em estrat6gias de adapta9oa realidade. A luta contra 
a liberdade profissional, que marcar as primeiras dcadas de existencia da Faculdade de Medicina, pas- 
sou quase despercebida pela Escola de Engenharia. Outra diferen9a 6 que a Medicina manteve-se abri-
gando estritamente cursos de nvel superior, nao instituindo os de nivel m6dio e primrio, como fez a 
Escola de Engenharia. Al6m disso, teve como meta, desde o inicio, adequar-se a legisla叫o federal para 
garantir os diplomas aos seus formados." HASSEN, Maria de Nazareth Agra, op. cit., 1998, p. 42-43. 
'5 Ver idem, p. 48-49 e 69-7 1. 
16 Idem, p. 42, grifos no original. 
17 Em 1915, um planejado Congresso M6dico foi boicotado pelo governo do estado ao nao permitir que 
os m6dicos funcion自rios publicos nele se inscrevessem. Havia um relat6rio contra a liberdade profissional 
que nele seria apresentado e discutido. Apenas em 1926 se realizaria o tal Congresso, quando a questao da 
liberdade profissional voltou a pauta e, novamente, "comissrios autorizados pelo governo suspenderam 
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foi deste grupo que vieram as maiores resistncias liberdade de exercicio profissional 

no perodo, o que no ocorreu com a mesma intensidade por parte dos bachar6is em 

direito e muito menos por parte dos engenheiros. Quanto a estes h ltimos, que recebiam 

apoio do governo para sua formaao, cujos melhores senao os maiores empregadores 

eram o pr6prio governo estadual e os governos municipais, e num perodo em que se 

intensificaram as constru6es de estradas de rodagem e de ferro, de portos, de obras 

hidraulicas, de pr6dios publicos e privados, de estruturaao de 6 rgaos de fiscaliza o 

sanit自ria, de melhoramentos urbanos, enfim, num momento em que o campo de trabalho 

para os mais diferentes ramos da engenharia estava em expanso, deveriam ter poucos 

motivos para se preocuparem com a concorrencia de nao diplomados. Por outro lado, a 

pr6pria proximidade ideol6gica entre a maior parte dos engenheiros e a ideologia ofici-

almente pregada pelo partido poltico dominante no estado fazia com que muitos dos 

engenheiros fossem apoiadores desta linha geral de entendimento da questo. Quanto 

aos m6dicos, porm, parece que no conseguiam empregar-se em maior rnimero como 

servidores publicos18 e com isso sofriam bem mais com a concorrncia que os prticos 

lhes faziam no mundo da iniciativa privada, al6m de disputarem espaos com outros 

agentes que se julgavam igualmente competentes para agir em termos da busca de curas 

para enfermidades as mais diversas e da realizaao de outros procedimentos que os m6- 

dicos diplomados julgavam serem os u nicos aptos a fazer19 

Antes ainda de responder a questao do por que da criaao destas escolas no con- 

os trabalhos sobre o tema". Idem, p. 37. 
18 As pr6prias polticas pblicas na 自  rea sanit自ria estariam a cargo, em grande parte, de engenheiros. I- 
dem, p. 36. 
19 Neste sentido podem ser citados os curandeiros, parteiras, misticos e afins com ou sem bases em cren- 
9as religiosas. 
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texto rio-grandense, cabe citar e analisar trechos de uma carta que Jlio de Castilhos 

enviou ao entao diretor da rec6m fundada Faculdade de Medicina, Protsio Alves, tam- 

b6m membro do PRR. Na carta, Castilhos sada a criaao da escola, entendendo esta 

como no s6 uma "vit6ria do ensino livre", mas tamb6m como "uma irrefragvel ratifi- 

ca o de um dos eminentes e substanciosos principios em que estreou o c6digo consti-

tucional rio-grandense". Depois de se apresentar como o "autor do projeto" constitucio- 

nal, salienta Castilhos que um dos "principios" a que se refere 6 o da "completa separa- 

車o do poder temporal do poder espiritual". Para tanto nao bastaria a separaao entre 

Igreja e Estado contemplada na Constitui9谷o federal, mas seria tamb6m necessrio que 

o Estado, dado que nao poderia ser religioso, nao deveria ser "cientista", no deveria ter 

"uma ciencia sua ou privilegiada". De onde uma "completa liberdade espiritual"20 

Castilhos critica a Constitui9ao federal porque esta "tolerou a perman6ncia de 

cursos de ensino superior ministrados em nome e por conta do Governo". Correta esta-

ria a Constitui9ao do Rio Grande do Sul, pois: 

"facultou ao Estado apenas a manuten9ao do ensi-
no primario, leigo e livre, deixando a iniciativa 
particular a institui9ao do ensino superior, confe- 
rindo ao Governo fun6es meramente temporais, 
nicas que lhes sao pr6prias, facilitando assim a 

livre concorrencia das doutrinas, desembaraadas 
de prote9ao oficial, destituidas de preferencias ar- 
bitr白rias e odiosas, amparadas somente no seu res- 
pectivo valor ou na proselitica peculiar a cada u- 
ma."21 

20 Carta de Jlio de Castilhos ao diretor da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, Protsio Alves, em 22 
de agosto de 1898. In: CARNEIRO, Paulo (org.), op. cit., 1982, P. 480-484. 
21 Idem, ibidem. 
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O lider do PRR ainda se alonga sobre as virtudes que via na no interferencia do 

Estado no ensino superior, saudando a "iniciativa cvica" dos particulares que se puse-

ram a fundar as escolas deste tipo, o que estaria de acordo com a Constitui9ao estadual 

"no tocante え  liberdade de ensino, intimamente ligada a liberdade das profiss6es, abo- 

lindo todos os inquos e anrquicos privil6gios escolsticos".22 

Elogiatdo as institui96es governamentais e administrativas rio-grandenses e a si- 

tua o de "ordem" e "progresso" pelo qual estaria passando o estado, "mais um exemplo 

eloqiente aos outros estados da Unio", argumenta que: 

"a tudo acresce atualmente o belo conjunto de fu- 
turosos institutos de ensino superior, que surgiram 
e funcionarao livremente, isentos de perturbadoras 
intrus6es do Estado, independente da vexat6ria tu-
tela oficial, fora da estufa das subven96es or9a- 
mentrias, que al6m de ilegitimas, sao humilhan- 
tes. [...] Quanto a mim, tomo a liberdade de asse-
gurar que nao era mister invocardes o meu d6bil 
apoio moral, pois bem sabeis que nunca me esqui-
vo ao servi9o do Rio Grande do Sul e da Rep丘bli- 
Ca, pelos exiguos meios ao meu alcance. Diminuto 
ou nulo 6 o valimento da minha cooperaao mndi- 
vidual. Todavia, a Escola de Medicina e Farm4cia 
pode sempre dispor do meu humilde concurso."23 

22 Idem, ibidem. Nesta altura Castilhos nao deixa de registrar a sua admira9ao pelo fil6sofo que tanto o 
influenciou. "O desdobramento dos sucessos, de 1891 at6 agora, vai sempre corroborando a previdncia 
da nossa Assembl6ia Constituinte, que nao hesitou em votar e promulgar o supremo c6digo do nosso 
Estado. Ao mesmo tempo, vejo mais e mais aminha intui頭o poltica e social, haurida nas solu96es posi-
tivamente demonstradas, adaptadas a 6 poca corrente, sem nenhum exagero de aplicaao, segundo os i- 
nexcediveis ensinamentos do incomparavel filsofo Augusto Comte, cujas obras imortais, se me coubesse 
alguma autoridade moral, eu recomendaria a refletida leitura e a constante medita9o da mocidade estudi-
osa de nosso querido torrao natalicio, a qual encontrara nelas a emocionante conciliaao do presente com 
o passado humano e a admir自vel continuidade do futuro, por entre as justas, fervorosas e sublimes home-
nagens tributadas a benem6rita e sempre venervel Igreja Cat6lica e a todos os dignos predecessores do 
portentoso pensador, que 6 o mestre dos mestres, conforme a expresso de um dos seus mais reputados 
contraditores." 
23 Idem, ibidem. 
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A carta de Castilhos a Protsio Alves deixa clara a sua posi9ao a respeito dos 

一一一一一一一ー  一一一一一！ 一一一24 1,1ー  ーーー  ーー  ュ 	ー  土 	一一  一,一 	1・ l 	L l・,ュ  l 	I，  ・1 cursos superiores ・」コie era conira o ensino superior manuuo pelo 」コ  stauo, onciai, em 

completa coerencia, alias, com a ideologia que esposava. Nao era contra o ensino supe- 

nior em si mesmo ou suas institui96es respectivas, O que remete novamente a questo 

do por que destas escolas no contexto rio-grandense e, mais ainda, do apoio "moral" e 

material que os governantes do PRR deram a tais empreendimentos. 

Um ex-aluno da Faculdade de Direito de Porto Alegre, Raymundo Faoro, parece 

dar a chave para a resposta: 

"O jogo federativo, a descentralizaao das fontes 
de pensamento, exigiam que as maiores unidades 
formassem suas elites, aptas a transmitir ao centro 
reivindica6es estaduais. Teria sido este o prop6si- 
to de Jlio de Castilhos, corrente em seu indormi- 
do federalismo, sempre inconformado com a he-
gemonia crescente de So Paulo e Minas Gerais, 
em sugerir a criaao da Faculdade de Direito de 
Porto Alegre. ao lado das j existentes Escola de 
Engenharia e Faculdade Livre de Medicina"25 

Somente a Escola de Engenharia teria se estruturado de uma forma diferente da-

quela corrente nestes tipos de institui96es desde o Imp6rio26, o que a aproximava de um 

modelo de institui9ao de ensino superior mais de acordo com o que pregava a ideologia 

castilhista. As outras duas seguiam o padrao nacional, o que leva a crer que o que teria 

24 MENDES, Maralucia Rodrigues. Entre o "saber" e o "poder": os polticos profissionais do governo 
castilhista (1891-1900). Porto Alegre, Disserta9ao de Mestrado em Ciencia Po1fticaIPPGCPfUFRGS, 
1999, p. 107-110, argumenta que haveria uma desconfian9a por parte de Castilhos quanto a cria9ao e 
utilidade de escolas superiores, o que estaria mesmo de acordo com a ideologia positivista que esposava, 
no caso principalmente do direito. Nao ha, por6m, indica6es mais convincentes a este respeito. 
25 FAORO, Raymundo. A nossa velha Faculdade de Direito. In: Correio do Povo - Caderno de Sdbado. 
Porto Alegre, 19 de abril de 1980, p. 9. 
26 Excetuando-se o caso, analisado na primeira parte do trabalho, da Escola de Minas de Ouro Preto. 
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pesado na "id6ia" ou "apoio moral" de Castilhos de fundar escolas superiores no estado 

n乞o foi tanto o fato de se declarar um admirador do positivismo, mas justamente as ra- 

z6es apontadas por Faoro: propiciar ao Rio Grande do Sul a formaao de suas pr6prias 

elites e se impor na federaao como um estado de primeira linha. Como o pr6prio Faoro 

salienta27, os objetivos seriam aproximadamente os mesmos que levaram as elites do 

perodo da independencia a fundarem as escolas de direito imperiais: formar e reprodu-

zir lideran9as e pessoal capacitado para as fun96es publicas a fim de assegurar a sobera- 

fia nacional. 

E nao se pode esquecer que isto se deu justamente no contexto dos governos 

Prudente de Morais e, principalmente, Campos Sales, sendo este ltimo o responsavel 

pela articulaao do que se convencionou chamar de politica dos governadores, segundo 

a qual os estados maiores, Minas Gerais e Sao Paulo, principalmente, se impunham no 

contexto federativo sobre os menores numa relaao entre o centro e as periferias a partir 

da relativa autonomia das unidades federadas capitaneadas por seus governadores, os 

quais o centro utilizava como mediadores entre ele e a populaao. em geral. Neste siste- 

ma, por6m, havia espao para estados nao to economicamente bem sucedidos e politi-

camente influentes, como os dois maiores, afirmarem sua autonomia, ao lado de certas 

institui96es como o ex6rcito. 

Os lideres do PRR se propunham justamente a colocar o Rio Grande do Sul nes-

ta posi9ao. Buscaram marcar e afirmar sua especificidade e autonomia por meio de uma 

Constitui9ao que muitos julgavam em diversos pontos "inconstitucional" frente a Cons- 

27 FAORO, Raymundo, op. cit., 1980, P. 9. 
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titui 9 ao federal28, canalizavam nao poucos recursos para manter no estado uma for9a 

policial-militar bem armada e preparada, a Brigada Militar, e sustentavam a atuaao do 

senador Pinheiro Machado no Rio de Janeiro. Assim, a formaao de uma elite cultural-

mente instrumentalizada para traduzir politicamente os posicionamentos do governo rio- 

grandense frente ao governo central deve ser levado em conta quando se enfoca o apoio 

dado por Castilhos e Borges de Medeiros a instala o dos cursos superiores e, princi- 

palmente, do curso de direito, que, como ja visto na primeira parte do trabalho, fora um 

criat6rio de militantes poltico-partidrios e de altos funcionrios publicos ao longo de 

todo o perodo imperial. 

Quer dizer, para aqum ou al6m da ideologia positivista professada por Castilhos 

e Borges, ideologia esta que tendia a desprezar nao somente o valor dos "titulos escols- 

ticos", mas principalmente o papel dos "togados" na condu9ao dos neg6cios do Estado, 

havia o pragmatismo que sempre caracterizou o governo e a aao de Castilhos e de seu 

sucessor, de modo que devem ter eles reconhecido a import含ncia das escolas superiores 

para a forma o de elites aptas a sustentarem eficazmente os interesses do governo do 

estado. Isto tanto no que diz respeito aos seus opositores dentro do Rio Grande do Sul, 

quanto em relaao com a sua adequada inser9ao no contexto federativo. 

28 Alguns destes artigos seriam o da liberdade de exercicio profissional acima citado, al6m daqueles que 
permitiam a possibilidade de ree1ei9ao do presidente do estado e a mdica9ao por este do seu vice・  
presidente, que no caso nao era eleito. 
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II 
ENTRE A "LANCA" E A "PENA": EDU- 

CACAO, ELITES E JOGO POLiTICO 

A criaao dos cursos superiores no Rio Grande do Sul na ltima d6cada do s6cu- 

lo XIX veio a coroar um processo que se vinha desenrolando ao longo do s6culo citado. 

Trata-se da paulatina transforma o do carter de suas elites politico-partid自rias quanto 

avalorizaao e s possibilidades de obten9ao de titulos escolares de nivel superior. Ao 

iniciar-se o s6culo XIX a situa9ao em termos de escolaridade era aproximadamente a 

seguinte: 

"Nao nos consta que haja mais de trs homens 
formados, naturais desta Provincia, e quatro meni-
nos em Coimbra. Esta falta de gosto pelas cien- 
cias, nao se pode ter contudo como inaptid谷o para 
elas nos naturais; mas antes sao dotados de grande 
engenho. Muitas causas poderemos descobrir a es-
ta falta de homens de letras, e as principais nos pa-
recem ser: 1a. A falta de Escolas at6 de primeiras 
letras. Quem diria que em toda esta Provincia at 
1820 havia uma カ  nica aula de Latim, a de Porto 
Alegre, e que no havia uma Escola de primeiras 
letras paga pelo Estado em toda a Provincia! Em 
1821 abriu-se uma Aula de Filosofia Racional em 
Porto Alegre, e duas de Latim: no Rio Grande e 
em Rio Pardo. E as Aulas de primeiras letras que 
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se mandam criar nas Freguesias ningum as tem 

野erりo子，,iuausa nos parece sei- a pouca ivaue udtil 
rrovincia. 

Ao longo do s6culo, por6m, este quadro se modificaria. Seja pelo desenvolvi-

mento econ6mico, complexificaao social e crescimento demografico, seja pela facili-

dade de acesso ao ensino em geral e ao superior em particular, at6 1894 se formariam 

nas duas escolas de direito do Imp6rio 224 rio-grandenses de nascimento2. Destes, 187 o 

foram pela Academia paulistana e apenas 37 pela de OlindalRecife3. A propor9ao6 de 

aproximadamente cinco para um em favor da primeira. A maioria destes bachar6is re-

tornou ao Rio Grande do Sul e passou a se dedicar a atividades diversas, dentre as quais 

o engajamento poltico-partidrio4. Neste sentido, Pinto ja apontou que, de 71 membros 

do PRR a ele agregados no perodo chamado "da propaganda"5, 40 possuam titulos em 

escolas superiores. Destes, 29 eram bachar6is em direito, sendo 27 por Sao Paulo e ape-

nas dois por Recife6 

'CHAVES, Ant6nio Jos6 Gon9alves. Mem6rias ec6nomo-politicas sobre administraao publica no Bra- 
sil. In: Revista do Instituto Histrico e Geogrfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, T加ografia do 
Centro, 1922, p. 363. Apud, MARTINS, Jos6 Salgado. Panorama Juridico do Rio Grande do Sul durante 
dois s6culos e meio. In: O poder judicidrio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, TJRS, 1974, p. 132. 
2 Esta sendo considerado aqui apenas o caso dos formados em direito nas duas escolas imperiais. O nme- 
ro de diplomados 6 sem dvida maior se forem incluidos os formados em outras institui96es de ensino 
superior do Brasil e do exterior. 
3 Os dados para a Academia de Sao Paulo, at6 1894, sao extraidos de FRANCO, S6rgio da Costa. Ga- 
chos na Academia de Direito de Sao Paulo no s6culo XIX. Justiga e Hist うria. Porto Alegre, TJ do Estado 
do Rio Grande do Sul. Vol. 1, n. 1 e 2, 2001. pp. 107-29. Para Olinda/Recife, os dados, tamb6m at6 1894, 
provem de BEVILAQUA, Cl6vis. Histria da Faculdade de Direito do Rec施・  Brasilia, ThTL/Conselho 
Federal de Cultura, 1977. 
"Somente para citar alguns, Gaspar Silveira Martins, Jos6 Gomes Pinheiro Machado, Joaquim Francisco 
de Assis Brasil, Jlio Prates de Castilhos e Ant6nio Augusto Borges de Medeiros, foram destes rioー  
grandenses que retornaram das academias de direito e se transformaram em lideran9as poltico-partidrias 
regionais e nacionais. 
5 Trata-se do perodo que vai da fundaao do PRR em 1882 at6 o inicio da d6cada de 1890, quando o 
partido assume o governo do estado. 
6 PiNTO, C6li Regina Jardim. Contribuicaio ao estudo da formacao do Partido Republicano Rio- 
Grandense (1882-1891). Porto Alegre, dissertaao de mestrado em Ciencia Poltica /UFRGS, 1979, p. 84. 
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Em termos das origens sociais destes bachar6is, h uma s6rie de indicios que a-

pontam no sentido de que os formados em direito nascidos no Rio Grande do Sul duran-

te o s6culo XIX, principalmente os oriundos da Faculdade paulistana, eram em sua mai-

oria socialmente origin白rios das regi6es de cria o de gado e/ou beneficiamento de pro-

dutos derivados desta atividade e/ou de cidades com caractersticas comerciais ou admi- 

nistrativas. Deve haver entre estes bachar6is um nmero relativamente alto de filhos de 

magistrados e de outros tipos de servidores publicos, militares principalmente, bem co-

mo de comerciantes, mas no 6 possivel distinguir uns de outros com os dados disponi- 

veis. Por outro lado, h que se levar em conta que muitos dos oficiais militares e mesmo 

outros funcionrios publicos da provincia eram tamb6m estancieiros e/ou tinham suas 

origens sociais ligadas a produ車o pecuria. 

Os dados levantados, por6m, no permitem uma resposta segura ou diretaa 

questao das origens sociais dos bachar6is devido a carencia de indicadores mais claros, 

como atividades e recursos paternos. Assim, h que se socorrer de um indicador indireto 

que pode ser esclarecedor, muito embora se deva salientar que se trate de um indicador 

um tanto prec自rio7 

O quadro abaixo apresenta os dados de locais de nascimento dos formados rio- 

grandenses no Largo de Sao Francisco de 1832 a 1897 para os quais foi possivel obter 

informa6es. 

7 Considerar os locais de nascimento para se inferir origens sociais tem uma validade relativa, pois aI- 
gu6m pode apenas nascer em uma localidade e passar a maior parte de sua vida em outra ou outras de 
modo que pouco ou nada possa receber de influencias de sua localidade natal para suas a96es e concep9o 
de mundo. Porm, devido a carencia de outros indicadores mais seguros, optou-se por lan9ar mao deste 
como o que permite dar uma no叫o geral do problema em pauta. Al6m disto, as conclus6es daqui retira-
das sao corroboradas por outros indicadores de ordem qualitativa que s谷o apontados na seqencia. 
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Local de Nascimento N. de For- 
mados 

Porto Alegre 32 
Pelotas 22 
Rio Grande 10 
Cachoeira do Sul 5 
Encruzilhada do Sul 4 
Rio Pardo 4 
São Gabriel 4 
Bagé 3 
Cagapava do Sul 2 
Cruz Alta 2 
Erval 2 
ltaqui 2 
Jaguarão 2 
Piratini 2 
São Borja 2 
Santo Antônio da Patrulha 2 
Aceguá (Uruguai) 1 
Alegrete 1 
Arroio Grande 1 
Camaquã 1 
Fazenda da Reserva 1 
Santa Vitória do Palmar 1 
Santana do Livramento 1 
Santo Angelo 1 
São José do Norte 1 
São Sepé 1 
Triunfo 1 
Tot. com  info./tot. geral 111/187 

Fonte: FRANCO, Sergio da Costa. Gachos na Academia 
de Direito de SAo Paulo no s6culo XIX. In: Justi9a e His- 
tdria. Porto Alegre, TJ do Estado do Rio Grande do Sul, 
vol. 1, n. 1 e 2, 2001, p. 107-29. 

Fonte: FRANCO, Sérgio da Costa. Gatchos na Academia 
de Direito de Sao Paulo no século MX. In: Justiga e His-
tória. Porto Alegre, TJ do Estado do Rio Grande do Sul, 
vol. 1, n. 1 e 2, 2001, p. 107-29. 

A partir desses dados, se podem fazer algumas distin6es de acordo com caracte- 

rsticas econ6micas e sociais das localidades listadas8. Porto Alegre, Pelotas e Rio 

Grande eram cidades de caractersticas administrativas, caso principalmente da primei- 

ra, e centros comerciais e/ou industriais, caso das tres, bem como o municipio de Porto 

Alegre abarcava a maior parte das regi6es dos primeiros assentamentos de colonos eu-

ropeus nao lusos durante o Imp6rio. Nestas nasceram, ou foram registrados, 64 dos for- 

A partir desses dados, se podem fazer algumas distinções de acordo com caracte- 

risticas econômicas e sociais das localidades listadas8. Porto Alegre, Pelotas e Rio 

Grande eram cidades de caracteristicas administrativas, caso principalmente da primei-

ra, e centros comerciais e/ou industriais, caso das três, bem como o municipio de Porto 

Alegre abarcava a maior parte das regiaes dos primeiros assentamentos de colonos eu-

ropeus não lusos durante o Império. Nestas nasceram, ou foram registrados, 64 dos for- 

8 Cabe ressaltar que v自rias delas eram apenas distritos no inicio do s6culo XIX, sendo que algumas ainda 8 Cabe ressaltar que várias delas eram apenas distritos no inicio do século XIX, sendo que algumas ainda 
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mados listados acima. Ja quanto s restantes localidades citadas, todas, com a possivel 

exce9ao de Santo Ant6nio da Patrulha9, se localizavam em regi6es de cria o de gado 

em latifndios, tanto na regio da campanha quanto na litoranea e missioneira. Os nas-

cidos nestas localidades somam 47. 

Rio Grande e Pelotas, por6m, eram cidades profundamente identificadas com as 

atividades pecurias, seja no caso da primeira, como porto comercial de exporta9ao dos 

produtos pecurios, seja no caso da segunda que, al6m de possuir em seu interior vrias 

estncias de criaao, era tamb6m, ou se foi tomando ao longo do s6culo em quest谷o, o 

centro charqueador mais importante da provincia. Al6m disto, n乞o se pode negligenciar 

que Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, como cidades maiores, eram centros de atra o 

de popula6es do interior, sendo que as duas u ltimas exerciam certa centralidade deste 

tipo frente え  regiao da campanha, prioritariamente voltada para a criaao de gado. Nao6 

equivocado supor que varias crian9as nascidas em vilas e distritos menores do interior, 

ou que seus pais neles tivessem suas atividades e residencias, fossem batizadas nestas 

cidades, ou mesmo nelas nascessem devido a possibilidade de melhores recursos 

Como as origens sociais dos bachar6is em pauta estavam aparentemente muito 

vinculadas ao interior da provincia, 6 importante discutir alguns aspectos da forma車o 

hist6rica rio-grandense que permitem discernir suas caractersticas sociais gerais, de 

seus grupos social e economicamente dominantes e de sua elite politica. 

Em 1958, Oswaldo Aranha, num discurso que proferiu em agradecimento a uma 

o eram ao fmal do s6culo. 
9 Este foi um dos primeiros municpios da provncia e abarcava uma rea muito grande na qual ocorreram 
desde assentamentos de imigrantes europeus nao-lusos e aldeamentos ind igenas, at6 latifndios de cria9o 
de gado. 
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homenagem que recebia, salientou que: 

"Sou filho de uma terra sem poesia, mergulhada 
no sangue de suas lutas. O meu ber9o, que marcou 
minha vida, foi aquecido no fogo das revolu づes, 
como 6 cognominado o meu torrao natal. Ao tem-
po em que nasci, em 1894, era o Alegrete uma 
fronteira em que as id6ias e as armas nunca pude-
ram ser ensarilhadas. A minha gente escreveu mais 
com a lana do que com a pena, com a coragem do 
que com a imagina9ao. E para escrever com a pe- 
na, precisava molh-la no sangue das pr6prias fe- 
ridas, mais do que nas fontes da inteligencia."0 

A breve digressao de Aranha sobre seu passado e sua terra natal vinha ao encon-

tro de uma imagem que muitos dos brasileiros ao norte de Santa Catarina possuiam do 

Rio Grande do Sul: um territ6rio povoado por vaqueiros-guerreiros, o "gacho", e mar-

cado por contendas polticas violentas que nao raro implicavam em lutas armadas. Se- 

gundo Love, tal imagem podia variar entre uma certa admira9ao pelas supostas qualida-

des viris dos seus habitantes e a percep9ao destes como "b白rbaros", mas, de modo geral, 

"a proposi9ao segundo a qual cada gaucho d um soldado foi largamente aceita pelos 

contemporneos de Oliveira Viamia". Esta imagem vinha sendo firmada ao longo do 

s6culo XIX e, ainda na d6cada de 1960, o "debate a respeito da natureza do carter do 

gacho tem focalizado exclusivamente uma das subeulturas do Rio Grande, o complexo 

pastoril", modo de vida compartilhado apenas por uma minoria destes naquela segunda 

1O Apud, O'DONNELL, F. Talaia. Oswaldo Aranha. Porto Alegre, Sulina, 1980, P. 36, grifos no original 
O discurso foi proferido por este ento ex-revolucionrio de 1930, ex-ministro de Estado, ex-embaixador 
do Brasil em Washington e ex-presidente da sessao plenria da ONU que criou o Estado de Israel, por 
ocasiao de uma homenagem que recebia na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro. Inaugurava-se a 
nova sede da Academia Campista de Letras, em cuja entrada fora erigido um busto de Aranha. 
' LOVE, Joseph. O regionalismo ga"cho e as origens da revolucdo de 1930. Sao Paulo, Perspectiva, 
1975, p. 4, grifos no original. 
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metade do s6culo XX'2. 

Por6m, mesmo que a urbanizaao e a diversificaao econ6mica, social,6 tnica e 

cultural tenham se acentuado fortemente ao longo do s6culo XIX e, principalmente, do 

s6culo XX na regiao, se sao enfocadas as origens sociais dos rio-grandenses que se des-

tacaram na milit合ncia poltico-partid自ria, tanto em nvel regional quanto nacional, at 

aproximadamente a d6cada de 1960, se pode constatar que, em grande parte, tinham 

origens sociais vinculadas a este "complexo pastoril", ou ao que aqui passa a ser referi-

do como o mundo da estncia. 

Esta visao de si e do mundo foi possivel se objetivar justamente porque boa par-

te das principais lideran9as poltico-partid白rias e daqueles que se tomariam os "intelec- 

tuais" locais compartilhavam mais ou menos intensamente estes valores e eram oriundos 

do, ou muito influenciados pelo, mundo da estancia, mesmo que nao oriundos direta-

mente dele. 

A passagem citada de Aranha, por6m, releva igualmente algo, que se modificou 

ao longo do tempo na regiao. Se, com efeito, o Rio Grande do Sul tem uma hist6ria 

marcada pelos conflitos guerreiros, a partir da segunda metade do s6culo XIX e na vira-

da deste para o XX se pode localizar uma transforma o importante. Cada vez mais as 

elites locais passaram a valorizar os recursos propriamente culturais na luta politica e a 

educa9ao formal de seus lideres passa a ser muito mais valorizada que antes, mesmo 

que certos valores associados ao passado belicoso ainda se mantivessem em voga, O 

sucesso de um pleiteante a lideran9a poltico-partid白ria passava nao mais a se dever 

fundamentalmente a suas habilidades como mobilizador de tropas e chefe guerreiro. 

12 Idem, ibidem. 
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Cada vez mais os recursos culturais e a capacidade de mobiliza o pela palavra cultu-

ralmente qualificada passam a ser decisivos. Nao que recursos ha muito importantes 

como o ser o centro de uma rede clientelistica e contar com extensas rela6es de paren-

tesco e amizade deixassem de ser valorizados e mesmo fundamentais. O que ocorre6 

que estes somente ou prioritariamente nao garantiam mais a ascensao s posi96es mais 

elevadas. O diploma em um curso superior passou paulatinamente a ser um recurso tao 

importante quanto os citados, o que se acentuou em muito com a cria9ao dos cursos 

superiores no estado a partir da u ltima d6cada do s6culo XIX・  

Este s6culo foi no Rio Grande do Sul, como nos perodos anteriores, pontuado 

por conflitos militares amplos que envolviam desde reflexos de guerras europ6ias, a 

Guerra da Cisplatina (18 17-28), passando pelos levantes de parcelas das elites rio- 

grandense, principalmente estancieiros e charqueadores com seus escravos e clientes, 

contra o Imp6rio brasileiro, a Revolu叫o Farroupilha (1835-45), e conflitos com os pal- 

ses limitrofes, como as Guerras Platinas (1849-52) e a Guerra do Paraguai (1864-70). 

As pr6prias fronteiras do Brasil com os vizinhos do Prata nao estariam diplomaticamen-

te acordadas, apesar de ja estarem mais ou menos estabelecidas de fato desde o final da 

guerra de independ6ncia do Uruguai, at6 o incio do s6culo XX, quando um tratado com 

a Republica Oriental foi firmado por Rio Branco'3. Al6m disto, era freqente que estan-

cieiros brasileiros possuissem terras em ambos os lados das fronteiras, principalmente 

no caso do Uruguai'4, tendo, portanto, interesses nas quest6es internas dos dois pases 

Continuava, pois, comum a participa叫o destes proprietrios nos conflitos do que se 

13 FERREIRA FILHO, Arthur. Ciclo castilhista na poltica rio-grandense. In: BECKER, Klaus. Enciclo- 
pddia rio-grandense - o Rio Grande atual. Canoas, Ed. Regional, v. 3, 1957, p. 20. 
14 Ambos paises compartilham uma extensa faixa de fronteira seca, o que nao ocorre com respeito a Ar- 
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poderia considerar a macro-regiao que compreendia o su-sudoeste do Brasil, o Uruguai, 

o centro-norte da Argentina e o Paraguai. 

Nestes conflitos e no processo de ocupa o do espao se destacaram os estanci- 

eiros. O estancieiro era um misto de miliciano e produtor rural, e ocupava uma posi9ao 

que, seja por imperativos de ordem econ6mica, seja por imperativos de ordem militar, 

levava a necessidade de cercar-se de "pe6es"5 e agregados, cujas rela96es com ele se 

davam em termos de dependncia pessoal. Enquanto proprietrio de terra e empregador 

de m谷o-de-obra, o estancieiro mantinha com seus empregados, genericamente designa-

dos de "peonada", rela6es estreitas e pessoalizadas, pois o pr6prio vinculo empregati- 

cio nao passava por um contrato formal de trabalho, mas por um acordo informal entre o 

estancieiro e o peao, o chamado "conchavo". A "est含ncia, com seus posteiros e pe6es, 

foi o primeiro veto oposto liberdade sem peias do gacho'6 n6made. Este no morreu, 

entretanto. Deixou-se conchavar, isto 6 passou a servir, assalariado'7, sob as ordens dos 

grandes propriet自rios"8. As rela96es de trabalho, pois, configuravam ja rela6es de pa- 

tronagemlclientela, o que fica claro em se considerando que os servi9os prestados pelos 

pe6es abrangiam nao s6 o trabalho de natureza econ6mica, mas incluiam a prote9o 

armada das terras e das pessoas da familia do estancieiro, e, em 6 pocas de crise - guer- 

aentina. senarada do Brasil nelo rio Uruguai. 
15 "Peao" se refere ao trabalhador nas estncias que lidava com a gadaria. Podia ser escravo ou livre. Para 
os efeitos do que se esth discutindo aqui, os escravos nao esto sendo considerados, pois escapam da 
rela叫o de dependncia estritamente de patronagemlclientela. Por outro lado, um agregado podia ser tam- 
b6m peao de estncia ou nao e os escravos podiam ser armados pelos patr6es de estancia a fim de lutarem 
ao seu lado. 
16 Originalmente o termo "gacho" tinha uma conota9ao pejorativa, se referindo a salteadores e abigeat- 
rios na regiao. Com  o tempo, por6m, passou a ser o designativo gentilico dos naturais do Rio Grande do 
Sul. 
17 Este aspecto do assalariamento deve ser matizado, pois a economia local era entao parcamente moneta- 
rizada, de modo que a retribui9ao pelos servi9os prestados deveria ser predominantemente de outra or- 
dem, em esp6cie, principalmente. 
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ras e "revolu96es" - e nas elei96es com disputa, o acompanhamento do estancieiro 

enquanto chefe pol itico-guerreiro. O patrao torna-se controlador de uma clientela for-

mada por esta peonada, muitos dos quais dispostos inclusive a morrer por ele nos confli-

tos armados que, nao raro, assumiam um carter de extrema violencia'9 

O peaoI devia ao patro, al6m de sua sobrevivencia e de sua familia - alimenta- 

車o, agasalho, moradia, assistncia m6dica, cuidados na velhice -, a seguran9a frente a 

agentes de poderes do Estado, principalmente policiais e judici白rios, de modo que um 

estancieiro bem relacionado poderia recorrer a seus "amigos" para livrar um seu peo 

com problemas, ou ele pr6prio o fazia diretamente na medida em que ocupasse um car-

go publico20. A patronagem poderia, ou quase que obrigatoriamente deveria, ser exerci-

da por qualquer grande proprietrio, no s6 para garantir a exploraao econ6mica de 

seus dominios e a seguran9a de seu patrim6nio e de sua familia, mas tamb6m para per- 

mitir-ihe uma posi9ao na relaao com os demais estancieiros. 

A "autoridade dos chefes de bandos de guerrilheiros e dos ch矛s de parentela 

[os estancieiros em questao] passou a ser reconhecida pelo grupo social e tamb6m pelo 

Estado e, com o reconhecimento, passaram a dominar o aparelho estatal" a partir do que 

o "estancieiro era o chefe no seu grupo social e o coronel que dominava a poltica do 

distrito e do municpio"21. A condi9ao de militar, dentre os oficiais, poderia trazer em 

18 CESAR, Guilhermino. Ocupaao e diferencia9ao do espa9o. In: DACANAL, Jos6 H., GONZAGA, 
S6rgius (org.). RS: economia & poltica. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1979, P. 14, grifos no original. 
19 Era comum, entre outras prticas extremamente violentas, a degola de adversrios capturados nas bata- 
lhas. 
20 A este respeito, ver os dados analisados por ELMIR, Cl自udio Pereira. Olhares sobre si e o outro: as 
vrias faces do coronelismo. Caderno de estudos, Porto Alegre, UFRGS/PPGH, n. 8, dez., 1993, p. 32 e 
seguintes. 
21 FELIX, Loiva Otero. Coronelismo, borgismo e cooptacdo poltica. Porto Alegre, Editora da Universi- 
dade/UFRGS, 2" ed., 1996, p. 41, grifos no original. 
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retribui9o a servi9os prestados a concessao de sesmaria, ao mesmo tempo em que a 

condi9o de estancieiro poderia tamb6m ser seguida de um posto de oficial nas milicias 

e, depois de 1831, na Guarda Nacional. O titulo de "coronel", ou um outro titulo vincu-

lado a uma posi9谷o no ex6rcito, que poderia mesmo ser honorfica, passou tamb6m a ser 

o designativo destes lideres politico-guerreiros locais. Os coronis, pois, refor9avam sua 

legitimidade frente ao dominio que exerciam sobre os seus clientes-pe6es e ampliavam- 

na na medida em que passavam a atuar no s6 no plano paroquial, mas tamb6m no pia-

no municipal e provincial. Pela patronagem exercida socialmente abaixo em rela9ao aos 

seus pe6es e pela legitimidade poltico-militar que recebiam do Estado, tornavam-se 

mediadores por excelencia entre estes planos. E era enquanto tais que se relacionavam 

com seus subordinados, com os demais coron6is e com as inst含ncias formais do Estado. 

No sentido da dominaao e clivagens sociais, pois, em termos gerais a situa o 

no Rio Grande do Sul no diferia daquela apontada anteriormente para o caso brasileiro. 

Ou sej a, as rela96es de dependencia sao tamb6m pessoalizadas e as rela96es de patrona- 

gemlclientela constituem um importante fator de domina9ao social e de garantia dos 

estatutos relativos. O que o caso do Rio Grande do Sul tem de diferente dos demais6 

que a mobilizaao dos dominados como milicianos armados 6 uma constante e a ascen- 

dncia dos estancieiros nao se exercia apenas como extensao de seu dominio patrimoni- 

al, mas tamb6m a partir de suas qualidades como chefes guerreiros de maior ou menor 

importncia relativa. A forma ao hist6rica do Rio Grande do Sul, pois, se caracterizou 

por uma intensa militarizaao que atingia nao somente os setores social e economica-

mente dominantes, mas tamb6m os dominados neste universo do mundo da estncia. 

Este quadro que passa a se modificar paulatinamente ao longo do s6culo XIX e 
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incios do XX 6 o que 6 desenvolvido neste capitulo. Com  o objetivo de discutir esta 

transformaao e qual o carter e quais os recursos com que contavam aqueles que se 

tornaram parte da elite poltico-partidria rio-grandense na segunda metade do s6culo 

XIX, optou-se por uma anlise das trajet6rias, para as quais h dados disponveis ricos 

em detalhes, de dois daqueles que se tornariam importantes lideran9as deste tipo: Ma- 

noel do Nascimento Vargas, pai de Getlio Vargas, e seu contemporneo e "amigo" 

Jos6 Gomes Pinheiro Machado. 

Esta estrat6gia de abordagem permite clarificar algumas quest6es relativas s in- 

ser96es e atua6es dos estancieiros rio-grandenses, desde os planos locais at6 o nacio- 

nal, em rela o com os recursos e predisposi96es com os quais contavam para tal. O 

estudo destas trajet6rias permite ainda se fazer algumas generaliza6es que apontam 

para regularidades mais amplas, ou seja, que extrapolam os casos em apre9o e apontam 

para as estrat6gias e recursos dos membros dos grupos social e politico-partid自rio aos 

quais Manoel Vargas e Pinheiro Machado pertenceram. Conforme aponta Grynszpan, se 

busca aqui empreender um estudo de trajet6rias a fim de: 

"avaliar estrat6gias e a6es de atores em diferentes 
situa96es e posi96es sociais, seus movimentos, 
seus recursos, as formas como os utilizam -ou pro-
curam maximiz-los, suas redes de rela96es, como 
se estruturam, como as acionam, nelas se locomo-
vem ou as abandonam. Centrando nossa aten o 
em atores estamos, ao mesmo tempo, refletindo 
sobre padres e mecanismos sociais mais am- 
pbos"22 

22 GRYNSZPAN, Mrio. Os idiomas da patronagem: um estudo da trajet6ria de Ten6rio Cavalcanti. Reー  
vista brasileira de cidncias sociais, n. 14, P. 73-90, out., 1990, P. 74-75. 
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Manoel do Nascimento Vargas descendia dos primeiros colonizadores europeus 

do Rio Grande do Sul. De origem a9oriana, no s6culo XVIII seu bisav6 engaj ara-se no 

ex6rcito imperial portugus, tomando-se depois dono de sesmaria23. Sua av6 casara-se 

com um bandeirante de origem paulista, que organizara uma esthncia na regiao missio- 

neira. Este teria abandonado a mulher e os filhos, pelo que ela resolveu colocar nos des-

cendentes seu sobrenome de solteira24. Dentre eles se contava Evaristo Vargas, que lu-

tou na guerra dos farrapos, quando chega ao posto de major, e nos conflitos contra Ro- 

sas, quando seu posto de oficial6 reconhecido no exrcito imperial. Ao findar este lti- 

mo conflito comprou uma sesmaria em Santiago do Boqueirao25 

Manoel Vargas era filho de Evaristo e, por sua vez, tamb6m se engajou no ex6r- 

cito imperial, mas quando da Guerra do Paraguai: 

"Durante o tempo da guerra, como ele era dos 
poucos que sabiam ler e escrever, ele usou essa 
cultura, que era uma vasta cultura na poca do Pa- 
raguai, para inclusive ganhar dinheiro. Fazia o 
servi9o para os sargentos e at6 para os tenentes 
que nao sabiam escrever: era ele quem fazia as fo- 
ihas de pagamento, as folhas do dia, o servi9o bu- 
rocr自tico para o pessoal, que na maior parte era 
analfabeto. [...J Na guerra, o meu av6 fez p6 de 
meia dele. Quando voltou, entrou no neg6cio de 
compra e venda de gado."26 

Ao retomar da guerra, com o posto de capitao27 ou de tenente-coronel28, Manoel 

23 ARA 丁JO, Rubens Vidal. Os Vargas. Porto Alegre, Globo, 1985, p. 3. 
24 VARGAS, Ivete, apud LIMA, Valentina da Rocha. Getlio - uma histria oral. Rio de Janeiro, Re- 
cord, 1986, p. 26. 
25 ARA JO, Rubens Vidal. Os Vargas. Porto Alegre, Renascen9a, v. 3, 1993, p. 9 e 177. 
26 VARGAS Manuel Ant6nio, apud LIMA, Valentina da Rocha, op. cit., 1986, P. 27-28. 
27 Segundo ARAUJO, Rubens Vidal, op. cit., 1985, p. 5 e VARGAS, Manoel Sarmanho. Depoimento 
televisivo a Fldvio Alcaraz Gomes. Porto Alegre, TV Gualba, 1993. 
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Vargas estabeleceu-se em So Borja, "onde instalou um escrit6rio que abrangia um 

campo de a9ao vastissimo: advocacia, contabilidade, compra e venda de gado", tendo 

sido, igualmente, "tropeiro"29. Casou-se com C含ndida Dornelles, a "herdeira mais rica 

da cidade", pois "os Dornelles eram os maiores, ou dos maiores, estancieiros da regi- 

ao"30. Tomou-se tamb6m estancieiro, tendo arrendado terras e comprado fazendas31, e 

fixou residencia com a mulher e os filhos na estancia Santos Reis, herdada por sua espo- 

sa. Participou da organiza9ao do clube republicano de Sao Borja, identificando-se com o 

rec6m formado Partido Republicano Rio-Grandense (1882).A proclama 乞o da Republi-

ca era o presidente local do partido, encontrando-se na posi9ao politico-partid自ria oposta 

ade seu cunhado, Dinarte Domelles, lder do partido liberal e, depois de 1892, do Parti-

do Federalista no municipio, seguidor, portanto, da lideran9a do conselheiro Gaspar 

Silveira Martins. 

Como fica claro at6 este ponto da trajet6ria do grupo familiar de Manoel Vargas, 

o engajamento militar era uma constante, tanto como forma de obter recursos mobilia- 

rios, imobilirios, ou monet自rios, quanto como uma necessidade de proteger o pr6prio 

patrim6nio32. Mas a guerra tamb6m permitia o reconhecimento por faanhas militares e 

capacidade de liderana, legitimadas por promo96es e pautadas por a96es calcadas na 

honra, na coragem, na valentia, no desprendimento e na palavra mobilizadora. Sob o 

aspecto econmico, a guerra era um bom, embora arriscado, "neg6cio", mas o era tam- 

28 Segundo ABREU, Alzira Alves de et ai. (coord.). Diciondrio histrico-biogrfico brasileiro pづs-30. 
Rio de Janeiro, FGV, 2001, P. 5898. 
29 VARGAS, Manoel Sarmanho, op. cit., 1993. 
30 ARAbJO, Rubens Vidal, op. cit., 1985, p. 5. 
31 Segundo VARGAS, Lutero, apud LIMA, Valentina da Rocha, op. cit., 1986, p. 29. 
32 Evaristo Vargas teria participado de um roubo de montaria e generos do pr6prio ex6rcito brasileiro 
quando no Uruguai e obteve recursos com as guerras para comprar terras. Ja Manoel Vargas se encontra-
va em Assun9ao quando do fim da Guerra do Paraguai, pelo que deve ter participado dos saques empre- 

143 



b6m sob o aspecto de permitir reconhecimento e interreconhecimento entre os "compa-

nheiros de armas". Verticalmente na hierarquia militar, na rela9o com subordinados, 

principalmente a massa dos nao-oficiais analfabetos, dispostos muito mais a seguir lIde- 

res tangiveis como os comandantes imediatos do que um imperador distante. Horizon- 

talmente, com relaao aos demais oficiais-comandantes de mesma patente ou superio- 

res. Lealdade, honra, valentia, e um relativo dominio da palavra, oral e escrita, bem co-

mo os "amigos" certos permitiam, nestes espa9os dos contingentes militares mobiliza- 

dos, atingir-se posi96es de destaque, ou seja, galgar postos na hierarquia militar e rece-

ber e exercer comandos33. 

A Guerra do Paraguai aproximou Manoel Vargas de Jos6 Gomes Pinheiro Ma- 

chado. Este u ltimo era filho de um bacharel paulista e auditor militar a 6 poca do conflito 

e que se radicara no Rio Grande do Sul, no municipio de Cruz Alta34, tornando-se es- 

tancieiro. Fora tamb6m deputado provincial (1856) e deputado a Assembl6ia Geral 

(1863). Descendia "da nobilissima familia dos Taques Pompeu" e, antes de se deslocar 

ao Rio Grande do Sul, advogou em Itapetininga, Sao Paulo, quando se casou com Maria 

Manoela de Oliveira Aires, filha do tenente-coronel Salvador de Oliveira Aires, "chefe 

p0血ico local.[...]ElllItajフetininga, quem ndo eraんres era-lhesがm ou amigo ［・・・］ O 

Dr. Pinheiro Machado era ainda cunhado do eminente propagandista Venncio de Ohi- 

veira Aires"35. 

endidosCabe臨tropasm ress窯器na cidhierar織農JO, Rubens Vidal, op.rcito refletia a estrutur轟器姦穏器 381.a solda- 

desca composta por mesti os, ndios ou negrbrasileira que, no caso dos rio-grandenses, era麗 pobres e analfabetos, e a oficialidade de origmposta por estancielros, descendentes destes ou器.soanー  
tes a o serem. 
34 A 一 ‘一一一 	」  - - i-is terras uo grupo raminar se localizavam no d istrito de Sao Luiz, depois emancipado de Cruz Alta. 
D SILVA, Ciro. Pinheiro Machado. Brasilia, UnB, 1982, p. 26-27, grifos no original. O paulista Venan- 
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Jos6 Gomes Pinheiro Machado, nascido no Rio Grande do Sul, cursava a Escola 

Militar no Rio de Janeiro quando, sem o consentimento do pai, se apresentou como vo- 

luntrio para lutar na Guerra do Paraguai. Finda esta, em 1874 ingressa na Academia de 

Direito do Largo de  Sao  Francisco. Foi entao um dos fundadores do Clube Republicano 

Acad6mico e do jornal A Republica, do qual foi um dos redatores. Formado e casado, 

retorna ao Rio Grande do Sul, instalando-se em  Sao  Luiz, onde abre "banca de advoca- 

cia, dedicando-se concomitantemente a indstria pastoril, na qual fora iniciado pelo seu 

finado pai"36. 

Pinheiro Machado participou tamb6m da organiza o do PRR e da reuniao da 

fazenda da Reserva, de propriedade de Jlio de Castilhos, ocorrida em mar9o de l88937  

Segundo Love, o encontro teria sido importante sob o aspecto de consolidar a "preemi- 

nncia" de Julio de Castilhos como lider do partido38  A proclama o da Republica, era 

Jos6 Gomes Pinheiro Machado estancieiro e advogado em  Sao  Luiz e 6 indicado na 

chapa republicana para as elei96es a Constituinte federal como senador, sendo eleito. 

Pinheiro Machado e Manoel Vargas, pois, eram ambos filhos de estancieiros e 

foram ativos participantes em conflitos militares, formaram ou ajudaram a formar clu-

bes republicanos em seus municpios de residencia, situados ambos na parte da zona 

missioneira onde dominava a criaao de gado, e os dois, a exemplo de seus respectivos 

cio Aires, que participou da Conven9ao de Itu de 1873, posteriormente radicou-se no Rio Grande do Sul, 
onde continuou a atua9ao poltico-partidria republicana ao lado de Jos6 Gomes Pinheiro Machado no 
PRR. 
36  Idem, 1982, p. 35. 
3 ' Dela participaram tamb6m, entre outros, Assis Brasil, Homero Batista, Vitorino Monteiro, Fernando  
Abbott  e o irmao de Jos6 Gomes Pinheiro Machado, Salvador Pinheiro Machado. 
38  LOVE, Joseph, op. cit., 1975, p. 41. 
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pais, tamb6m se tornariam estancieiros39. Os dois tiveram papel importante no apoioa 

consolida o da posi9ao de Julio de Castilhos como chefe do governo no Rio Grande do 

Sul. Participaram da reuniao entre exilados castilhistas, que visavam escapar de perse- 

gui96es, em Monte Caceros, na Argentina, no perodo em que um grupo de chamados 

republicanos dissidentes, apoiados por gasparistas, derrubou Julio de Castilhos e assu-

miu o governo40. Segundo Love, desta reuniao teria resultado a decisao de lideres do 

PRR, como Pinheiro Machado, Manoel Vargas, Evaristo Amaral, Hip6lito Ribeiro e 

Joao Francisco41, de "colocar em jogo suas carreiras polticas, e qui叫  suas vidas, numa 

conspiraao para restaurar Castilhos no poder"42 

Na Revolu9ao Federalista (1893-1895), Pinheiro Machado 6 designado coman-

dante de um dos contingentes militares castilhistas denominado Divisao do Norte, licen- 

ciando-se ento do Senado e arregimentando "provis6rios"43 em S谷o Luiz. Manoel Var- 

gas, constituindo tamb6m um corpo provis6rio em Sao Borja, passa a compor a mesma 

Divisao. Este h ltimo entra em conflito militar direto com seu cunhado, Dinarte Domei- 

39 Pinheiro Machado "costumava viajar de S. Luiz para S. Bona, em longas visitas ao seu amigo, coronel 
Vargas. Conversavam de poltica, dos passos vacilantes da Repblica recentemente implantada, exalta- 
yam-se no amor e no servi9o do novo regime, ambos republicanos ortodoxos, falavam tudo". CARRAZ- 
ZUNI. Andr6. Getlio Vargas. Rio de Janeiro, Jos6 Olimpio, 1939, P. 19-20. 
40 Perodo de novembro de 1891 a jutho de 1892. Denominado "governicho" com desprezo por Jlio de 
Castilhos em seus escritos no jornal do PRR, A FederaCao. 
41 豆  importante referir estes nomes porque todos sao de estancieiros e grandes "coronels", enquanto crie- 

fes politico-partid自rios do interior do estado, apoiadores do PRR. 
42 LOVE, Joseph, op. cit., 1975, p. 54. A capacidade de mobiliza9ao de recursos humanos para a esperada 
luta armada em favor de Jlio de Castilhos dava ja a importancia de cada um destes lideres em suas reas 
de influencia. Conforme a ata da reuniao: "jurando todos pela honra, envidar todos os esforos para a 
vit6ria da leaalidade. para a salva直o de nossos brios, para a salva叫o da Patria rio-grandense declararam 
os cidadaos aeneral Hip6lito, coronel Portugal e Ataliba (iomes que os municipios de Livramento e uru- 
guaiana dariam mil homens armados de carabina; o Dr. Pinheiro Machado declarou que さ  ao LU1Z aana 
trezentos homens; o coronel Firmino, Aguiar e Horacio, que Itaqul daria trezentos homens; o generai 
Lima, Aparicio e Vargas, que Sao Borja daria trezentos". Apud SILVA, Ciro, op. cit., 1982, p.一  52 

43 Os "provis6rios" ou "corpos provis6rios" eram grupos de civis arregimentados por chetes politicos 
ligados ao PRR, normalmente grandes estancieiros, a tim de serem rnobllizaaos como tor9as auxinaresas 
da Brigada Militar. Foi uma esp6cie de enquadramento oticial dos bandos ae clientes annaaos conirola- 
dos por patr6es-estancieiros identificados com o partido poltico no governo. 
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les, chefe federalista no municpio, que reuniu "uma for9a revolucionria"44. A forma- 

9 o da Diviso do Norte teria se dado em encontro na estncia Santos Reis, do qual par- 

ticiparam, al6m do anfitriao Manoel Vargas, Pinheiro Machado e Aparicio Mariense, 

sendo que Vargas e Pinheiro teriam dividido a lideran9a das duas brigadas nas quais se 

dividiria o contingente45. Findo o conflito e tendo sido vitoriosos os castilhistas, tanto 

I 	Pinheiro Machado quanto Manoel Vargas receberiam titulos de generais honorrios do 

．一  1 	・1 七146 
exercito orasneiro 

O carter da participa o destas lideran9as nos conflitos poltico-partid自rios do 

final do s6culo XIX nao pode ser explicado somente por terem sido ambos estancieiros 

e, em conseqencia, controlarem uma clientela de pe6es mobiliz自veis como milicianos 

armados. Ao contr自rio de um proprietrio que residisse exciusivamente em sua estncia 

e cujos interesses poderiam se restringir somentea cria 谷o de gado ou a outras ativida-

des de carter apenas rural47, Vargas e Pinheiro, como j a referido, nao eram apenas es- 

tancieiros, mas tamb'm estancieiros. O primeiro tinha um escritrio de neg6cios comer-

ciais em Sao Borja e o segundo um escrit6rio de advocacia em Sao Luiz e os dois con- 

"ARA 〕JO, Rubens Vida!, op. cit., 1985, P. 5. 
45 ARAjJO, Rub9ns Vida!, op. cit., 1993, p. 482. 
46 Isto se justifica porque a Revolu9ao Federalista no sul do pais se contndiu com os levantes. ae setores 
da marinha brasileira (as revoltas de Cust6dio de Melo e Saldanha da Gama) e foi explorada pelo governo 
federal e pelo do PRR no Rio Grande do Sul como sendo "sebastianista" e "monarquista", como um mo- 
viinento restaurador do "antigo regime". Os titulos de generais honor自rios dados a estes lideres militares 
foram em reconhecimento por suas a6es terem sido consiaeraaas ae reievancia nacionul・じulno stay itm 
prestados a "causa republicana" brasileira, e nao somente como resuiiaao ae silas panicipauts iiasluしaさ  
poltico-partid自rias restritas ao plano estadual. 
47 O que seria o caso de estancieiros semi-analfabetos que, no m自ximo, se tornavam comandantes milita-
res em tempos de guerras, pois controlavam ao menos o referido nivel de clientela da peonada.E sta era 
tanto a sua mao-de-obra quanto um recurso que poderia sempre ser mobilizado e transIormaclo em um 
"bando" guerreiro. Eles poderiam ainda se destacar no campo de lutas de tal modo que conquistavam um 
certo carisma mais ou menos impugnado pelas elites dos movimentos aps a desmoDlliza9aO militar. ivias 
estes patres dificilmente alcan9avam eles pr6prios posi96es de maior destaque alem ao que poaeriam 
conseguir em suas regi6es e, mesmo nestas, normalmente acabavam por se situar em segundo plano trente 

一  a outros lideres poltico-partid自rios mais importantes 

147 



tavam com titulos, posi96es e hist6rico de atua6es militares. As atividades realizadas e 

posi96es alcan9adas fora do mundo da est含ncia, principalmente nas sedes municipais, 

eram nao s6 economicamente rent自veis, mas permitiam tamb6m a constitui9ao de uma 

clientela em um nvel que extrapolava o da pobre e em geral analfabeta peonada da es- 

tncia e alcan9ava o a mbito municipal-regional e mesmo estadual. 

Ou seja, paralelamente a teia clientelistica composta pela peonada, estes estanci-

eiros poderiam tamb6m possuir clientes num outro espao, nas cidades-centros munici- 

pais, onde se encontravam as sedes locais de inst含ncias administrativas ou de servi9os 

pblicos e privados. O centro municipal contava com uma populaao mais heterogenea, 

em rela 乞o a das estncias e distritos interioranos, com a qual os grandes proprietrios 

de terra tinham rela6es as mais diversas. Possuam parentes ocupando cargos ou exer-

cendo alguma profisso liberal e eles pr6prios se dedicavam tamb6m a alguma profissao 

liberal' ou a outros "neg6cios", igualmente ocupando algum cargo poltico-partid自rio 

e/ou burocrtico, com o que poderiam gerir a concessao de favores e empregos publicos 

de diversos tipos. Muitos deles mantinham tamb6m residencias nestes locais 

Tanto a posse de riqueza auferida com a atividade rural, quanto em gen6ricos 

"neg6cios", mas tamb6m a ocupa9ao de um cargo phblico ou poltico-partidrio48 per-

mitia a um ou mais destes estancieiros constituir, tanto com recursos pr6prios, quanto 

com recursos phblicos, uma clientela mais ampla e diferenciada. Os recursos pr6prios 

seriam os econ6micos que permitiam o auxilio direto a um necessitado, de rela6es so-

ciais ou de parentela, que permitiam acionar amigos, parentes bu clientes para resolver 

48 Sejam estes cargos formais, como membro da Comissao Executiva do partido poltico no municpio, 
sejam eles informais, como o de chefe reconhecido de um partido no 含  mbito local. 

148 

ーー  CWiftce8 Sodals ・ー細  



alguma demanda de um solicitante, ou a prestaao de um servi9o vinculado a alguma 

habilita車o t6cnica e/ou escolar que possusse, como o apoio juridico, m6dico, farma- 

cutico, ou outro qualquer. Os recursos pblicos seriam os vinculados a ocupa o de um 

cargo ou a influencia que se poderia exercer sobre um ocupante de cargo, o que permitia 

a concesso de emprego, promo96es, aumentos salariais, facilidades e desembaraos 

burocrticos, soltar pessoas da prisao, entravar ou apressar processos, gerir recursos 

oriundos dos impostos e taxas. 

A influencia que um proprietrio de terras poderia exercer, formando uma clien-

tela "urbana", tinha como contrapartida por parte dos clientes o atendimento aos pedidos 

de favores que seriam exigidos em troca. Os agentes diretos da concessao de um empre- 

go, da soltura de algu6m da priso, da presta o de algum servi9o a terceiros, da deposi- 

co de votos nas umas, da administraao de elei96es, nao eram, freqientemente, os pr6- 

prios patr6es, mas seus clientes, parentes ou amigos. A satisfaao destas demandas e-

manadas do patro configurava o leque de obriga6es dos clientes. E esta clientela era, 

de modo geral, melhor situada socialmente do que a peonada da estncia e se constitua 

em um recurso fundamental para um patrao que se lan9asse candidato a cargos eletivos 

ou que se propusesse ser um chefe poltico-partid ario. Neste caso, novamente, o patro 

exercia fun96es de mediador entre parcelas da populaao local e outros nveis, notada- 

mente o estadual e at6 mesmo o federal. Tal mediaao era exercida fundamentalmente 

no que dizia respeito a poltica-partidria e s rela6es com instncias burocrticas, con- 

tando decisivamente as rela6es do patrao com agentes situados em posi96es mais im-

portantes do que a sua. 

Assim, parentes, amigos, ou rela96es patrao-cliente podem ser acionados para se 
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atingir algum objetivo especifico. Quer dizer, dependendo dos recursos disponveis, um 

patrao poderia se tornar um mediador mais ou menos importante na medida em que lo-

grasse estender sua rede de rela96es e pudesse contar com um grau razoavel de "caris- 

ma", entendido aqui como um tipo de: 

"capital pessoal a que se pode chamar her6ico ou 
proftico [... que]6 produto de uma a o inaugu- 
ral, realizada em situaao de crise, no vazio e no 
silencio deixados pelas institui96es e os aparelhos: 
a9ao proftica de doaao de sentido, que se fun-
damenta e legitima eia pr6pria, retrospectivamen- 
te, pela confirmaao conferida pelo seu pr6prio 
sucesso a linguagem de crise e a acumulaao inici- 

一  ai de tor9a Ue mobilizaao que ete reatizou. 

Isto pode ficar mais claro na anlise do perodo de consolidaao do PRR no go-

verno do Rio Grande do Sul. Esta consolidaao ocorreu em meio a uma crise que se 

traduziu por uma grande flutua9ao nas defini96es e redefini96es constantes dos grandes 

mediadores-estancieiros da regi言o em torno da.perda de prestgio do chamado "dono do 

Rio Grande" nos ltimos anos do Imp6rio, o lider do partido liberal, Gaspar Silveira 

Martins, e a ascenso do lider do PRR, Jlio de Castilhos, crise que s6 foi parcialmente 

resolvida pelas anuas durante a Revolu9ao Federalista. 

Aqui importa referir que, de modo geral, a constitui9ao das fac96es em disputa 

deu-se em torno da aceita o de uma ou outra das lideran9as referidas como centro de 

49 BOURDIEU, Pierre. O poder simb6lico. Rio de JaneirolLisboa, Bertrand Brasil/DIFEL, 1989, P. 191 
Note-se que Bourdieu est preocupado com a emergencia de lideres "carismticos" no plano nacional de 
Estados ocidentais. A no9ao de carisma, por6m, parece ser adequada para o caso de alguns dos lideres 
poltico-militares rio-grandenses que se destacaram no s6culo XIX e XX, pois estes extrapolavam em 
muito, quanto aos seus "seguidores", bandos de clientes com os quais tinham necessariamente e por defi- 
ni9ao rela96es pessoalizadas. Os "feitos" a capacidade de mobilizaao e a eficiente lideran9a militar trazi-
am consigo um reconhecimento carism自tico importante e que poderia ser e era utilizado por seus portado- 
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redes diversas que abarcavam grande parte dos grandes estancieiros do estado que, por 

sua vez, mobilizavam as redes que eles prprios controlavam, terminando por envolver 

nos conflitos grande parte da popula 谷o do Rio Grande do Sul, principalmente nas regi- 

6es nas quais dominavam as estncias. Sobre este carter do conflito, F6lix salienta que 

a Revolu 豆o Federalista foi "coronelista", ou seja, partiu de uma revolta dos coron6is 

gasparistas contra o governo de Julio de Castilhos. Este reagiu envolvendo igualmente 

coron6is castilhistas, al6m de outros recursos como o ex6rcito e a Brigada Militar, uma 

esp6cie de exrcito estadual que rec6m formara. Ou seja, os coron6is alinhavam-se de 

um ou outro lado, mesmo que o lado federalista fosse majorit自rio em termos de tais ade- 

s6es50. 

Ap6s a Revolu9o Federalista, os que se opuseram a Castilhos tiveram que acei- 

tar, em um primeiro momento, a sua excluso da possibilidade de participar do governo. 

Como referido para o caso de Sao Borja, a disputa que se abriu entre as duas fac96es 

encabe9adas por patr6es importantes, Manoel Vargas e Dinarte Dornelles, terminou por 

gerar um cambio na lideran9a poltico-partid白ria do municpio e na possibilidade de 

exercicio de patronagem pela relaao com o controle dos recursos publicos e com as 

lideran9as poltico-partidrias em nivel estadual. Manoel Vargas se torna o lider politico 

de So Borja enquanto chefe local do PRR. Isto possibilitou que passasse a controlar a 

distribui9o dos cargos nos 6 rgaos pblicos do municipio, que estendesse sua clientela e 

que se colocasse na posi9ao de principal mediador no que dizia respeito s questes que 

envolviam a relaao entre o "seu territ6rio" e o governo estadual: frente a Castilhos, o 

res. 
50 FELIX, Loiva Otero, op. cit., 1996, P. 63 e segs.. 
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PRR e aos 6 rg乞os do governo. 

Segundo Land6: 

"6 comum para as clientelas serem dispostas em 
forma de pirmide de maneira que vrios patres, 
cada um com seu prprio conjunto de clientes, se- 
jam, por sua vez, os clientes de um patrao superior 
uue. Dor sua vez.6 o cliente de um Datrao ainda 
mais superior do que ele."51 

Castilhos, em rela o aos seus partid自rios deste tipo, ocupava, pois, a posi9o 

central de uma rede de rela6es de reciprocidades que atravessava o estado do Rio 

Grande do Sul como um todo, tornando-se ele o mediador entre esta rede e as instancias 

do governo nacional, principalmente no que diz respeito aos presidentes da Republica, 

ao exrcito e a distribui9ao dos cargos federais no estado, sobre o qual exercia tamb6m 

o controle dos cargos, institui96es e recursos financeiros. Assim, a testa de secretarias 

estaduais ou em postos de comando da Brigada Militar, ele colocava pessoas de sua 

estrita confian9a pessoal e que passavam a dever suas posi96es exclusivamente ao seu 

arb itrio, tendendo a se tornar seus clientes. Igualmente, em sendo seu o poder de nomear 

os funcionarios das diversas burocracias, estes cargos respectivos se tornavam objeto de 

barganha entre ele e os partidrios mais importantes que contavam com clientes que 

desejavam privilegiar. Este poder de nomear funcionrios e de controlar os cofres phbli- 

cos era um dos grandes trofus em jogo na luta pela lideran9a mxima do governo no 

estado que se abriu depois de 15 de novembro de 1889. Como a disputa no Rio Grande 

51 LANDE, Carl H. Introduction: the dyadic basis of clientelism. In: SCHMIDT, S. W. et ai. (Org.). 
Friends, followers andfactions; a reader in political clientelism. Berkeley, University of California Press, 
1977b, p. xxi. 
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do Sul assumiu caractersticas de uma guerra aberta entre duas fac96es, os perdedores 

tiveram que se resignar com a perda quase que completa do controle sobre os recursos 

que o exercicio do governo trazia52. 

A vit6ria da fac9ao de Castilhos, pois, levou a que a administra o publica e os 

cargos eletivos fossem ocupados em sua quase totalidade por seus "partid白rios" ou por 

indicados destes. Como j referido ou esbo9ado, um "partido poltico" deste tipo 6 uma 

estrutura eminentemente segmentada. O PRR, pois, neste piano, se estruturou em fun- 

車o de nichos de autoridades pessoais, de grandes patres que controlavam segmentos 

do territ6rio e da popula o do estado e/ou certos 6 rgaos burocrticos. Os primeiros 

mais independentes do chefe do governo e do partido - pois sua autoridade advinha em 

grande parte de seus pr6prios recursos - e os segundos absolutamente dependentes do 

mesmo - pois lhe deviam diretamente suas posi96es atreladas a ocupaao de cargos 

remunerados. O PRR foi, pois, ao mesmo tempo, uma fac9ao poltica e um partido pol- 

tico.53 

52 "Fica evidente que o clima de animosidade repousava na perda de privil6gios econ6micos e politicos 
por parte dos liberais [do partido liberal de Gaspar Martins] e na consciencia que tinham os castilhistas da 
import含ncia de desmontar os sustentculos desse poder representado pelos governos municipais (Guarda 
Nacional, Conselhos Municipais, juIzes de direito, delegados de policia, etc.) substituindo-os por elemen-
tos de sua confian9a. Torna-se assim fcil entendermos o porque da luta [Revolu9ao Federalista]: essenci- 
almente anticastilhista, por ser de cunho coronelista." FELIX, Loiva Otero, op. cit., 1996, p. 69. Neste 
sentido h ainda um outro aspecto fundamental: a questao da garantia jurdica da posse de terras. Joao 
Neves da Fontoura refere que, mesmo durante o inicio do s6culo XX, eram acirradas as disputas por terras 
e pelas tentativas de "legalizar" ocupa6es que, em立  ltima instncia, passavam pela burocracia do Estado: 
"eu mesmo, quando comecei a advogar, cansei de receber as propostas mais sedutoras para regularizar 
situa96es que no tinham a seu favor nem os requisitos da propriedade nem os da posse mansa e pacifica 
[...]. Bastante poltica se fazia por esse mtodo. Certos atrabili呑rios coronis mandavam a policia enxotar 
o posseiro, ja de longo prazo com casa e ro9as, para dar a terra ao correligionrio. O intruso era um per-
sonagem conhecido. Conhecido e reconhecido. Mas, se alcan9ava prote9o dos poderosos, atravessava 
anos no uso e gozo do alheio." FONTOURA, Joao Neves da. Mem 6rias: Borges de Medeiros e seu tem- 
no. Porto Alegre. Globo. 1969. n. 54-55. arifos no orininal. 
ー- tm artigo antenor se procurou rarer uma aiscussao mais especinca soore ter ou nao siao o i-'iuc um 
"partido poltico". Ver GRTJ6, Luiz Alberto. Foi o PRR um "partido poltico"? In: Logos: revista de d ー  
vulgaao cient (fica. Canoas, ULBRA, ano 11, v. 1, n. 1 (especial), maio de 1999, p. 65-68. 
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Uma estrutura politica marcada pela import会ncia destas redes sociais, por6m, 

traz consigo um grande 6 nus econmico para os patr6es em disputa. Pinheiro Machado, 

em 1901, discursando no Senado, lembrava aos seus colegas a sua participaao na Re- 

volu9ao Federalista: 

"durante esses dois anos malbaratei a minha fortu- 
na. Sustentei muitas vezes os soldados da Rep- 
blica a minha custa; vesti-os, e at6 armamento lhes 
forneci, porque, Sr. Presidente, durante a primeira 
fase da revolu9ao na campanha do Sul, tres mil e 
tantos homens, que nos acompanharam, nunca re-
ceberam soldo, vencimento algum da Naao, nem 
jamais o reclamaram. [...] Nunca reclamei, nem do 
governo federal, nem do governo estadual, um 丘  - 
nico centil, como indenizaao das despesas pesso-
ais que fiz e que chegaram ao ponto, Sr. Presiden- 
te, de mandar vender animais de raa, animais de 
corrida, que eu tinha na capital do meu Estado, a 
fim de que o Sr. Jlio de Castilhos me mandasse 
recursos, tendo at6 tirado nessa ocasio quantiasa 
premio, como poderia atestar o ilustre membro do 
Supremo Tribunal Federal, Sr. Dr. Herminio do 
Espirito Santo, para auxiliar os meus amigos po-
bres que me acompanhavam."54 

Neste caso em que a "autoridade 6 sempre percebida como uma propriedade da 

pessoa", a forma de dominaao se exerce com custos econmicos para os que a personi- 

ficam, mas isso enquanto uma esp6cie de investimento que redunda em ganhos em ter-

mos de rela6es sociais e refor9o da autoridade pessoal que abrem possibilidades de 

outros ganhos em termos de prestigio e tamb6m retornos econmicos55. Pinheiro Ma-

chado no estava cobrando de seus pares senadores um ressarcimento monet白rio por 

suas despesas com o sustento dos referidos amigos, ao contrrio, descreve como recon- 

54 Apud SILVA, Ciro, op. cit., 1982, P. 59-60. 
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verteu riquezas financeiras e patrimoniais em um capital de rela6es sociais que, no 

caso, era o reforo de sua autoridade pessoal enquanto lider carismtico (carisma a ele 

atribudo em fun9o de suas a6es poltico-guerreiras) e enquanto controlador de uma 

extensa rede de rela6es. Enunciar isto frente aos seus pares congressistas 6 lembrar- 

lhes a for9a desta autoridade56. 

Mas o que pontualmente teria perdido em termos de recursos econ6micos, ga- 

nhou em termos de capital de rela6es sociais e em prestgio, refor9ando sua autoridade 

pessoal, que, enfim, o permitiram alcan9ar e legitimar a posi9ao que passou a ocupar 

como uma esp6cie de senador vitalicio do PRR57 e mesmo a, devido a tal posi9谷o, repor 

os recursos econmicos investidos que novamente eram reconvertidos em capital soci- 

ai58. 

Manoel Vargas e Pinheiro Machado, pois, se equivaliam sob os aspectos de re-

cursos econmicos e de prestgio poltico-partid自rio conquistado, legitimado e a eles 

atribudo pelas atua6es guerreiras e pela fidelidade ao lider do PRR. Pinheiro Macha- 

do, no entanto, se destacaria em nvel nacional em sua atividade no Senado e Manoel 

Vargas teria seu campo de lideran9a fundamentalmente restrito ao seu municipio e regi- 

ao pr6xima, com algumas ramifica6es ao nvel estadual. As raz6es para isto nao podem 

"BOURD[EU, Pierre. Le sens pratique. Paris, Minuit, 1980b, p. 221. 
56 E interessante notar que quantidades mensurveis objetivamente nao aparecem no relato de Pinheiro, 
mas apenas quantidades "qualitativas" como o "valor" de cavalos de raa e de "premios" nao especifica- 
dos. 
57 Reeleito sucessivamente, Pinheiro Machado s6 deixou o cargo porque foi assassinado em 1915. 
58 Love salienta que, "falando mais s claras, Pinheiro simplesmente fez da poltica um meio de se tornar 
mais rico do que seria possivel normalmente; pairava ao seu redor um ar inconfundvel de corrup9ao." 
Mas qual o destino de sua riqueza? "Os espalhafatosos banquetes do perodo pareciam reproduzir o estilo 
esbanjador de Pinheiro, um mestre na arte do consumo requintado." Love descreve um destes banquetes 
que contava com inmeros "ilustres" convidados (senadores, deputados, militares, empres自rios, enfim, a 
"boa sociedade" da Capital Federal), em honra e a s expensas de Pinheiro Machado. LOVE, Joseph, op. 
cit., 1975, p. 158. 
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ser encontradas por motivos de ordem econ6mica ou pelo empenho de ambos na mobi- 

liza9ao e participa9ao poltico-partiddria e militar.E que, embora se equivalessem sob 

os aspectos citados, Manoel Vargas e Pinheiro Machado diferenciavam-se em dois ou-

tros pontos fundamentais. 

Primeiro, a escolariza9o. Pinheiro, al6m de cursar a Escola Militar, formou-se 

posteriormente em direito, enquanto Vargas, ao que as fontes deixam transparecer, no 

teria adquirido uma educa9谷o escolar formal. Contudo, ha no Arquivo Borges de Medei-

ros do Instituto Hist6rico e Geografico do Rio Grande do Sul cartas deste a Borges de 

Medeiros cuja leitura demonstra que ele dominava bem a palavra escrita, o que, entre 

outras, pode ser verificado na longa missiva que remete a Borges datada de 2 de junho 

de 191 i.59 E, como ja citado, seu neto, Manuel Sarmanho Vargas, referiu que o av6 "sa-

bia ler e escrever, o que era raro naquele tempo"60. Manoel Vargas, pois, tinha mesmo 

certo nvel cultural, adquirido em estudos informais, como autodidata, ou na prtica do 

cultivo de rela6es com amigos diplomados, como com o pr6prio Pinheiro Machado. 

Em segundo lugar, Pinheiro Machado podia contar com a heran9a de um capital 

de rela96es sociais qualitativaniente mais importante do que Manoel Vargas. Pinheiro 

descendia de familia paulista, seu pai ocupara cargos pblicos no centro do pas e a sua 

pr6pria convivencia com colegas nos seus periodos de estudos e mesmo na 6 poca da 

Guerra do Paraguai configuravam um capital de rela96es sociais herdado, entretido e 

estendido pelo grupo familiar e por ele pr6prio que extrapolavam em muito o nivel regi- 

onal. Manoel Vargas, embora tamb6m tenha herdado certas rela96es deste tipo - rela- 

59 Arquivo Borges de Medeiros (ABM), Instituto Hist6rico e Geogrfico do Rio Grande do Sul (1H- 
GRGS), doc. 8628. 
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96es que poderia ter estabelecido com v白rios "companheiros de armas" quando no ex6r- 

cito, como fez com o prprio Pinheiro Machado -, estas no tinham a qualidade e ex- 

tensao que as de Pinheiro. Isso restringia os recursos com os quais Manoel Vargas pode-

ria contar para ampliar suas rela6es muito al6m do territ6rio doRio Grande do Sul, seja 

por no t-los herdado, seja por suas prprias limita6es dentre os partid白rios de Jlio 

de Castilhos, entre as quais se destaca a de no ter um diploma em um curso superior, o 

de bacharel em direito, no caso61 

Com o tempo, Pinheiro, ocuparia a posi9ao de grande mediador entre os presi-

dentes do Rio Grande do Sul e o governo federal62, mas sem deixar de manter e refor9ar 

suas "bases" locais, tanto em seu municpio, quanto no estado como um todo, empreen- 

dendo viagens constantes ao Rio Grande do Sul. Pinheiro contava com a educaao for-

mal e com um nivel cultural mais adequados ao trnsito no Rio de Janeiro, al6m deste 

espao ja ser dele conhecido desde o tempo de estudante e no qual poderia ser reconhe- 

cido, seja por seus ex-colegas, seja por "amigos" do seu pai. Al6m disto, contava com as 

rela6es de parentesco que possua e cultivava com os ramos paulistas de sua famlia, e, 

segundo Love, "continuou a possuir propriedades no estado de Sao Paulo"63 

Assim, se pode concluir que foram as diferen9as entre os recursos com os quais 

contavam Pinheiro Machado e Manoel Vargas que determinaram suas possibilidades de 

ascensao. Entre estes, o prestgio poltico-militar, os econ6micos e o controle de cliente-

las em seus municipios de residencia seriam os de menor importncia, pois sob estes 

60 VARGAS, Manoel Sarmanho, op. cit., 1993. 
61 o diploma de bacharel em direito 6 considerado por Carvatho como sendo inclusive um dos distintivos 
entre os que chama de "polticos" e os "donos de terra sem educaao superior". CARVALHO, Jos6 Muri-
lo de. A construぐdo da ordem. Rio de Janeiro, Campus, 1980, p. 77. 
62 LOVE, Joseph, op. cit., 1975, p. 162. 
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aspectos eles se equivaliam. A pena se sobrepunha a lan9a, ou melhor, vinha como um 

adendo a destreza no seu manejo como um recurso fundamental para o alcance de posi- 

96es mais importantes na elite poltico-partid自ria. 

63 Idem, p. 148. 
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III 
OS RIO-GRANDENSES NO LARGO DE 
S O FRANcISco E A GERACAO DA 

PROPAGANDA REPUBLICANA 

No s6culo XIX, pois, parte dos filhos dos estancieiros rio-grandenses foi enca-

minhada para os estudos superiores formais e muitos deles se tornaram bachar6is em 

direito. Se, nas disputas poltico-partid自rias do incio a meados do s6culo destacavam-se 

lideres militares formados na prtica guerreira, mistos de estancieiros e milicianos, co- 

mo Bento Gonalves, Bento Manoel Ribeiro, David Canabarro, Manoel Luiz Os6rio e 

outros, ao longo do s6culo come9am a aparecer com maior destaque os bachar6is na 

linha de frente das posi96es de lideran9a poltico-partid自rias, como Silveira Martins e o 

grupo dos "republicanos da propaganda", muitos dos quais tamb6m estancieiros, sendo 

que os militares que passam a se destacar vinham agora n乞o mais do engalanamento 

devido a prtica guerreira, mas eram j自  em grande parte oficiais formados em academi- 

as. 

、t 一  一  I・ 1 	 」り  I 	ーユ,」  1,1 一1l I, , 	一ーJ パ  ー 1 、T 一  」，  1 1 I! ieste senuuo, uma uispuia no pamluo iioerai 101 caracLerisuca ・ lNO unai ua ue- 

1 A este respeito, ver CARNEIRO, Newton Luis Garcia. Regionalismo, discurso e poder poltico no Rio 
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cada de 1870, a liderana do marqus do Herval, Manoel Luiz Os6rio, foi contestada 

por Gaspar Silveira Martins. Ambos eram parte do minist6rio Sinimbu, Os6rio na pasta 

da guerra e Martins na da fazenda. Estava em discussao a reforma eleitoral, quando se 

propunha a extens谷o do direito de voto aos acatlicos2. Uma vez que a maioria do mi- 

nist6rio se colocou contra este ponto, Silveira Martins se afasta do governo e passaa 

oposi9o, enquanto que Os6rio nele permanece. No Rio Grande do Sul o caso repercutiu 

fortemente, com alguns se pondo ao lado de Os6rio e outros ao lado de Martins. Carnei- 

ro chama este conflito de "dissidencia gasparista"3 e, com efeito, depois da morte de 

Os6rio, Gaspar Martins se tornaria o lider maximo da agremia 谷o liberal na provincia. 

Esta "dissidencia gasparista" do partido liberal 6 caracterstica do que se vem comen- 

tando: um lider de formaao bacharelesca substitui no comando poltico-partid自rio um 

lder de forma 谷o militar. 

Por outro lado, quando da organiza 谷o do Partido Republicano no Rio Grande 

do Sul em 1882, a presena dos bachar6is em direito 6 bastante significativa. De 71 

membros do PRR a ele agregados nos primeiros anos, 40 possuam ttulos em escolas 

superiores. Destes, 29 eram bacharis em direitos, sendo 27 por Sao Paulo e apenas dois 

por Recife. Dentre os bachar6is por S乞o Paulo, 17 se formaram entre 1876 e 1 8854.4 Ou 

Grande do Sul: o partido liberal e sua poca (1868-1889). Porto Alegre, Dissertaao de Mestrado em 
Hist6ria!PUCRS, 1998, P. 260 e segs.. 
2 No Rio Grande do Sul esse ponto era muito importante, pois permitiria ao numeroso contingente de 
imigrantes e seus filhos, principalmente de origem teuta, protestantes obterem o direito ao voto, o que 
tamb6m nao seria um contingente desprezvel de eleitores, muitos deles inclusive com bom nivel cultural 
e escolar, a apoiarem candidatos que amparassem suas posi96es. 
3 CARNEIRO, Newton Luis Garcia, op. cit., 1998, p. 260. 
4 PINTO, C6li Regina Jardim. Contribui9do ao estudo da formaぐdo do Partido Republicano Rio- 
Grandense (1882-1891). Porto Alegre, Disserta9ao de Mestrado em Ciencia Poltica /PPGCP/UFRGS, 
1979.PINTO, p. 84-85. Pinto aponta tamb6m a presen9a de militares e filhos de militares entre os mem-
bros iniciais do PRR e chega mesmo a identificar na composi9ao deste partido uma predominancia daque-
les que chama "de setores urbanos m6dios", mas salienta que "6 prov自vel que os componentes dos setores 
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seja, freqientaram a escola paulistana no perodo da dissemina9o do "bando de id6ias 

novas", da campanha abolicionista, das discuss6es sobre o ensino e implementa o da 

reforma Le6ncio de Carvalho e da formaao dos movimentos republicanos a partir do 

manifesto de 1870 no Rio de Janeiro e, principalmente, da Conven9ao de Itu de 1873 e 

posterior organizaao do Partido Republicano Paulista. 

A fim de abordar essa questao, sao tomados os casos das trajet6rias academicas 

daqueles que se tornariam as principais lideranas republicanas no Rio Grande do Sul a 

partir da funda9o do PRR em 1882: Jos6 Gomes Pinheiro Machado, Jhlio Prates de 

Castilhos, Joaquim Francisco de Assis Brasil e Antnio Augusto Borges de Medeiros. 

Esses, juntamente com outros membros do referido partido, configuram o que se pode-

ria chamar de o ncleo central da "primeira geraao de republicanos" ou da "geraao da 

propaganda". 

Neste sentido 6 preciso esclarecer o que aqui se esta entendendo pelo conceito de 

gera 乞o. Sirinelli escreve que os: 

"efeitos da idade sao a s vezes suficientemente po-
derosos para desembocar em verdadeiros fen6me- 
nos de geraao, compreendida no sentido de estra-
to demografico unido por um acontecimento fun-
dador que por isso mesmo adquiriu unia existencia 

m6dios urbanos procedessem da oligarquia agraria". O grupo, por6m, era majoritariamente "de profissio-
nais liberais e militares que dentro destes segmentos m6dios urbanos formavam uma elite, pelo seu pr6- 
prio grau de instruao em uma sociedade extremamente atrasada". Idem, 95-101. 0 que cabe argumentar 
quanto a isto 6 que, dentre os membros do PRR, aqueles que assumiriam as posi96es de maior destaque 
nesta "elite" seriam tanto estancieiros, ou se tomaram estancieiros, quanto bacharis: Jlio de Castilhos, 
Assis Brasil, Borges de Medeiros e Jos6 Gomes Pinheiro Machado. V自rios militares continuariam mem-
bros do partido, ou a ele se agregariam ao longo do tempo, mas eram militares oriundos das escolas supe-
riores para formaao de oficiais e nao os antigos militares tarimbeiros muito comuns no Rio Grande do 
Sul at6 meados do s6culo XIX. O que se est自  salientando aqui 6 que nao mais bastava ser apenas um guer-
reiro-estancieiro para se assumir posi96es de lideran9a poltico-partidaria, o grau de instru 9o formal, 
escolar, passa a ser um recurso a isto indispens自vel e, dentre os tipos de diplomas possiveis, o de bacharel 
em direito passava para o primeiro plano. 
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aut6noma. Por certo, as repercuss6es do aconteci-
mento fundador no sao eternas e referem-se, por 
defini9ao, え  gestaao dessa gera o e a seus pri-
meiros anos de existencia. Mas uma gera o dada 
extrai dessa gestaao uma bagagem gentica e 
desses primeiros anos uma mem6ria coletiva, por- 
tanto ao mesmo temi〕o o inato e o aduuirido. aue a 

1 1 	・ 1 I'S marcam por toaa a viaa.’ー  

Ou seja, o conceito 6 entendido no somente como uma simples proximidade e- 

tria entre os componentes de uma geraao, mas como algo que 6 engendrado a partir de 

"um acontecimento" significativo que marca decisivamente um grupo de agentes. Uma 

geraao, pois, se gera em fun9谷o de uma conjuntura, de um ou de um conjunto de aeon- 

tecimentos num determinado espao de tempo vivenciados e/ou protagonizados por um 

grupo de agentes. 

Pinheiro Machado, Jlio de Castilhos, Assis Brasil e Borges de Medeiros estuda-

ram no Largo de Sao Francisco entre a segunda metade da d6cada de 1870 e a primeira 

metade da ddcada seguinte. Todos eram rio-grandenses de nascimento e descendentes 

de estancieiros6 do interior do estado. Pinheiro Machado, o mais velho deles, nasceu em 

1851 e ingressou na Faculdade de Direito em 1874, formando-se em 1878. Castilhos 

nasceu em 1859 e cursou direito entre 1877 e 1881. Assis Brasil nasceu em 1857 e este- 

5 SIRD4ELLI, Jean-Fran9ois. Os Intelectuais. In: RMOND, Ren6 (org.). Por uma histria poltica. Rio 
de Janeiro. UFRJ/FGV. 1996. o. 255. 
6 ハ  ー  ,一  」  1、L」  七  ~ 己” 	A , ，・～  」1 一 	1一 	一  ・ 	一  ・． 	」,、 	．  1 ，、 	，  、  ‘ vUs pais de PthIieiro, Castithos e Assis Brasil eram eles prprios estancielros. O pai de Borges de Medei- 
ros, Augusto C6sar de Medeiros, porm, era natural de Pernambuco. Bacharel em Direito pela Faculdade 
de Recife, veio ao Rio Grande do Sul como juiz de direito no interior do estado, casando-se com Miqueli- 
na de Lima Borges. Sua mae, nascida em Cachoeira do Sul, por6m, era descendente de grupos familiares 
estabelecidos desde o s6culo XVIII no Rio Grande do Sul, contando entre seus membros diversos sesmei- 
ros e estancieiros. Depois de um periodo em Minas Gerais, para onde fora transferido seu pai, a familia 
retornou ao Rio Grande do Sul, estabelecendo-se em Cachoeira. Dados em ALMEIDA, Joao Pio de. Bor- 
ges de Medeiros: subsidios para o estudo de sua vida e sua obra. Porto Alegre, Globo, 1928, p. 5 e em 
CARVALHO, M自rio Teixeira de. Nobilirio sul-rio-grandense. Porto Alegre, Globo, 1937, p. 86-88 
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ye na Academia de Sao Paulo de 1878 a 1882. Borges, o mais novo, nasceu em 1864, 

tendo estudado em Sao Paulo de 1881 a 1884, quando se transfere para Recife e la se 

diploma em 1885. Os tres primeiros foram contemporneos na Faculdade de Direito ao 

menos por um ano, valendo o mesmo para o caso dos tres ltimos7 

Como j referido, esses anos p6s-guerra foram bastante agitados em termos poll- 

ticos no Brasil. Vdrias proposi96es de reformas institucionais eram discutidas e, no limi-

te mesmo do jogo poltico imperial, o movimento republicano se fortalecia, principal- 

mente em So Paulo e na sua Academia juridica, ou melhor, entre aqueles que em torno 

dela gravitavam. Para se compor um quadro da intensidade dos debates que se trava- 

yam, havia em 1876 algo em torno de 8 peri6dicos editados pelos alunos, uns, a se jul-

gar pelos titulos, mais "liter自rios" e outros explicitamente poltico-partidrios, como A 

Republica, do Clube Republicano Academico, O Catlico, A Luta e O Constitucional. 

O Caf Europeu, entao rec6m inaugurado na atual rua XV de Novembro, era o local de 

reuniao dos estudantes. 

Especial importncia teve para o caso dos rio-grandenses aqui em foco o Clube 

Republicano Academico. Pinheiro Machado foi um dos seus fundadores e redator do 

jornal A Repblica, no que seria seguido por Castilhos em 1880 e por Borges em 1883. 

Em 1879, Castilhos e Assis Brasil fundaram outro peri6dico, A Evolu9do, e, mais ou 

menos na mesma poca, eles e outros estudantes rio-grandenses em Sao Paulo fundaram 

7 Datas extraidas de ABRANCHES, Dunchee de. Governos e congressos da Repガblica dos Estados Uni-
dos do Brasil. Sao Paulo, s./ed., 1918, p. 264-271 e 417-427 e de VAMPR, Spencer. Mem6rias para a 
hist うria da Academia de Sao Paulo. Brasilia, INL/Consetho Federal de Cultura, 1977, vol. 1, p. 225-294. 
O que se discute a seguir 6 baseado principalmente nos dados extraidos deste u ltimo texto s pginas 
referidas. Outras fontes sao devidamente citadas quando for o caso. 
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o Clube Vinte de Setembro8, "onde o estudo da Revolu9ao Farroupilha e da Hist6ria 

Rio-Grandense se tornaria um dos objetivos"9. 

A respeito do "republicanismo" destes ento jovens estudantes, ha que se fazer 

algumas observa6es. E corrente na historiografia apontar que o radicalismo marcava as 

posi96es poltico-partid自rias mais significativas na provncia do Rio Grande do Sul. O 

perodo da d6cada de 1870, quando a maioria dos agentes em questao fizeram seus es-

tudos pr6-superiores na provncia,6 justamente aquele no qual se afirmava a liderana 

de Gaspar Silveira Martins10 no partido liberal. Piccolo11 ja demonstrou que o grupo 

gasparista deste partido, por suas posi96es radicais reformistas, e mesmo republicanas 

8 A data que da nome ao referido clube 6 a da tomada de Porto Alegre em 1835, dando inicio ao que se 
convencionou chamar de Revolu9ao Farroupilha. Em 1836, tamb6m em setembro, foi proclamada a Re- 
pblica Rio-Grandense. 
9 FRANCO, S6rgio da Costa. Jllio de Castilhos e sua poca. Porto Alegre, Editora da IJFRGS, 1988, p 
21 
'o Cabe a cita9ao de algu6m de fora das disputas regionais a respeito de Silveira Martins. Joaquim Nabuco 
assim o definiu: "A figura do tribuno, como depois a do parlamentar, era tathada em formas colossais; 
no havia nele nada de gracioso, de modesto, de humilde, de pequeno; tudo era vasto, largo, soberbo, 
dominador. {... Portava-se com] a consciencia e a autoridade de um conquistador barbaro ditando a leia 
civiliza9ao decrpita, indefesa em sua tranqilidade imemorial [...]. Ele 6 seu prprio auditrio, sua pr- 
pria claque; respira no espa9o ilimitado da sua individualidade, da sua satisfa9ao ntima, dos seus triunfos 
decretados com justica por ele mesmo e depois homoloaados nela massa obediente, como o aacho resni- 
ra nos Pampas, onde, no horizonte mteiro, nada vem interceptar, oprimir o seu largo hausto. E, em uma 
palavra, uma figura fundida no molde em que a imagina きo proftica casava as suas cria6es. {. ..] Desde 
logo 6 preciso contar com ele, que6 , nesse momento, o que em poltica se chama povo, isto 6 , as peque-
nas parcelas de povo que se ocupam de poltica. Quando o esprito que ele encarnou o deixa e vai al6m 
animar e suscitar contra ele mesmo outras figuras, ele ser to intensamente odiado pela revolu9谷o quanto 
o fora antes querido; mas em um tempo, entre 1868 e 1878, foi ele em nossa poltica o i dolo de tudo que 
tinha a aspiraao republicana, que sentia a emo9ao, a vibraao democrtica, e, como i dolo, o autocrata. 
Anos depois ele ser, talvez, dos nossos polticos o mais conservador, sem deixar de exercer sobre os que 
entraram em contato com ele o magnetismo de sua personalidade." NABUCO, Joaquim, Um estadista do 
Imprio. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997, vol. 2, p. 814-815. Esse "radicalismo" e a forma de se portar, 
bem ao estilo marcial-carism自tico dos lideres poltico-guerreiros do Rio Grande do Sul, mas agora lan- 
9ando mo mais da palavra mobilizadora do que de lanas, pistolas, facas e espingardas, justamente nesta 
d6cada de 1870, o al9aram, juntamente com as redes de rela96es que passa a controlar na provncia,a 
posi9ao de principal lideran9a poltica do e no Rio Grande do Sul. Na avaliaao de Nabuco sobre Martins 
no falta um desprezo incontido pelos modos "brbaros" e "autocr自ticos" do "espa9oso" "gacho". Mas, 
isso mesmo que o tornava um tanto estranho (mas nem tanto, pois Martins era um bacharel formado por 
Sao Paulo e conhecia j自  bem os modos e personagens da Corte) para Nabuco,6 o que o tornava um lider 
respeitado e admirado na sua provncia Natal, principalmente entre os mais "radicais". 
"PICCOLO, Helga Iracema Landgraf. A poltica rio-grandense no segundo Imprio (1868-1882). Porto 
Alegre, Gabinete de Pesquisa de Histricaf[FCH/IJFRGS, 1974. 
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de alguns, teria retardado no Rio Grande do Sul o surgimento de um partido propria-

mente republicano. Os gasparistas apregoavam serem os herdeiros legitimos do movi- 

mento farroupilha de 1835 e continuadores daqueles que julgavam serem os seus ide- 

ais12. 

Nesse sentido 6 importante analisar a forma como Jlio de Castilhos, quando ja 

organizado o partido republicano no Rio Grande do Sul e em plena "propaganda repu- 

blicana", em 1885 se refere ao seu ento advers自rio poltico, o mesmo Silveira Martins. 

Numa s6rie de artigos por ele assinados no jornal A Federagdo'3, critica o. "conselheiro" 

por ter mudado de posi9ao: 

"Temos observado como o agitador republicano, 
que colaborou ativamente na fundaao de um par-
tido destinado a combater pelo advento da Rep- 
blica, se tomou um fervoroso monrquico; Temos 
relatado como o poltico puro e intransigente, que 
viu na inaugura o do sistema republicano a feli-
cidade seno a prpria salvaao da ptria, se con-
verteu em auxiliar da monarquia; Temos narrado 
como o revolucionrio tempestuoso, que dissemi-
nou o germe da revolta no seio da provincia e na 
capital do imp6rio, ofereceu-se mais tarde para 
instrumento da rea o violenta; [...J Temos, final- 
mente, apreciado como o homem que se disp6s 
desde o incio da sua vida publica a servir a causa 
do povo e da liberdade, adquiriu com ufania os fo-
ros de servidor do rei e da tirania mascarada - a 
pior das tiranias."4 

12 "Os liberais de 1860, foram os continuadores de uma linha de pensamento poltico que se come9ou a 
defmir nas v6speras de 1835. Alis o lema do partido liberal era: 'A continuidade da legenda de 35". 
Idem, p.120. 
13 A s6rie 6 denominada Silveira Martins contra os republicanos e foi publicada nos dias 4 de abril, 8 e 22 
de maio e 16 de junho de 1885. Esta reunida e publicada em ROSA, Othelo. J1lio de Castilhos: (I) perfil 
biogrfico e (II) escritos polticos. Porto Alegre, Globo, 1928, p. 39-53 da parte II. 
14 A Federacdo, 16 de junho de 1885, apud, idem, p. 5 1-52. 
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Essas criticas a Silveira Martins esto claramente relacionadas com a avalia o 

de que ele teria abandonado a "causa republicana" e se acomodado junto ao trono que 

tanto criticara quando mais jovem. Mas deixa tamb6m transparecer que havia certo res-

peito e mesmo admira o pelo que fora antes a lideran9a de Silveira Martins, tanto de-

vido s posi96es que assumia, quanto a forma como a exercia. Mas o que se quer salien-

tar aqui 6 que o perodo de juventude de Assis Brasil, Castilhos, Pinheiro e Borges se 

desenrolou justamente quando Silveira Martins se consolidava como a tal lideran9a ra-

dical que teria sido nos seus inicios de "vida publica". Ou seja, ao desembarcarem em 

S乞o Paulo eles jd traziam certas predisposi96es condicionadas pela pr6pria din合mica 

poltico-partid自ria provincial para tomar posi96es mais radicais que, na poca, se abri-

gavam mais coerentemente no movimento republicano, ao menos no caso de Sao Paulo. 

A vivencia na capital paulista teria de fato proporcionado a estes estudantes 

"vindos do campo" a possibilidade de operarem eles pr6prios uma tradu9ao mais cultu-

ralmente elaborada de suas posi96es e predisposi96es polticas.E o que se pode consta-

tar principalmente nos casos de Jlio de Castilhos e Assis Brasil. Eles s谷o emblemticos 

disto porque, depois do tempo em que conviveram como colegas, em que se tornaram 

cunhados'5, em que eram vistos como "inseparaveis como Cstor e P6lux"6, rompem 

um com o outro e, logo depois, se tornariam os principais ide6logos das correntes politi- 

cas que passariam a se opor no Rio Grande do Sul a partir da promulga o da Constitui- 

co estadual de 1891 at6 o final da d6cada de l92O' 

15 Assis Brasil casou-se com uma irma de Jlio de Castilhos. 
l6 MENTJ ONCA. L立cio de. anud. FRANCO. Sruio da Costa. on. cit.. 1988. n. 21. 
17 Nao 6 exagerado afirmar que se destacariam como ide6logos do movimento republicano rio-grandense 
e brasileiro. Castilhos estruturou as bases mesmo do que veio a ser chamado de "castilhismo", um conjun-
to de princpios mais ou menos inspirados em textos de Auguste Comte que se tornariam o referencial 
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No hd indica6es de que Castilhos fosse "positivista" antes de Sao Paulo e foi 

ainda quando estudante de direito que Assis Brasil escreveu a sua Histria da rep"blica 

rio-grandense'8. Foi, pois, quando do curso de direito que Julio de Castilhos passou a 

tomar contato com os escritos' de Comte, ou ao menos passou a estud自-los com mais 

afinco, e onde Assis Brasil se instrumentalizou intelectual e culturalmente para escrever 

o seu livro sobre o movimento farroupilha'9. Foi tamb6m la que se introduziram na re- 

daao de peri6dicos e nas tomadas de posi96es e enfrentamentos entre pontos de vista e 

id6ias discordantes, ou seja, se tornaram capazes de conceber e jogar o jogo da politica 

de acordo com "crit6rios intelectuais", conforme a expresso aqui ja muito citada de 

Adorno20. 

Castilhos e Assis Brasil moravam em uma das tantas rep丘blicas de estudantes21 

junto com os conterrneos Eduardo Lima22 e Joaquim Pereira da Costa23. Pinheiro Ma- 

simb6lico, institucional e formal do governo no estado de 1891 a 1930. Ja Assis Brasil, antes do rompi-
mento de rela96es com Castillios em 1891, tamb6m contribuiu com textos, pronunciamentos e a96es para 
a estruturaao e divulgaao dos princpios norteadores do PRR. Teve, por6m, mais sucesso ainda ap6s 
deixar o partido, quando acabou se tornando o maior ide6logo das oposi6es, sendo conhecido por espo-
sar id6ias de cunho "liberal" em contranosicao s id6ias "nositivistas" dos entao 2overnantes. 
iR 1、1、  -nTT 一 I3RASIL, Joaquim F. de Assis. Histria aa Repblica Rio-&ranclense. Rio de Janeiro, Leuzmger & 
filhos, 1882. 0 exemplar consultado 6 uma reprodu9o fac-smile publicada em BROSSARD, Paulo 
(org.) Idias polticas de Assis Brasil. Brasilia/Rio de Janeiro, Senado FederallCasa de Rui Barbosa, 
1989. Vol. 3, p. 568-795. 
19 0 texto de Assis Brasil 6 profundamente influenciado pelas id6ias e conceitos cientificistas que se es- 
uraiavam nelas elites letradas brasileiras do neriodo. 
'vVer as reterenclas na primeira parte do trabalho. 
21 Em 1877, Joao Daudt Filho, que fora colega de col6gio em Porto Alegre dos moradores desta rephblica 
estudantil, estava no Rio de Janeiro, prestes a iniciar o curso de farmcia, mas decidiu ir a Sao Paulo para 
uma visita. Hospedado com os ex-colegas, passou la "um mes na maior alegria e intimidade [...]. Muitas 
vezes, entao, me entretive a apreciar a prodigiosa habilidade de Assis Brasil nos exercicios de tiro. De 
revolver, a dist合ncia de 15 passos ou mais, metia uma bala pelo gargalo adentro de uma garrafa. [...J Al-
gum tempo depois o Jlio veio ao Rio em retribui9ao a visita, hospedando-se comigo. Ja nesse tempo ele 
revelava pendor pelo jornalismo, tendo fundado com aqueles companheiros o jornalzinho Evolug5o,6 r- 
go de propaganda republicana, de que fui agente entre os estudantes daqui". DAUDT FILHO, Joao. 
Mem 6rias. Rio de Janeiro, s./ed., 1949, p. 102. 
22 Tomou-se advogado em sua cidade natal, Itaqui. MARTINS, Mi. Escritores do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre, Editora da UFRGS/IEL, 1978, p. 313. 
23 Participou das atividades do PRR ao longo da d6cada de 1880 e foi deputado constituinte federal por 
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一1一一」一  一に一！一  一一一一  ”L一一αーー  一  一ーー一ー」ーー  一ー  一一」一！一ー一一一  」ー  ハーーーー 1一ーα 一，,24 一一」一 じnauo vivia じorn irmaos じ Pareilしじs, na ariuga rua uaしonsoiayao ,onuじ：  

"recebia os seus camaradas, pouco freqientando 
os crculos academicos [...], a sua mesa e os seus 
hbitos demonstravam grande apego aos costumes 
gachos. Ali no faltavam nunca o magnfico 
churrasco e o estimado mate-chimarrao. Desde es-
se temiDo. era ardoroso amador das brnas de calos. 
一  」一1一ー  に一一1一一  一一一  一一一一  一一ー一一一一一一ー一  一一！一一型一 -- e deles tinha em casa numerosa criaao".' 

Quando no primeiro ano do curso, ainda "bicho", Pinheiro Machado se envolveu 

em uma briga a socos com um veterano, o estudante baiano Joaquim Ferreira Veloso, 

por ocasi谷o dos "trotes" aos calouros. Pinheiro era considerado "valente, pois era 

corrente que se crestara ao sol das batalhas na guerra do Paraguai"26. O conflito n谷o foi 

al6m disto, com os contendores acordando no levar adiante o caso. 

Em 1878, dois sdrios conflitos envolveram os estudantes da Faculdade de Direi- 

to. Um estava relacionado tamb6m com a questo dos "trotes". Esses teriam durado 

mais do que o normal, com os veteranos apupando constantemente ao longo do ano os 

calouros por onde estes passassem. Alguns veteranos tomam o partido dos calouros. A 

policia intervm. Segundo Vampr6, neste momento "o corpo academico esquece dissen- 

s6es, e todo se une, em nome da solidariedade da classe, contra os urbanos". Estudantes 

e policia travam uma bataiha campal no Largo de Sao Francisco, tendo sido alguns de-

les feridos. O presidente da provncia interv6m e depois "tudo se aquieta".27 

este partido em 1891, sendo reeleito para a legislatura seguinte. ABRANCHES, Dunchee de, op. cit., 
1918, P. 418. 
24 NOGUEIRA, Almeida. A Academia de So Paulo: tradic6es e reminiscdncias. Lisboa, Typ. A Editora, 
1912, vol. 9, p. 265. 
25 Idem, p. 265-266. 
26 Idem, p. 267. 
27 VAMPR, Spencer, op. cit., 1977, vol. 2, p. 250-25 1. 
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O outro conflito foi o que envolveu um protesto "injurioso", publicado num jor-

nal da cidade, por um aluno, padre, que, reprovado no terceiro ano por dois professores, 

os acusava de "hipocrisia" e de fazerem da "justi9a instrumento a sentimentos tristes e 

baixos"28. 

0 outro conflito foi o que envolveu um protesto "injurioso", publicado num jor-

nal da cidade, por um aluno, padre, que, reprovado no terceiro ano por dois professores, 

os acusava de "hipocrisia" e de fazerem da "justiça instrumento a sentimentos -tristes e 

baixos"28. 

Borges de Medeiros quando realizava seu curso de direito em So Paulo tamb6m 

participou do Clube Academico Republicano e foi redator do jornal A Rep露blica. As 

raz6es de no ter completado o curso no Largo de Sao Francisco no sao muito claras 

nas fontes. Dois motivos sao apontados. Teria se incompatibilizado com algum profes-

sor ou teria ido a Recife por orienta 谷o de seu pai que la possuia familiares29 

Borges de Medeiros quando realizava seu curso de direito em Sdo Paulo também 

participou do Clube Acadêmico Republicano e foi redator do jornal A República. As 

razeies de WA° ter completado o curso no Largo de São Francisco não são muito claras 

nas fontes. Dois motivos sdo apontados. Teria se incompatibilizado com algum profes-

sor ou teria ido a Recife por orientação de seu pai que ld possufa familiares29. 

Foi neste ambiente de efervescencia cultural e de constantes conflitos, justamen- 

te no perodo de implantaao da reforma Le6ncio de Carvalho e das rea6es a ela, que 

passaram por S乞o Paulo aqueles que se tornariam as principais lideran9as politico- 

partid白rias rio-grandenses do final do s6culo XIX e incio do XX. Essa geraao, marca- 

da por estas disputas e por este tipo de ambiente 6 que se poria a frente do movimento 

republicano no Rio Grande do Sul. Pinto demonstra a faixa etria de 47 dos membros do 

PRRem 1889. 

Foi neste ambiente de efervescência cultural e de constantes conflitos, justamen-

te no periodo de implantação da reforma Leôncio de Carvalho e das reações a ela, que 

passaram por São Paulo aqueles que se tornariam as principais lideranças politico- 

partiddrias rio-grandenses do final do século XIX e inicio do XX. Essa geração, marca-

da por estas disputas e por este tipo de ambiente é que se poria A frente do movimento 

republicano no Rio Grande do Sul. Pinto demonstra a faixa etária de 47 dos membros do 

PRR em 1889. 

Faixa de Idade 
em 1889 

Número 

20-25 02 
26-30 16 
31-35 06 
36-40 11 
41-45 05 
46-50 03 

+ de 50 04 
Total com info. 47 

Fonte: PiNTO, C6ui Regina Jardim. Contriー  Fonte: PINTO, Céli Regina Jardim. Contri- 

28 Idem, ibidem. 
29 Ver ALMEIDA, Joao Pio de. op. cit., 1928, p.5-9 e SPALDING, Walter. Construtores do Rio Grande. 
Porto Alegre, Sulina, 1974, vol 3, p. 69-70. 

28 Idem, ibidem. 
29 Ver ALMEIDA, Joao Pio de. op. cit., 1928, p.5-9 e SPALDING, Walter. Construtores do Rio Grande. 
Porto Alege, Sulina, 1974, vol 3, p. 69-70. 

. 

169 169 



加icao ao estudo 或l formα戸o dolセrtido 
Republicano Rio-grandense (1882-1891). 
Porto Alegre, disserta 吾o de mestrado em 
Ciencia Politica IUFRGS, 1979, p. 81. 

buição ao estudo da formação do Partido 
Republicano Rio-grandense (1882-1891). 
Porto Alegre, dissertação de mestrado em 
Ciência Politica /UFRGS, 1979, p. 81. 

Desta amostra de 47 membros do PRR, 33 tinham entre 26 e 40 anos quando da 

proclamaao da Repblica, o que os aproxima em termos de faixa et自ria. Outro dado 

importante 6 que dentre os 26 membros do PRR bacharelados em Sao Paulo que se 

vincularam ao partido no perodo da propaganda, 18 se formaram entre 1871 e 1885, 

sendo que 13 deles entre 1881 e 1 88530, justamente o perodo no qual Assis Brasil e 

Jlio de Castilhos se formaram, bem como ld estudava Borges de Medeiros antes de se 

transferir para Recife. 

Desta amostra de 47 membros do PRR, 33 tinham entre 26 e 40 anos quando da 

proclaMação da República, o que os aproxima em termos de faixa etária. Outro dado 

importante é que dentre os 26 membros do PRR bacharelados em São Paulo que se 

vincularam ao partido no periodo da propaganda, 18 se formaram entre 1871 e 1885, 

sendo que 13 deles entre 1881 e 18853°, justamente o periodo no qual Assis Brasil e 

Júlio de Castilhos se formaram, bem como estudava Borges de Medeiros antes de se 

transferir para Recife. 

Um outro indicador importante neste sentido de uma geraao de republicanos 6 o 

que se pode extrair das composi96es das bancadas rio-grandenses a Assembl6ia Consti-

tuinte federal: 

Um outro indicador importante neste sentido de uma geração de republicanos é o 

que se pode extrair das composições das bancadas rio-grandenses A. Assembléia Consti-

tuinte federal: 

Deputados Constituintes Federais do Rio Grande do Sul (1890-1891) 
Nome Local de Nas- 

cimento 
Ano de Nas- 

cimento 
Formação 
Superior 

Local do Cur- 
so Superior 

Ano de 
Formatura 

Vitorino Carneiro Monteiro Porto Alegre 1859 Direito sac) Paulo 1883 
Joaquim Pereira da Costa Cruz Alta Direito São Paulo 1881 
Antão Gonçalves de Farias RS Engenharia 

Civil 
Politécnica do 
Rio de Janeiro 

Júlio Prates de Castilhos Vila Rica 1859 Direito São Paulo 1882 
Ernesto Alves de Oliveira Rio Pardo Direito sac) Paulo 1883 
Antônio Augusto Borges 
de Medeiros 

Cagapava 1864 Direito São Paulo, 
depois Recife 

1885 

Alcides de Mendonça Lima Bagé 1859 Direito São Paulo 1882 
Joaquim Francisco de 
Assis Brasil 

São Gabriel 1857 Direito São Paulo 1882 

Thomas Thompson Flores 1852 Militar (coronel) 
Joaquim Francisco de 
Abreu 

RS 1836 Militar (vice-
almirante) 

Homero Batista São Borja 1861 Direito Sao Paulo, 
depois Recife 

1884 

Manoel Luiz da Rocha 
Osório 

1844 Militar (briga-
deiro) 

Alexandre do Nascimento Pelotas 1856 Direito São Paulo 1880 

3O Dadosextrados de PiNTO, C6ui Regina Jardim, op. cit., 1979, P. 85. 0 trabalho referido considera que 
27 destes membros do PRR estudaram em Sao Paulo, embora 26 la tenham se formado. E possivel que a 
discrep含ncia se de em fun9ao do caso de Borges de Medeiros, que fez os quatro primeiros anos do curso 
de direito em Sao Paulo, mas o completou em Recife. 

3° Dados extraidos de PINTO, Céli Regina Jardim, op. cit., 1979, p. 85. 0 trabalho referido considera que 
27 destes membros do PRR estudaram em Sdo Paulo, embora 26 14 tenham se formado. possivel que a 
discrepAncia se dê em fimçâo do caso de Borges de Medeiros, que fez os quatro primeiros anos do curso 
de direito em Sdo Paulo, mas o completou em Recife. 
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Fernando Abott RS Medicina Rio de Janeiro 
Demétrio Nunes Ribeiro RS Bel. em Ciên- 

cias Físicas e 
Matemáticas 

Escola Central 
do Rio de 
Janeiro 

Antônio Adolfo da Fontou- 
ra Menna Barreto 

1846 Militar (tenente-
coronel) 

Senadores Constituintes Federais do Rio Grande do Sul (1890-1891) 
Nome Local de 

Nascimento 
Ano de Nas- 

cimento 
Formação 
Superior 

Local do 
Curso Supe- 

dor 

Ano de For- 
matura 

Ramiro Fortes Barcellos Cachoeira 1851 Medicina Rio de Janeiro 1874 
José Gomes Pinheiro Machado Cruz Alta 1851 Direito São Paulo 1878 
Milo Anacleto Falcão da Frota 1836 Militar (mare- 

chal de cam- 
po). Também 
Bel. em Ciên-
cias Físicas e 
Matemáticas 

Escola Central 
do Rio de 
Janeiro 

Fontes: ABRANCHES, Dunchee de. Governos e congressos da Repblica dos Estados Unidos do Brasil. S貸o Paulo, s./ed., 1918. 
BEVILAQUA, Cl6vis. Histria da Faculdade de Direito do Recife. Brasflia, INTJConselho Federal de Cultura, 1977. FRANCO, 
S6rgio da Costa. GaUchos na Academia de Direito de Sao Paulo no s6culo XIX. In: Justia e Histria. Porto Alegre, TJ do Estado 
do Rio Grande do Sul, vol. 1, n. 1 e 2,2001. 

Fontes: ABRANCHES, Dunchee de. Governos e congressos da República dos Estados Unidos do Brasil. Sao Paulo, s./ed., 1918. 
BEVILAQUA, Clóvis. Histária da Faculdade de Direito do Recife. Brasflia, INL/Conselho Federal de Cultura, 1977. FRANCO, 
Sérgio da Costa. Gatichos na Academia de Direito de Sao Paulo no século XIX. In: Justiga e História. Porto Alegre, TJ do Estado 
do Rio Grande do Sul, vol. 1, n. 1 e 2, 2001. 

Extrado dos quadros completos acima, o quadro abaixo leva em conta somente Extraido dos quadros completos acima, o quadro abaixo leva em conta somente 

os 10 bacharis em direito dentre os 19 constituintes pelo Rio Grande do Sul: os 10 bacharéis em direito dentre os 19 constituintes pelo Rio Grande do Sul: 

Constituintes Federais do Rio Grande do Sul Bacharéis em Direito 
Nome Local de Nasci- 

mento 
Ano de 

Nascimento 
Local do Curso de 

Direito 
Ano de 

Formatu- 
ra 

José Gomes Pinheiro Machado Cruz Alta 1851 São Paulo 1878 
Alexandre Cassiano do Nascimento Pelotas 1856 São Paulo 1880 
Joaquim Pereira da Costa Cruz Alta Sao Paulo 1881 
Júlio Prates de Castilhos Vila Rica 1859 São Paulo 1882 
Alcides de Mendonça Lima Bagé 1859 Sao Paulo 1882 
Joaquim Francisco de Assis Brasil São Gabriel 1857 Sao Paulo 1882 
Vitorino Carneiro Monteiro Porto Alegre 1859 sac) Paulo 1883 
Ernesto Alves de Oliveira Rio Pardo São Paulo 1883 
Homero Batista Sao Borja 1861 São Paulo, depois Recife 1884 
Antônio Augusto Borges de Medeiros Cagapava 1864 São Paulo, depois Recife 1885 

Atentando para a ltima coluna, v6-se que todos os constituintes federais do Rio 

Grande do Sul formados em direito colaram grau num espao de tempo de sete anos, 

entre 1878 e 1885, sendo que todos estudaram em Sao Paulo, embora dois deles tenham 

se formado em Recife. 

Atentando para a tiltima coluna, ye-se que todos os constituintes federais do Rio 

Grande do Sul formados em direito colaram grau num espaço de tempo de sete anos, 

entre 1878 e 1885, sendo que todos estudaram em São Paulo, embora dois deles tenham 

se formado em Recife. 

Assim, pela proximidade et自ria, pela grande quantidade de formados em escolas Assim, pela proximidade etária, pela grande quantidade de formados em escolas 



superiores, pela supremacia dentre estes dos bacharis e, mais ainda, bachar6is pela es-

cola paulistana, e pela constataao de que todos os bachar6is se formaram num espao 

de tempo de sete anos, se pode concluir que o movimento republicano no Rio Grande 

do Sul, sob o aspecto de sua elite, foi, em grande medida, o produto da aao de uma 

geraao de militantes poltico-partidrios forjada no contexto das disputas e discuss6es 

relativas ao periodo da introdu9ao no Brasil daquele "bando de id6ias novas". 

Pinto chega a conclus6es semelhantes em seu trabalho. Por6m, no se detm 

mais demoradamente sobre as condi96es de gestaao desta geraao. Por outro lado, con- 

clui que os republicanos rio-grandenses seriam em sua maioria oriundos de "setores 

m6dios urbanos", que se contraporiam aos "interesses dominantes da oligarquia rural 

gacha" por se encontrarem num estado de "marginalizaao politica"31. O problema 

desta abordagem 6 dar importncia demasiada a indicadores de local de nascimento e de 

residencia dos agentes pesquisados, bem como valorizar demais uma possivel clivagem 

entre interesses urbanos e os da "oligarquia". Que estes republicanos da propaganda 

eram em grande parte cultural e escolarmente muito bem providos e passaram a residir 

em centros urbanos 6 correto e demonstrado. Que muitos se tomaram "profissionais 

liberais, professores, jornalistas e militares"32 6 tamb6m certo, como consequencia 

mesmo dos investimentos em educaao. O que 6 problemtico 6 afirmar que se diferiam 

significativamente dos seus advers自rios poltico-partidarios, principalmente dos gaspa- 

ristas do partido liberal que, se contava entre seus membros com um significativo nme- 

ro de estancieiros carentes de ttulos escolares, havia tamb6m entre eles vrios magis- 

trados, jornalistas, militares de origens acad6micas e profissionais liberais. 
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Nao 6 um dos objetivos deste trabalho resolver esta questao, pois uma pesquisa 

mais profunda sobre os componentes da fac9ao gasparista ainda no foi feita, princi- 

palmente uma anlise prosopogrflca33. O que se pode salientar, por6m,6 que a elite do 

partido liberal no parece diferir muito em termos de origens sociais e escolaridade da 

elite dos republicanos da propaganda. Pelo que se tem analisado aqui, as diferen9as sig-

nificativas podem ser encontradas mais pelas influncias conjunturais que forjaram a 

gera o dos republicanos do que por interesses contrapostos entre "setores m6dios urba- 

nos" e a "oligarquia rural". Depois de proclamada a Republica, por6m, o PRR passaria a 

receber novas ades6es, entre elas a de v白rios estancieiros do interior, assim como a con- 

solidaao da lideran9a de Jlio de Castilhos levaria a v自rias defec96es no seu pr6prio 

partido. 

Providas que eram de um razoavel capital cultural, as lideranas do PRR no se 

furtariam em apoiar fortemente a criaao de cursos superiores no Rio Grande do Sul. 

Dentre as escolas criadas se destacaria a Faculdade de Direito, que especial import含ncia 

passaria a ter na forma o cultural e escolar daqueles que disputariam posi96es de lide- 

ran9a e destaque nas elites rio-grandenses de um modo geral e em especial na elite poii- 

tico-partidaria. 

31 Idem, p. 107 e 109. 
32 Idem, p. 107. 
33 Hh trabalhos de anlise poltica que se poderiam qualificar de tradicionais, como os de PICCOLO, 
Helga Iracema Landgraf, op. cit., 1974 e de CARNEIRO, Newton Lus Garcia, op. cit., 1998, mas nao se 
realizou ainda uma pesquisa mais acurada sobre as origens, composi9ao e trajet6ria sociais dos membros 
do partido liberal. O que 6 de se notar a partir destes trabalhos j自  realizados, pela leitura dos anais da 
Assembl6ia Legislativa provincial e do jornal do partido, A Reforma,6 que aqueles que se manifestavam 
nestes espa9os nao eram estancieiros semi-alfabetizados de parquias perdidas no interior, mas agentes 
com razo自vel escolaridade e bom nivel cultural, como o prprio lider Gaspar Silveira Martins. 
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Iv 
~ 	 r 

FUNDACAO E TRAJETORIA INSTITU- 
CIONAL DA FACULDADE LIvRE DE DI- 
REITO DE PORTO ALEGRE: LEGISLA- 

~ 	 ~ 

C OES E ADMINISTRACAO INTERNA 

A responsabilidade pela funda 谷o da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre 

6quase unanimemente atribuIda a quatro "personagens" principais e a um grupo de fun- 

cion白rios phblicos em especial. Sao sempre destacados os nomes dos desembargadores 

do Superior Tribunal do Estado (STE) James de Oliveira Franco e Souza e Carlos 

Thompson Flores e dos lideres politico-partidrios Jlio de Castilhos e Borges de Me- 

deiros, bem como 6 relevada a import合ncia dos magistrados em geral1. Quanto s parti- 

cipa6es de Castilhos e Borges, o ltimo tamb6m desembargador, mas afastado para 

exercer a presidncia do estado, sao apontadas desde a "id6ia" da fulnda o da Faculda- 

de, que teria sido de Castilhos, o apoio "moral" de ambos, bem como o apoio material 

do governo estadual, que cedeu espaos em prdios pblicos para a instalaao da institu- 

'Ver SANTOS, Joao Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: subsidios para sua histria 
Porto Alegre, Sintese, 2000, p. 31-36 e FRANCO, James Maced6nia. Faculdade de direito de Porto Ale- 
gre: setenta e um anos de servi9os ao RGS. Correio do Povo. Porto Alegre, 14 de fevereiro de 1971. Este 
ultimo chega a ressaltar que "sem medo de errar, pode-se dizer que a Faculdade de Direito nasceu e to- 
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i9ao. 

Como foram os casos das demais escolas superiores instaladas no Rio Grande do 

Sul a mesma 6 poca, a funda o da Faculdade de Direito no se tratou de um empreen-

dimento estatal. Embora v自rios de seus "fundadores" fossem ou tivessem sido detento-

res de cargos publicos de carter politico-partidrio e a 6 poca fossem vinculados mais 

ou menos estreitamente ao PRR, foi na qualidade de particulares e de bachar6is em di-

reito que se reuniram e articularam a estruturaao do curso jurdico porto-alegrense. Foi, 

portanto, um empreendimento fonnalmente particular, de acordo com o que pregava 

Jlio de Castithos e na linha inaugurada, ao menos como possibilidade legal, pela re-

forma Le6ncio de Carvalho de 1879 e ratificada nas regulamenta6es republicanas 

quanto ao "ensino livre". 

O desembargador-presidente do S'tE. James de Oliveira Franco e Souza, ento 

presidindo igualmente as reuni6es preparat6rias para a funda o da Faculdade, manifes- 

tou-se no sentido de que, al6m do "interesse" do STE no "exito do empreendimento", a 

Faculdade seria de "vital importncia para a mocidade rio-grandense", ja que "desta 

casa de ensino devero sair os futuros magistrados, advogados e homens publicos do 

Rio Grande do Sul"2. No mesmo sentido, Santos refere que a partir da escola se "iria 

coordenar a formaao de uma nova estrutura na tessitura social, a de dar formaao juri- 

dica a mocidade conformada aos princpios republicanos"3. Por outro lado, no 6 rgao de 

imprensa de propriedade do PRR, A FederaCdo, a funda o da Faculdade recebeu em 

vrias ocasi6es destaque em sua primeira coluna, como na que saudava a instala o fes- 

mou corpo no seio da mais alta corte de justi9a do estado" 
2 Apud, FRANCO, James Maced6nia. Faculdade de direito de Porto Alegre: setenta e um anos de servi- 
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tiva da escola publicada na edi9ao de 4 de abril de l9OO4 

Ou seja, embora um empreendimento privado, a escola contou desde o princpio 

com o apoio do governo do estado e do chefe do partido politico entao dominante. Este 

ponto cabe ser devidamente frisado porque recente disserta9谷o de mestrado5 afirma que 

a ftindaao das escolas superiores no Rio Grande do Sul teria sido contrdria aos interes-

ses do governo estadual, embora as evidencias apontem justamente no sentido contrrio. 

Os argumentos levantados partem da no9ao de que as escolas superiores permitiriam a 

"formaao de uma elite concorrencial, ou seja, diplomada academicamente e apta a 

questionar o poder politico" do PRR. Segundo este ponto de vista, haveria uma disputa 

entre a "elite de bachar6is" e os "interesses da lideran9a poltica unipessoal" de Jlio de 

Castilhos. Assim, "institucionalizar o ensino superior no estado seria contradit6rio ao 

sistema politico orientado pela monopolizaao do poder facilitada pelo acesso restritivo 

a faculdades do centro do pas e pela dedica9ao exclusiva dos bachar6is a servi9o do 

Estado". A funda9谷o da Faculdade de Direito teria tido como resultado a "organiza9ao 

categorial dos bachar6is"6. 

Se, posteriormente, certos focos de crticas e mesmo oposi9ao ao governo surgi-

ram entre alunos e alguns professores das escolas superiores e formalmente o governo 

procurava mostrar-se alheio a organizaao do ensino superior seguindo suas diretrizes 

programticas e os dispositivos constitucionais, isto nao quer dizer que fosse contr自rio 

cos ao RGS. Correio do Povo. Porto Aleare. 14 de fevereiro de 1971. 
3 hA 、T",ハh T ケ  T、  工  工 	．』  へ八八入 	一へ さAIN i uさ.J oao t'earo aos. on. cit..z uuu. n. .iz. 
4 、 γ 	・1 ~ ver a citaCao e comentarios no canituio mtrociutorio ao trabaiflo. 
5 、 n,、nー，h 、 ‘ tL・  ，、  1 . 	 ,, . 	,, , 	" 	,. 	, ,, 	 ,，』． 	 ノ、  ー MtNVtS, Maralucia Koirlgues・  Iシntre o "saber" e o‘アoder": os politicos profissionais do governo 
castilhista (1891-1900). Porto Alegre, Disserta9ao de Mestrado em Ci6ncia Polftica/PPGCP/UFRGS, 
1999. 
6 Idem, p. 108-109. Cabe salientar que o ensino superior nao 6 o objeto especifico desta disserta9ao, sendo 
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ao ensino superior por este potencialmente viabilizar a formaao de oposicionistas cul- 

tural e escolarinente habilitados. 

Neste sentido, ha um artigo publicado em A Federacdo em fevereiro de 1904 

que 6 esclarecedor. Embora seja um texto assinado por Oscar Ramos, quer dizer, no se 

trata de uma opiniao da redaao do jornal, o fato de ser publicado no 6 rgao de imprensa 

do PRR 6 sintomtico de uma posi9ao que deveria ter algum respaldo no comando par- 

tidrio. Segundo este, o Rio Grande do Sul sempre teria sido visto pelo resto do Brasil 

como "menor" intelectualmente, sendo a isto fadado at por causa de seu "clima". Mas 

isto estaria mudando, pois "as tres academias, direito, engenharia e medicina, vo im-

pondo-se a considera o dos espiritos equanimes, que amam a instru9ao, porque dela 

depende a felicidade de um povo e a garantia de um regime"7 Mais ou menos oficial- 

mente, pois, havia a no9ao clara de que a instru9ao superior era uma necessidade, at 

mesmo como garantia de sustentaao para o pr6prio "regime republicano". 

Retomando as palavras de James Franco e Souza acima citadas,6 interessante 

notar que aqueles que o presidente do STE arrola como objetivos da institui9o que se 

estava estruturando, "formar magistrados, advogados e homens publicos do Rio Grande 

do Sul" podem ser comparados com os objetivos anteriormente propostos para a funda- 

co dos cursos jurdicos no Brasil pouco mais de setenta anos antes. Novamente aparece 

a preocupa o de fornecer quadros ao Estado, seja na magistratura, seja nos demais po- 

deres. Os cursos deveriam formar os genricos "homens publicos"8. 

aue a documenta 谷o a este resteito nela nao est自  iresente. 
7 RAMOS, Oscar. A Federacao, 10 de fevereiro de 1904, P. 1 
8 Segundo a Constitui9ao estadual de 1891, os poderes no Rio Grande do Sul eram divididos em "Presi- 
dencia do Estado", que acumulava fun96es executivas e legislativas, para se usar a nomenclatura da divi- 
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A presen9a das escolas superiores no Rio Grande do Sul permitia ao comando do 

PRR e do governo um controle sobre a formaao superior nao necessariamente por me-

canismos administrativo-fmanceiros direitos, como seria no caso de um ensino superior 

oficial, mas por meios mais difusos e informais que no eram menos eficazes, tais como 

a dependencia destes de fmanciamentos e outras benesses dos poderes publicos, bem 

como atrav6s do exercicio da patronagem e do uso de vinculos poltico-partidrios e de 

parentesco entre agentes da institui9ao e agentes do governo e/ou do PRR, sendo que 

muitas vezes a mesma pessoa tinha vincula6es estreitas com todas estas instancias. 

Por outro lado, o trecho acima citado, que se refere a que se pretendia com a Fa-

culdade de Direito dar uma "forma 谷o juridica a mocidade conformada aos princpios 

republicanos", aponta para que um dos objetivos de sua funda o era o de formar e ca-

pacitar escolar e culturalmente uma elite dentre aqueles que jd seriam de antemao "re- 

publicanos", ou seja, partid自rios ou simpatizantes do PRR. Sob este ponto de vista a 

Faculdade deveria ser uma esp6cie de escola de formaao juridica para jovens compa-

nheiros de partido politico, pois a passagem citada no se refere a formar republicanos, 

mas a dar forma9ao juridica aos que jh o eram. Este6 um outro elemento da rela o 

entre a Faculdade e a poltica-partid白ria que pode ser traduzido em termos da rela o 

entre a Faculdade e o PRR, a primeira legitimando social, cultural e escolarmente o "re- 

publicanismo" associado aos membros ou proto-membros do segundo. 

A fim de desenvolver este capitulo que enfoca os aspectos mais formais e pro- 

sao de poderes liberal cl自ssica, "Assembl6ia dos Representantes",6 rgao parlamentar com fun96es emi-
nentemente or9amentrias e fiscalizatrias, e "Magistratura", que corresponderia a um poder judicirio. 
Ver A Constitui9ao Poltica do Estado do Rio Grande do Sul. In: CARNEIRO, Paulo (org.). Idias polti- 
cas de JIlio de Castilhos. Brasilia/Rio de Janeiro, Senado Federal/Casa de Rui Barbosa, 1982, p. 446- 
461. 
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priamente institucionais, os seguintes pontos passam a ser destacados, todos tendo em 

vista as rela6es entre a Faculdade e a poltica partid白ria. Primeiro, os diretores que es-

tiveram a frente da institui9谷o durante o perodo em foco (1900-1937). Segundo, a traje- 

t6ria da Faculdade em relaao com as leis federais sobre o ensino e sua passagem de 

institui9ao privada a institui9o publica estadual incorporada a uma estrutura universit- 

ria. Terceiro, buscou-se analisar as condi96es materiais e patrimoniais da escola e sua 

dependencia de recursos p丘blicos. 

4.1 - Os DIRETORES: 

Desde a sua fundaao at6 1937 a Faculdade de Direito porto-alegrense teve ape-

nas trs diretores. O primeiro foi o desembargador Carlos Thompson Flores, que se 

manteve no cargo at6 1904. 0 segundo foi o tamb6m desembargador Manoel Andr da 

Rocha, que permaneceria na dire9ao da escola at6 1935, quando foi sucedido pelo pro-

fessor Luiz de Mello Guimares, outro desembargador. 

Como ja salientado, Thompson Flores fora um dos principais articuladores da 

fundaao da escola. Nascido na capital do estado, no perodo republicano fora constitu-

inte estadual e membro da Assembl6ia dos Representantes (189 1-1896) pelo PRR, tendo 

ingressado no STE em 1893, do qual foi vice-presidente em 1896 e 1897. Ocupou tam- 

b6m o cargo de procurador geral do estado (1894-1904), cargo este de import含ncia es- 

trat6gica e de estrita confiana dos chefes do governo, Jlio de Castilhos, at6 1898, e 

depois Borges de Medeiros. Morreu em 1904 no exercicio da dire9o da Faculdade e 
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quando tamb6m lecionava a disciplina de Direito Privado9. 

Thompson Flores foi sucedido pelo professor Manoel Andr6 da Rocha, desem- 

bargador desde 1903 e presidente do STE de 1921 a 1935. Ele permaneceria no cargo de 

1904 at 1935, quando se tomaria o primeiro reitor da rec6m-fundada Universidade de 

Porto Alegre (UPA). Pelo que se p6de verificar, h poucos dados biogrficos mais deta- 

ihados sobre Andr da Rocha que tenham sido publicados ou que estejam a disposi9o 

do p丘blico, mas h algumas indica6es que apontam para uma estreita rela o entre ele 

e o presidente do estado Borges de Medeiros. 

Andr6 da Rocha nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, e fez seu curso de direi-

to em Recife, formando-se em 1883. Foi para o Rio Grande do Sul ainda no perodo 

imperial (1885), assumindo juizados em comarcas do interior. No perodo republicano 

parece ter apoiado o governo de Jlio de Castilhos. Em 1892, quando Castilhos 6 depos- 

to, Andr6 da Rocha 6 afastado da magistratura e passa a advogar em Lagoa Vermelha, 

retomando a atividade de magistrado com a volta do PRR ao governo. Em 1896 se torna 

juiz em Porto Alegre, quando passa a ser convocado interinamente para compor o STE. 

Assume o cargo de desembargador efetivo em 1903, justamente na vaga aberta com o 

afastamento formal de Borges de Medeiros'o. 

Suas liga96es com o presidente do estado podem ser inferidas tamb6m pelo fato 

de que foi justamente no perodo inaugurado com a morte de Castilhos, no qual Borges 

estava tentando impor-se como 1der do PRR, que Andr6 da Rocha foi nomeado chefe 

de polcia interino do estado (1904) e no ano seguinte se tornou o seu procurador geral. 

9 Dadosextraidos da tabela constante no Anexo II. 
10 Borges j n乞o exercia o cargo de fato desde que assumira a presidencia do estado pela primeira vez em 
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Pode parecer estranho, se 6 considerada a importancia dos cargos que Andr6 da Rocha 

exercia, mas na documenta o consultada11 hd pouqussima correspondencia recebida 

pelo presidente Borges de Medeiros enviada por ele. Isto, porm, pode indicar que as 

entrevistas pessoais entre ambos eram constantes, sendo portanto desnecess白rio a Andr 

da Rocha se dirigir freqentemente ao seu "bom amigo e preclaro chefe"2 por meio de 

correspond6ncia escrita. 

Foi encontrada uma nica carta que deixa transparecer o carter da relaao em 

termos de troca de favores. Andr6 da Rocha escreve a Borges pedindo "encarecidamente 

que nao se esque9a da promessa que me fez de que indicaria o nome de Joo [ilegivel] 

de Oliveira Mendes" para uma promo9o. Salientando que tinha conhecimento de vagas 

abertas, "tomo a liberdade (do que pe9o desculpas) de relembrar aquela promessa que 

significa um ato de justi9a". Andr6 da Rocha ainda descreve as qualidades do seu apa-

drinhado e termina escrevendo que "o Marcos e o [ilegivel] estao de acordo com a pro- 

mo9ao"3. "Marcos"6 provavelmente o coronel Marcos de Andrade, um dos chefes mais 

importantes, senao o mais, do PRR no municpio de Porto Alegre. 

Andr da Rocha, pois, era para o presidente do estado Borges de Medeiros um 

agente bastante conveniente naquele perodo crucial no qual estava em jogo a afirma o 

de sua lideran9a. Esta vinha sendo contestada por outros lideres importantes do PRR, o 

que levaria a novas dissidencias no partido e a disputa eleitoral de 1907. Apadrinhando 

1898. 
' Correspondencia passiva de Borges de Medeiros enviada desde o municpio de Porto Alegre. Arquivo 
Borges de Medeiros (ABM) do Instituto Hist6rico e Geoar自fico do Rio Grande do Sul (IHGRSl 
12 Carta de Manoel Andr da Rocha a Borges de Medeiros, 01 de janeiro de 1905 (ABM-IHGRS, doc 
4715). 
13 Carta de Manoel Andr6 da Rocha a Borges de Medeiros, 05 de janeiro de 1913 (ABM-IHGRS, doc 
5187). 
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a "carreira" do magistrado oriundo de um estado longnquo da federaao, Borges asse-

gurava algu6m em postos importantes que lhe devia pessoalmente gratidao e em quem 

podia confiar com maior seguran9a do que a que poderia dispensar em relaao aos "co- 

ron6is" do PRR e outros de seus membros cujas rela6es com o partido eram antigas e 

baseadas em redes de rela6es pessoais ha muito costuradas. Isto porque muitos deles se 

vinculavam a liderana de Jlio de Castilhos e no a de Borges e as suas rela6es de 

solidariedades pessoais estavam distribudas entre os principais lideres partid白rios, den- 

tre os quais Borges era apenas mais um, embora provavelmente o mais importante ainda 

antes da morte de Castilhos. Da a conveniencia para aquele que tentava impor-se como 

o novo "chefe unipessoal" do PRR de confiar a algu6m de fora do Rio Grande do Sul 

postos centrais na estrutura burocratica de seu governo. 

Em termos mais formais, em 1905 Borges de Medeiros solicitou a Congrega o 

da Faculdade de Direito que examinasse e emitisse um parecer sobre o projeto do C6di- 

go do Processo Civil e Comercial do Rio Grande do Sul. Andr da Rocha presidiu uma 

comissao de professores composta ainda por Plnio Alvim, Joaquim Antnio Ribeiro, 

Tim6theo Pereira da Rosa, Pedro Affonso Mibielli e Leonardo Maced6nia Franco e 

Souza, tendo sido escolhido este u ltimo o relator geral. Dois anos depois a comisso 

enviou o trabalho ao governo do estado que o acatou e promulgou como o C6digo refe- 

rido'4. 

Por fim, quando Andr6 da Rocha assume a reitoria da Universidade de Porto A- 

legre, a dire9o da Faculdade passa para o desembargador Luiz de Mello Guimares. 

1' Ver VARIOS. LIVRO do centendrio dos cursos juridicos no Brasil. Porto Alegre, Livraria America- 
na/J. O. Rentzsch & Cia., 1927, p. 108-110. 
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Nascido na cidade de Rio Grande, formou-se em So Paulo em 1897 e vinculou-sea 

Faculdade de Porto Alegre em 1923, depois de ter sido catedrtico da Faculdade de Di-

reito de Pelotas. Desde formado seguiu carreira na magistratura, tendo assumido diver-

sas comarcas no interior. Tornou-se desembargador em 1920, quando se transfere de 

Pelotas para Porto Alegre. Em 1932 foi eleito vice-presidente do STE e designado pre-

sidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Em 1935 assume a presidencia da Corte 

de Apelaao do Estado, nova nomenclatura do antigo STE. Aposentou-se no ano 

seguinte na carreira de magistrado. 

Mello Guimaraes no ocupou cargos eletivos e n谷o consta ter sido filiado a par-

tidos politicos. Por6m, no atuou somente na magistratura. Suas rela6es com o PRR e 

ap6s 1930 com o interventor e depois governador eleito Flores da Cunha, parecem ter 

sido estreitas. Entre 1923 e 1928 assumiu por diversas vezes o cargo de procurador ge-

ral do estado, o que indica uma relaao de proximidade com Borges de Medeiros. Em 

1931 e 1932 novamente 6 indicado procurador geral e tamb6m integra uma comisso 

revisora do C6digo de Processo Civil e Comercial do estado. Colaboraria tamb6m na 

comiss谷o que elaborou um ante-projeto de Constitui9谷o estadual em 1934 e no ano se-

guinte foi designado por Flores da Cunha para elaborar um ante-projeto de reorganiza- 

9o judiciria do Rio Grande do Sul. 

Os tres primeiros diretores da Faculdade, pois, tinham em comum o fato de se-

rem primordialmente magistrados, todos j na condi9ao de desembargadores, bem como 

possurem vinculos importantes com a institui9ao. Thompson Flores e Andr6 da Rocha 

foram dois dos organizadores da Faculdade, Mello Guimares fora lente desde 1923 at 

assumir a dire9o em 1935. Por outro lado, os vnculos que possuam com a politica 
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partidria, ou ao menos com os chefes do governo estadual at 1937, podem ser perce-

bidos de forma direta. Todos os tr6s foram procuradores gerais do estado. e chegaram a 

desembargadores sob governos do PRR. Por outro lado, Thompson Flores ocupou car-

gos eletivos pelo partido e Andr6 da Rocha foi chefe de policia do estado. 

Tais rela6es estreitas tamb6m podem ser inferidas se sao considerados o carter 

da magistratura e as formas de ingresso nela. Trata-se em principio de uma carreira t6c- 

nico-jurdica supostamente paralela e aut6noma frente a poltica partidria. Por6m, Joao 

Neves da Fontoura refere que, at6 1915, no Rio Grande do Sul a magistratura "compu-

nha-se em sua grande maioria de nortistas ou nordestinos". Somente em 1904 formou-se 

a primeira turma da Faculdade de Direito de Porto Alegre e, at6 ento, a oportunidade 

de estudar direito era reservada aos rio-grandenses "que dispunham de alguns bens de 

fortuna" para o fazerem no Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Recife. Ao retornarem para o 

Rio Grande do Sul, por6m, nao se inclinavam para "cargos p丘blicos" por serem estes 

"mal remunerados, mas para a advocacia e a poltica". Ja os "nortistas ou nordestinos" 

que se propunham a migrar para o Rio Grande do Sul e ocupar tais cargos deveriam 

cumprir um certo caminho: "o pretendente recorria ao governador do seu estado, e este 

o recomendava a Pinheiro Machado, aqui no Rio, de onde o jovem interessado seguia 

para o Sul, com carta de apresenta o, la encontrando todas as facilidades"5 

Franco, comentando as reformas judiciais de Jlio de Castilhos a partir de con- 

clus6es retiradas das declara6es do prprio sobre a promulga o do C6digo de Organi- 

15 FONTOURA, Joao Neves da. Mem（うrias: Borges de Medeiros e seu tempo. Porto Alegre, Globo, 1969, 
p. 90. 
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za o Judici白ria16 de 1895, refere que o ento chefe do PRR teria procurado "cercar de 

garantias a magistratura, fazendo questo cerrada de assegurar-lhe a independencia ante 

o Poder Executivo estadual, num grau talvez maior que a dos dias atuais"'7. Isto con-

trasta fortemente com o que refere Joao Neves que, ao contrrio, aponta qual o caminho 

"regular" para a ocupaao destes cargos, ou seja, eles eram politico-partidarizados en-

quanto objeto de patronagem. 

O devidamente credenciado rec6m chegado encontrava uma posi9ao que devia 

aos favores obtidos a partir deste segmento de rede que se iniciava em seu estado natal, 

envolvia Pinheiro Machado, Borges de Medeiros e desembargadores do STE. S6 assim 

lograva sua nomea o para o almejado cargo, normalmente um juizado em alguma co-

marca do interior. As possibilidades de que este viesse a tornar-se um cliente do prprio 

Borges ou ao menos um "simpatizante" do partido poltico dominante eram enormes, 

sob pena de cair em desgraa e ter sua carreira truncada pela falta de promo96es e por 

transferncias para comarcas mais obscuras, al6m 6 claro de poder cair na teia clientelis- 

tica do chefe partidrio do municpio ao qual foi designado. 

Ou seja, o pleiteante, provido de um capital de rela6es sociais em sua terra natal 

e do titulo escolar de bacharel, acionava um ou mais conterrneos bem situados politi-

camente que, por seu turno, acionavam Pinheiro Machado. Este usava suas rela6es 

com Borges ou com outros partid自rios e/ou desembargadores para indicar o nome do 

candidato. Este 丘  ltimo aportava no Rio Grande do Sul com um emprego garantido, "en- 

' GOVERNO do estado do Rio Grande do Sul. Leis, decretos e atos do governo do estado do Rio Gran-
de do Sul - 1895. Porto Alegre, Oficinas grficas de A Federacao, 1920. Esta lei contemplava crit6rios de 
ingresso na magistratura por concurso pblico e de ascensao na carreira, principalmente acesso ao Supe- 
nior Tribunal, por antiguidade. Contemplava ainda a vitaliciedade e inamovibilidade dos magistrados em 
seus cargos. 
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contrando todas as facilidades", nas palavras de Jo谷o Neves. A indicaao era j自  o ato de 

nomeaao, mas que vinha acompanhada de uma divida para com os mediadores aciona-

dos para resolverem a questo do pleiteante.E claro que era esperado deste a fidelidade 

para com seus padrinhos, ou, por outra, a disposio de prestar favores de acordo com o 

princpio da reciprocidade quando fossem estes solicitados. O novo magistrado iniciava 

as suas atividades j inserido em redes de rela6es que, no caso da poltica regional, 

tinham ao centro a figura do presidente do estado. 

E se este era o caso para os imigrados do Norte do pas, o caso de rio-grandenses 

nao era diferente, sendo apenas outros os mediadores acionados para a ocupa o dos 

cargos, al6m do prprio Pinheiro. Ou seja, o que regrava o acesso aos cargos da magis-

tratura e s promo96es nao eram principalmente crit6rios meritocrticos objetivos de 

competncia tcnica e profissional, os concursos publicos ou o critrio de antiguidade 

que estavam formalmente contemplados na Constitui9o de 1891 e no C6digo de 1895, 

conforme sustenta Franco, mas o jogo das rela6es de patronagem e clientela. 

Durante todo o perodo no qual a Faculdade foi uma institui9ao de direito priva- 

do, teve apenas dois diretores, sendo que um deles se manteve no cargo durante 31 dos 

34 anos de tal regime juridico. Como se tratava de Andr6 da Rocha, se pode inferir que 

o governo do estado atribuia grande importncia a institui9ao na qual deveria contar 良  

sua frente com algum de estreitas rela6es com o lider do PRR. Por outro lado, o fato 

de que a dire9ao era uma funao exercida a partir da escolha pelos membros da Congre- 

ga9o da Faculdade, ou seja, o diretor era eleito pelo voto dos prprios professores, po- 

'7 FRANCO, S6rgio da Costa. Jlio de Castilhos e sua poca. Porto Alegre, UFRGS, 1988, p. 155 
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de indicar tanto uma inclina o da maioria do corpo docente a um apoio ao governo, 

quanto tamb6m um modo conveniente a institui9ao para poder receber benesses deste ao 

manter no seu cargo mais importante algum da confiana de Borges de Medeiros e, 

depois, de Flores da Cunha. Com  a estadualizaao em 1934, a ingerncia do chefe do 

governo na escola passaria a ser ainda mais intensa, pois agora a dependencia adminis-

trava passava a ser direta, bem como a nomea o de pessoal passava a ser de competn- 

cia do governo estadual. 

4.2 - As REFORMAS FEDERAIS NO ENSINO E A FACULDADE DE DmiITo 

Como j referido anteriormente, logo ap6s a fimda o a Congrega o da Facul-

dade empenhou-se em adequar seus estatutos, patrim 6nio e procedimentos ao que exigi-

am as leis federais no sentido de buscar a equiparaao s escolas oficiais. O modelo para 

os ajustes estatutrios foi o da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Assim, 

entre 1900 e 1903 o governo do estado e os parlamentares federais do PRR foram acio-

nados para atuarem junto ao governo central. Em seis de julho de 1903 um decreto fede-

ral reconhecia a equipara o, um ano antes que se formasse a primeira turma de esta- 

dantes. A Congrega o da Faculdade nomeou uma comisso de professores para agra- 

decer, em visitas, os empenhos do presidente o estado, Borges de Medeiros, e do chefe 
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do PRR, Jhlio de Castilhos. A Federaぐdo publicou diversos artigos saudando o fato18. 

No primeiro anivers自rio do decreto de equipara o, novamente o jornal do PRR 

dd destaque s respectivas comemora6es. Estas contaram com uma "marche aux fiam- 

beaux" seguida de discursos de professores e estudantes. Outra vez sao citados, em a- 

gradecimento, os nomes de Jlio de Castilhos, falecido em outubro do ano anterior, de 

Borges de Medeiros, do presidente Rodrigues Alves e do ministro do Interior, Jos6 Joa-

quim Seabra'9 

Nos marcos cronol6gicos aqui em pauta, a questao do reconhecimento federal e 

da consequente inspe9ao pela Unio da Faculdade ainda teria desdobramentos. At 

1911, manteve-se a situaao inaugurada em 1903. Ao fmal deste perodo, um rio- 

grandense que ocupava o minist6rio da Justia e Interior do governo Hermes da Fonseca 

elaboraria um decreto, logo posto em prtica, que novamente reformava o ensino no 

Brasil. Trata-se da chamada reforma Rivad自via Corra, considerada como o coroamento 

das legisla6es sobre a educaao no Brasil que tiveram como norte a questao da liberda-

de de ensino20. 

Antes da reforma de 1911, por6m, ha que se levar em conta a situaao do ensino 

superior no Brasil nos inicios do regime republicano. Em termos mais gerais com res-

peito a educa o, "a Repblica 6 proclamada sem um programa prospectivo definido, 

embora o ideal federativo {...] traduzisse as esperanas dos liberais radicais [...], assim 

18 Ver TILL, Rodrigues. Histria da Faculdade de Dfreito de Porto Alegre (1900-2000). Porto Alegre, 
Martins Livreiro, 2000, P. 109-115 e FRANCO, James Maced6nia, op. cit., 1971. 
19 HFederaぐdo, 06 e 07 de julho de 1904, p. 2 e 1, respectivamente. 
20 o pr6prio Rivadvia Correa argumentou que "examinando, retrospectivamente, as dire96es que, em 
trinta anos, a questo do ensino tem tomado no Brasil, nota-se que, apesar de se delinear em curvas mais 
ou menos sinuosas, ela se encaminha no sentido da plena liberdade espiritual." Decreto n. 8659 de 5 de 
abril de 1911. In: MOACYR, Primitivo. A instruぐdo e a Repblica. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
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como as propostas de liberdade de ensino traduziam o ideal educacional"21. As leis e 

decretos republicanos viriam ao encontro de no96es ento correntes em parte da elite 

politica nacional quanto a que o ensino deveria ser leigo e que deveria prevalecer a li-

berdade de ensino, O decreto de 2 de janeiro de 1891, conhecido como reforma Benja- 

mmn Constant, entao ministro da Instru o P丘blica, dispunha que o ensino poderia ser de 

competencia federal, estadual e particular, consagrando a questo da liberdade de ensino 

em moldes semelhantes aos inaugurados com a reforma Le6ncio de Carvalho, quer diー  

zer, a liberdade de ensino como fundamentalmente a liberdade de particulares ensina-

rem nas escolas oficiais e/ou criarem "cursos livres"22. Nesta linha se organizaram as 

diversas faculdades livres espalhadas por alguns estados da federa o, como as que se 

instalaram no Rio Grande do Sul. 

Com respeito aos curriculos e organiza 谷o dos cursos de direito, a reforma de 

1891 dividia os cursos de Recife e Sao Paulo em trs: ciencias jurdicas, ciencias sociais 

e notariado23. Era abolido dos curriculos o direito eclesi自stico, uma vez que o novo Es-

tado se apresentava como laico, e era dada e nfase maiora filosofia e histria do direito 

do que ao direito natural. Segundo Bastos, por6m, as reformas curriculares republicanas 

no foram, como antes teria ocorrido a poca da funda o dos cursos juridicos na d6ca- 

da de 1820, reflexo de debates parlamentares e nem fruto de "discuss6es pedag6gicas 

profundas". Nao traduziram "qualquer proposta de compreenso do fenmeno jurdico" 

vol.4, 1942, P. 7-32. 0 trecho citado 6 parte da Exposi9ao de Motivos, p. 9. 
21 BASTOS, Aur6lio Wander. O ensino juridico no Brasil. Rio de Janeiro, Lumen Jjiris, 2000, p. 153. 
22 Idem,p. 156. 
23 0 primeiro curso habilitaria para a advocacia, magistratura e oficios de justi9a. O segundo habilitaria 
para cargos diplomticos e dire9o de6 rgきos publicos. O terceiro habilitaria para oficios de justi9a. O 
grau de doutor seria concedido aos que fossem bachar6is nos dois cursos de ciencias juridicas e sociais e 
defendessem tese. Ver Idem, p. 154-155. 
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e no representaram uma "ruptura com os fundamentos do ensino juridico do Imp6rio". 

O que ocorreu foi uma esp6cie de ajuste que afastava as influncias dos direitos eclesi- 

stico e natural, assim como do direito romano, e dava maior e nfase a hist6ria do direi- 

to, inclusive do direito nacional, e a filosofia do direito. Procurou-se apenas secularizar 

o ensino juridico24 e retirar dele conte丘dos suspeitos de terem servido a legitimaao do 

regime monarquico. 

Em 1895, novo diploma legal vinha reorganizar o ensino juridico no pas. Os 

cursos de notariado e de ciencias sociais foram abolidos, restando o bacharelado em 

ciencias jurdicas e sociais, agora num curso de cinco anos. Curriculannente, algumas 

cadeiras foram criadas, mas, no geral, mantiveram-se "as mesmas linhas e tendencias de 

orienta ao" anteriores25 

A lei de 1895 tamb6m buscou regular a instala9o dos cursos juridicos nas fa-

culdades livres que se iam criando no pas, bem como "corrigir a prtica abusiva da fre- 

qencia livre, transmudada em ausencia de freqiencia"26. Assim, a lei previa que as 

faculdades livres que se propusessem a obter o reconhecimento federal deveriam ter um 

patrim6nio minimo de 50:000$000, uma freqencia minima de 30 alunos em dois anos, 

estatutos concordes com a lei e contar com um fiscal federal. Estava prevista tamb6m a 

suspensao das atividades da escola, por um ou dois anos, que no observasse as regras 

de admissao え  matrcula e de realizaao de exames27. Quanto a freqencia, a lei a torna-

va obrigat6ria. Porm, no tardou a que recursos e novos projetos de lei fossem aprecia- 

24 Idem,p. 155-156. 
25 Idem,p. 157. 
26 Idem,p. 158 
27 Idem, ibidem. 
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ハ  aos no congresso e nouvesse um reiaxamento quanto a oorigaioneuaue ue irequencia 

Nos marcos de vigencia da lei de 1895 e dos ajustes operados por uma lei de 

1901 6 que foi criada e logrou a equiparaao com as escolas oficiais a Faculdade de Di-

reito de Porto Alegre. Contudo, a lei que traria conseqiiencias mais significativas para a 

institui9ao, revelando inclusive sua estreita relaao com o governo estadual, foi a de 

1911. 

O ministro da Justi9a e Interior Rivadvia da Cunha Correa era membro do 

PRR. Foi alado ao cargo com a posse na presidencia da Repblica de Hermes da Fon-

seca (1910-1914), justamente no momento que Love identificou como sendo o da "as- 

cens谷o do Rio Grande do Sul na poltica nacional"29. Passado o conturbado perodo da 

guerra civil e mesmo o da crise sucess6ria dentro do pr6prio PRR ocorrida com a morte 

de Jlio de Castilhos, que terminou com a consolidaao da liderana de Borges de Me- 

deiros, o Rio Grande do Sul passou a representar uma for9a poltico-partid自ria nacional 

no negligencivel. 

Crescimento populacional e econ6mico se refletiam em mais recursos materiais 

para o governo do estado, bem como num maior nilimero de eleitores mobilizdveis. Por 

outro lado, o Rio Grande do Sul contava entre seus parlamentares federais com o sena- 

28 Bastos transcreve partes das discuss6es parlamentares a este respeito e, comentando o que terminava de 
relatar, escreve que o "quadro que se colocava para o ensino juridico e, especialmente, da situa9ao dos 
alunos de Direito jh em meados da Repblica" era o de uma "situaao catica do ensino juridico {que] 
sobrevivia e estendia os efeitos do quadro de desmobiliza叫o criado no Imprio. Os cursos eram frgeis e 
a consciencia poltica lutava para sobreviver a sua fragilidade, que, alias, era comum a todo o ensino 
superior. Na verdade, se tomarmos como padr谷o o ensino de nossos dias, naquela poca nきo tnhamos 
ensino superior; por todas as questes identificadas, tinhamos um simulacro de ensino juridico superior, 
que influiu negativamente na nossa forma o educacional e nas medidas conetivas tomadas ap6s 1930 e 
que sao necessarias ainda em nossos dias, impedindo que o ensino superior caminhe por ele mesmo". 
Idem,p. 159-165. 
29 LOVE, Joseph. O regionalismo ga"cho e as origens da revoluぐao de 1930. Sao Paulo, Perspectiva, 
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dor Pinheiro Machado, um dos articuladores principais da candidatura Hermes da Fon- 

seca, bem como com uma bancada razoavelmente disciplinada no sentido de seguir as 

decis6es e orienta6es do presidente do estado e do prprio Pinheiro Machado, pois que 

quase exciusivamente composta por membros do PRR. Este foi o perodo no qual a as- 

cendencia de Pinheiro Machado atingiu seu pice na poltica nacional. Sem entrar em 

maiores detalhes a este respeito30, basta para a questo do ensino aqui em pauta salientar 

que Rivadvia Corra era oriundo da regiao da fronteira oeste, justamente a zona de 

influencia de Pinheiro Machado no Rio Grande do Sul31. Al6m disso, no programa do 

Partido Republicano Conservador (PRC), criado no Congresso por Pinheiro como base 

de apoio ao governo Hermes da Fonseca, havia a previsao de sustenta o do principio 

da "liberdade de ensino", que seria uma "peculiar medida positivista de negar ao gover-

no qualquer controle sobre o ensino superior", como uma das formas de "satisfazer os 

gachos"32 

A reforma Rivadvia Corra, pois, se encaixa neste contexto tanto como conse- 

qencia das linhas reformistas iniciadas na d6cada de 1870, passando pelas leis republi- 

canas, como o produto de um arranjo politico que vinha ao encontro das teses progra- 

mticas, algumas transformadas em dispositivos constitucionais estaduais, h muito pre- 

1975, p. 146 e seguintes. 
30 Isto j自  foi detaihadamente analisado por Idem, p. 145-175, capitulo intitulado "Pinheiro e seu partido". 
31 Rivadavia da Cunha Correa, nasceu em Santana do Livramento em 1866. Estudante de direito em So 
Paulo, foi membro do Clube 20 de Setembro e redator de A Repblica, bacharelando-se em 1887. Pode 
ser considerado membro da geraao da propaganda republicana j自  analisada. Foi deputado constituinte e 
depois ordinrio pelo estado de Sao Paulo, voltando a C含mara pelo Rio Grande do Sul, exercendo manda-
to de 1895 a 1910 na bancada do PRR. Era primo de Jos6 Antnio Flores da Cunha, a quem teria auxilia-
do quando da estada deste no Rio de Janeiro a 6 poca de rec6m-formado, do mesmo modo que o fez Pi-
nheiro Machado. Dados em MARTINS, Ani. Escritores do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Editora da 
UFRGS/IEL, 1978, p. 156; BRASIL. Senado federal. Secretaria de Informa6es e Documentaao. Dados 
biogrficos dos senadores do Rio Grande do Sul: 1826-1999. Brasilia, Senado Federal, 1999, p. 139; 
CAGGJANI, Ivo. Flores da Cunha - biografia. Porto Alegre, Martins Livreiro, 1996, p. 49. 
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gadas pelo PRR, principalmente pelo seu ento ja falecido ex-lider Julio de Castilhos. A 

pr6pria bancada do PRR no Congresso apresentara uma emenda ao projeto de or9amen- 

to do minist6rio do Interior em 1910 que propunha a linha depois seguida pela lei de 

191 i33. 

Esta reforma tinha como norte a chamada desoficializa o do ensino. Assim, os 

estabelecimentos mantidos pelo governo central no teriam mais os privil6gios que at 

entao gozavam quanto aos ttulos que distribuam. Sejam os do col6gio Pedro II, cujos 

ex-alunos podiam ingressar automaticamente nos cursos das escolas superiores, sejam 

os ttulos expedidos por estas 丘  ltimas, garantidores de exciusividades profissionais e de 

certos empregos publicos. Estas escolas passariam a ser autnomas frente ao governo 

central justamente no que diz respeito ao seu sustento financeiro e a sua organiza o 

disciplinar, pedag6gica e administrativa. O ingresso nos cursos superiores seria agora 

feito por meio da aprovaao em um exame de admissao. Por outro lado, a lei extinguia 

completamente a fiscalizaao federal dos estabelecimentos de ensino estaduais e parti-

culares e seus currculos passavam a ser organizados de acordo com suas pr6prias con- 

veni6ncias pelos respectivos corpos docentes, sem ser necess自rio seguir o modelo das 

escolas oficiais. A lei criou ainda um Conselho Superior de Ensino, que seria respons- 

vel pela gesto do processo de autonomia das institui 9 6es federais, e admitiu o exercicio 

da livre-docencia nas escolas superiores34 

32 LOVE, Joseph, op. cit., 1975, p. 160. 
33 Os deputados federais do PRR, em 13 de dezembro de 1910, "apresentaram uma emenda a lei or9amen- 
tria, autorizando o Executivo a reformar o ensino secundario e superior mantido pelo governo federal." 
Segundo esta as escolas superiores deveriam obter autonomia financeira, disciplinar, pedag6gica e admi-
nistrativa frente ao governo federal. CUNHA, Luiz Ant6nio. A universidade temporCi: o ensino superior 
da colnia d era Vargas. Rio de Janeiro, Civiliza9ao Brasileira, 1980, p. 162. 
34 Ver Idem, p. 162-163 e Decreto n. 8659 de 5 de abril de 1911. In: MOACYR, Primitivo, op. cit., vol. 4, 
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Na Faculdade de Direito de Porto Alegre, ja em 20 de abril de 1911, se reunia a 

Congrega o e deliberava pelo imediato acatamento da lei de reforma, o que significou 

p6r-se desde ent乞o independente da fiscaliza o federal, pelo que o respectivo fiscal da 

Faculdade, um de seus fundadores e desembargador presidente do STE James de Olivei-

ra Franco e Souza deixava o cargo. Por outro lado, foram abolidas as cadeiras de filoso-

fia do direito, direito romano e legislaao comparada. A primeira foi substituida pela 

cadeira de enciclop6dia jurdica ou teoria geral do estado e os conteudos de direito ro-

mano seriam ministrados na cadeira de direito civil. 

Na rapidez com que a Faculdade de Direito aderiu lei Rivadvia Correa se per-

cebe a estreita vinculaao entre seu diretor e a maior parte dos seus professores com o 

presidente do estado e o PRR. Nos anos seguintes isto se evidenciaria ainda mais, quan- 

do um novo decreto de reforma seria promulgado pelo governo federal. Em 1915, a 

chamada reforma Carlos Maximiliano punha fima referida linha de liberaliza叫o e/ou 

desoficializaao do ensino no Brasil. A sua validade legal, por6m, seria contestada pelo 

governo do estado do Rio Grande do Sul e a adequa o da Faculdade a mesma seria 

recusada pela sua Congregaao at6 1917. 

O governo Hermes terminara e Pinheiro Machado sofrera s6rios abalos em sua 

ascendencia no Congresso. Carlos Maximiliano era tamb6m rio-grandense de nascimen-

to e foi deputado federal eleito pelo PRR de 1909 at6 1914 e de 1918 a 1923. Com  a 

subida a presidencia de Venceslau Brs, foi escolhido ministro da Justi9a e Neg6cios 

Interiores, mesmo contra a vontade de Pinheiro Machado que, no obstante, teria sido 

1942, p. 7-32. 
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Em 1911 Maximiliano apoiara a reforma Rivadvia Corr6a junto com a bancada 

federal do PRR36. Em 1915, porm, passa a fazer coro s crticas que eia recebia no 

Congresso e em outros setores da sociedade. A tnica principal destas crticas era o ata-

que a liberdade profissional, え  proliferaao de faculdades particulares que apenas "yen- 

diam" diplomas, a possibilidade de autonomia financeira efetiva das faculdades publi- 

cas, que continuavam a depender do sustento federal, a incongruncia do desprestigia- 

mento dos diplomas superiores uma vez que a exigencia deles se mantinha para v白rios 

dos cargos publicos federais37 

Na Exposio de Motivos do decreto de sua reforma o ministro Carlos Maximi- 

liano salienta que era "esplendida a adiantada id6ia da desoficializa o do ensino". Po- 

r6m, argumenta que no caso de sua aplicaao no Brasil no trouxe bons resultados por- 

que, "em resumo, alguns lentes enriquecem, enquanto um aspecto de mis6ria e de aban-

dono surpreende e entristece os que visitam os institutos" federais, pois os recursos au-

feridos pelas taxas cobradas no eram aplicados em benfeitorias para as institui96es, 

mas apropriados pelos lentes das faculdades que optavam por aumentar seus vencimen- 

tos. "O ideal colimado pelo decreto [...] de 5 de abril de 1911 demora a dist合ncia formi- 

dvel, acessivel somente em 200 anos"38. Por outro lado, quanto s faculdades livres, 

Carlos Maximiliano critica a prolifera o das mesmas e a "venda disfarada de ttulos" 

35 ABREU, Alzira Alves de et ai. (coord.). Diciondrio histrico-biogrfico brasileiro ps-30. Rio de 
Janeiro, CPDOCIFGV, 2001, P. 3647. 
36 MOACYR, Primitivo, op. cit., vol. 4, 1942, p. 58-61. 
37 CUNHA, Luiz Ant6nio, op. cit., 1980, p. 167; VENANCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bachare- 
lismo (150 anos de ensino jurdico no Brasil). Sao Paulo, Perspectiva, 1982, p. 208-2 13. 
38 Decreto n. 11530 de 18 de mar9o de 1915. In.: MOACYR, Primitivo, op. cit., vol. 4, 1942, P. 82-124 
Os trechos citados sao parte da Exposi9ao de Motivos, P. 85. 
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que muitas encobriam, perguntando ainda "para que cinco academias de direito na capi-

tal de um pas de analfabetos[...]?"39 

Assim, a reforma de 1915 reintroduzia a fiscalizaao federal das faculdades li-

vres e punha limites a exist6ncia daquelas possiveis de requererem equiparaao aos cur-

sos mantidos pelos estabelecimentos oficiais, novamente tomados como modelos de 

organizaao administrativa, pedag6gica e curricular. Manteve-se o exame de admissao, 

com o nome modificado para vestibular, e a livre-docencia. Conservava o Conselho 

Superior de Ensino, agora como o 6 rgao mximo de fiscalizaao dos estabelecimentos e 

para o qual as escolas equiparadas deveriam recolher uma "taxa de fiscalizaao". Uma 

vez reconhecidos como equiparados, os institutos nao federais poderiam postular a vali-

dade de seus diplomas "junto ao Supremo Tribunal Federal,a Diretoria de Sade P丘bli- 

ca ou ao Ministrio da Viaao",6 rgaos estatais que "controlavam ou onde se exerciam 

atividades 'prprias' de advogados, m6dicos (dentistas, farmaceuticos e obstetras) e en- 

genheiros". Nao poderiam haver cursos equiparados em cidades com menos de 100 mii 

habitantes, a menos que fosse capital de um estado com mais de um milhao de habitan- 

tes, bem como somente poderia haver at6 duas escolas de medicina, direito ou engenha-

ria por estado em tais condi96es. Nos lugares onde houvesse uma escola oficial, somen- 

te uma outra particular poderia pleitear reconhecimento federal40. 

A reforma Carlos Maximiliano, pois, interrompia a tendencia anterior de desofi- 

cializa o do ensino no Brasil e vinha no sentido de mais uma vez privilegiar, ao menos 

como parmetro, o ensino oficial, bem como concentrar na Uniao a aao reguladora 

39 Idem, p. 92-93. 
40 CUNHA, Luiz Ant6nio, op. cit., 1980, P. 168-169. 
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nesta rea. 

Contra estas medidas, inicialmente, se posicionaram a dire9o e a Congrega o 

da Faculdade de Direito de Porto Alegre. Segundo um ex-professor,a poca bachare- 

lando, Armando Dias de Azevedo, a situa9ao seria modificada a partir da. aao da maio-

ria dos estudantes da escola41. Como os diplomas expedidos eram negados pelo governo 

federal quando os bachar6is de Porto Alegre requeriam a sua validaao, pois o curso no 

tinha fiscaliza o e nao era equiparado aos congeneres mantidos pela Uniao, alguns 

estudantes se organizaram e fundaram um Centro dos Academicos de Direito a fim de 

pressionarem a dire9ao e os professores no sentido de que a Faculdade se adequassea 

lei de 1915. 

Inicialmente resolveram fazer uma "visita" ao diretor Andr6 da Rocha para ten-

tar convence-lo a convocar a Congregaao para que o assunto fosse discutido. Dias de 

Azevedo foi um dos encarregados pelos colegas de participar da entrevista com o dire-

tor que, segundo ele, colocou-se contra o pedido de convocaao. Teria dito que a "lei 

Maximiliano" seria "em breve [...] derrubada pelo Congresso Nacional, pois tal era o 

empenho do dr. Borges de Medeiros". Andr da Rocha teria ainda ponderado que a Fa-

culdade precisava realizar alguns gastos com obras necess自rias a conservaao do seu 

pr6dio, com o que no dispunha de recursos para a remuneraao de um fiscal federal 

caso fosse lograda a equipara o. 

Segundo a mesma fonte, ap6s a negativa do diretor, os alunos passaram a procu-

rar os professores um a um a fim de obter deles o pedido de convocaao da Congrega- 

41 Entre "os quase 100 academicos de direito", havia "apenas dois dissidentes". AZEVEDO, Armando 
Dias de. Vit6ria duma reivindica9ao estudantil em 1917. Correio do Povo. Porto Alegre, 10 de outubro de 
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9o. Obtiveram sucesso. Ento, Andr6 da Rocha teria aceitado as pondera6es em favor 

do pedido de equipara 谷o, providenciando as adequa6es necessrias42: aceitava-se a 

fiscalizaao federal, admitia-se o ingresso por vestibular e a cadeira de teoria geral do 

direito seria substituIda pela de filosofia do direito. Porm, a questo ainda se arrastaria 

at6 1920, quando, ap6s o primeiro pedido de equipara9谷o ter sido negado pelo governo 

federal, finalmente a Faculdade readquiriria tal estatuto43 

A questo da equiparaao 6 emblemtica tanto da estreita rela o entre a Facul-

dade e o governo do estado, quanto tamb6m de sua possivel autonomia. Nao parece e-

quivocado afirmar que, quanto a reforma Carlos Maximiliano, "as mudan9as na legisla- 

車o escolar vieram com as mudanas polticas"44. O fim do governo Hermes abalou a 

capacidade de influencia do PRR na poltica nacional, o que se podia mesmo aquilatar 

pela pr6pria perda da anterior ascendencia de Pinheiro Machado no Congresso a mesma 

6poca45. Isto abriu caminho para uma reforma que punha estreitos limites liberaliza9ao 

do ensino em termos de sua desoficializaao, desregulamentaao e amplia9ao do campo 

de atua o das iniciativas particulares. 

Al6m disto, a pr6pria nomeaao de Carlos Maximiliano como ministro da Justi- 

9a e Interior parece ter sido uma acomoda o que visava evitar maiores rea6es do go-

verno do Rio Grande do Sul quanto s reformas que vinham de encontro ao que h mui-

to pregavam o programa do PRR e a Constitui9ao estadual de 1891. Porm, se num 

primeiro momento Borges de Medeiros ficou contr白rio ao decreto de 1915, parece que o 

1969. 
42 Idem, ibidem. 
'3 TILL, Rodrigues, OP. cit., 2000, P. 248-251. 
44 CUNHA, Luiz Antnio, op. cit., 1980, p. 167. 
45 Ver LOVE, Joseph, op. cit., 1975, p. 177 e seguintes. 
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mesmo no se tornou uma questo fechada ou um ponto com o qual nao fosse possivel 

transigir. O ministro rio-grandense nomeado contra a vontade de Pinheiro Machado 

seria depois reconduzido a C含mara federal (1918) pelo pr6prio PRR, o que indica que 

Borges de Medeiros no se incompatibilizara totalmente com Maximiliano46. Por outro 

lado, na Exposi9ao de Motivos de seu decreto acima citada, o ministro se colocava co-

mo favorvel em princpio a desoficializaao do ensino. Ele apenas no a via como pos- 

sivel no Brasil daquele momento e, al6m disso, cita explicitamente o caso do ensino 

superior no Rio Grande do Sul de uma forma elogiosa: 

"O governo do Rio Grande do Sul auxilia os cur-
sos superiores: no os sustenta nem se responsabi-
liza pelas suas dividas. Nao nomeia professores; 
nao lhes garante ordenado, vitaliciedade e jubila- 
co. Ou as Congrega6es economizam ou desapa- 
recem"47 

A razao evocada por Andr da Rocha para que a Faculdade nao requeresse a e-

quipara ao, julgar ele que o decreto seria derrubado no Congresso ja que Borges estava 

atuando neste sentido, termina por ser vencida frente a quase unanimidade do apoio 

estudantil a que isto fosse intentado. O pragmatismo vence as possiveis resistencias do 

presidente do estado e do diretor da Faculdade. No relato de Armando Dias de Azevedo, 

a questo parece ter sido encaminhada pelos alunos de forma a que n谷o fosse politico- 

partidarizada. Os lideres estudantis buscaram apresenta-la como uma dificuldade prtica 

para os diplomados pela Faculdade, pois eram restritas as suas possibilidades de exercI- 

46 Isto ocorreria somente em 1923, quando Maximiliano se colocou contra a reelei9谷o de Borges para a 
presidencia do estado. Ver ABREU, Alzira Alves de et ai. (coord.), op. cit., 2001, P. 3647. 
47 Decreton. 11530 de 18 de mar9o de 1915. Tn.: MOACYR, Primitivo, op. cit., vol.4, 1942, p. 82-124. 0 
trecho citado 6 parte da Exposi9ao de Motivos, p. 85. 
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cio profissional fora do Rio Grande do Sul e ficavam impedidos de ocuparem cargos 

publicos federais para os quais se exigissem diplomas validados pelos 6 rgaos competen- 

tes. Por outro lado, a demora de quase tres anos para que se conseguisse o reconheci-

mento pode tamb6m indicar que pode ter havido falta de apoio das bancadas do PRR no 

Rio de Janeiro a demanda encaminhada, o que apontaria para que Borges no estava se 

empenhado muito na questao, ou mesmo que o governo federal estava efetivamente 

interessado em obstaculizar ao mximo as equipara6es. 

Ainda digno de nota quanto a reforma Carlos Maximiliano e que teria repercus- 

s6es posteriores para a Faculdade de Direito 6 que ela explicitamente previa a instala o 

de uma universidade no Brasil. Esta seria localizada na capital federal e se comporia 

pela "reuni ao" da Escola Polit6cnica e de Medicina do Rio de Janeiro (estas oficiais) e 

por uma das faculdades de direito (estas particulares) da mesma cidade48. A Universida-

de do Rio de Janeiro foi fundada em 1920, justamente a partir da reuniao das escolas 

referidas49. 

Em 1925, nova reforma, conhecida como Rocha Vaz, limitaria ainda mais o 

campo de autonomia relativa das institui96es de ensino em geral. Posta em vigor no 

governo Artur Bernardes e em meio aos distrbios que se espraiavam pelo pas, sendo 

que no Rio Grande do Sul se destacaram a chamada revolu 乞o de 1923 e os levantes 

tenentistas de 1924, 1925 e 1926, o decreto 16.728-A criava mecanismos de repressao a 

48 Idem, p. 95. 
'9 As duas escolas de direito particulares do Rio de Janeiro se fundiram e a Faculdade resultante foi ofi-
cializada e incorporada a universidade. A oportunidade da cria9ao da Universidade do Rio de Janeiro, 
segundo algumas fontes, se abriu quando da visita ao Brasil do rei Alberto da B6lgica. Alguns criam 
oportuno homenagear o visitante com honras acadmicas. Assim, a universidade teria sido instalada por 
decreto federal com o prop6sito imediato de conceder ao nobre europeu o ttulo de doutor honoris causa. 
Ver CUNHA, Luiz Ant6nio, op. cit., 1980, p. 190. 

200 



manifesta6es poltico-partid自rias por parte de estudantes, previa as associa6es discen-

tes com fins "cientificos, literrios ou de assistncia escolar" com subsidios federais, 

criava a disciplina de moral e civica nas escolas prim自rias e secundrias explicitamente 

para tomar "medidas defensivas da sociedade enquanto 6 tempo". Centralizava ainda 

mais as decis6es sobre o ensino no pas em tomo do Departamento Nacional de Ensino, 

ligado diretamente ao Minist6rio da Justi9a e Neg6cios Interiores50. A reforma Rocha 

Vaz previa ainda a cria o de outras universidades no Brasil, as quais deveriam se loca-

lizar nos estados de Sao Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul51. 

Na Faculdade de Direito de Porto Alegre, logo no ano seguinte, a Congrega o 

procurou ajustar-se s reformas. O corpo docente foi reorganizado, bem como a seriaao 

das disciplinas e o curriculo foram ajustados52. Nesta conjuntura Borges de Medeiros 

no estava mais em posi9谷o de enfrentar o governo federal em nome de um suposto 

purismo ideol6gico ou da afirmaao da autonomia estadual. A d6cada de 1920, com 

efeito, se iniciou com nova perda conjuntural de influ6ncia do PRR e de seu lider na 

poltica nacional, dado que o apoio de Borges a Rea 乞o Republicana e a derrotada can-

didatura Nibo Pe9anha a presidencia se mostrou pouco produtivo. Isto abriu a possibili-

dade de que as oposi96es no Rio Grande do Sul ao governo do PRR se unissem e lan- 

9assem a candidatura Assis Brasil a presidencia do estado e, tendo perdido o pleito, se 

engajassem na revolta armada de 1923 esperando uma interven o federal que derru-

basse ou ao menos desestabilizasse a hegemonia do PRR. Borges de Medeiros logrou 

5O Veridem, p. 173-176 e VENNCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, P. 216-217. 
5' VEN NCIO FILHO, Alberto, op. cit., 1982, p. 217 
52 SANTOS, Joao Pedro dos, op. cit., 2000, p. 122-123. 

201 



evitar a interven9ao, embora tivesse de fazer concess6es aos advers自rios. "Artur Bernar- 

des foi o vencedor de fato de 1923", pois "tinha enfraquecido Borges em seu pr6prio 

reduto", principalmente por te-lo feito aceitar o acordo de Pedras Altas que o obrigou a 

no concorrer a um novo mandato a presidencia do estado53. Sem maiores press6es vil- 

das da poltica partid自ria, a Congrega o da Faculdade opta por adaptar-se imediata-

mente s leis federais. 

Depois de 1930 e at6 1937, outras normatiza6es federais teriam forte repercus- 

so no ensino em geral e para a Faculdade de Direito de Porto Alegre em especial. Tra- 

ta-se do conjunto de decretos de 1931 que compuseram as chamadas reformas Francisco 

Campos, ento ministro da Educa9谷o e Sade Publica do governo provis6rio. Embora 

genericamente se concorde que "a revolu9ao [...] n乞o tinha um programa para a edca- 

co", o ministro encarregado de implementa-las fora respons自vel por reformas de ensino 

em seu estado natal, Minas Gerais, na d6cada de 1920. 

Nao 6 objetivo deste trabalho e nem 6 possivel nele discutir, pois seria para isto 

necess自rio um desvio muito grande do tema, as correntes reformistas da educaao que, a 

partir do final da I Guerra Mundial, apareceram no Brasil55. Basta salientar que embora 

se concorde que nao havia um projeto pr6vio bem definido para a rea educacional entre 

os membros da Aliana Liberal, o assunto ja vinha sendo discutido amplamente no Bra- 

sil. As reformas de ensino de Francisco Campos em Minas Gerais nao foram as u nicas, 

tendo ocorrido outras na Bahia (1924-1927) e no Distrito Federal (1926-1930), nas 

"LOVE, Joseph,, OP. cit., 1975, p. 224. 
54 FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade brasileira: em busca de sua identidade 
Petr6polis, Vozes, 1977, p. 33. 
"Quanto ao ensino superior, ver CUNHA, Luiz Ant6nio, op. cit., 1980, capitulo IV: o ensino superior na 
era de Vargas, p. 204-295. Quanto ao ensino em geral, ver NAGLE, Jorge. Educacdo e sociedade na 
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quais se destacaram aqueles que passavam a ser conhecidos como os especialistas em 

educa o no pas, dos primeiros nesta rea, tais como Anisio Teixeira e Fernando de 

Azevedo, respectivamente56. No mesmo periodo, 1924, era fundada a Associa9o Brasi-

leira de Educaao (ABE), que passou a congregar diversos interessados na questo. A 

partir de 1926 Fernando de Azevedo coordena um "inqurito" sobre educaao junto com 

o jornal O Estado de So Paulo e em 1927, quando das comemora6es do centenrio da 

cria o dos cursos juridicos no Brasil, um Congresso de Ensino Superior fez parte das 

festividades realizadas na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro57. 

Dentre estes "pensadores" e "reformadores" da educaao e a partir da pr6pria ABE duas 

correntes bsicas podem ser distinguidas: a "liberal" e a "autorit自ria", segundo a nomen-

clatura de Cunha58, sendo a primeira representada por Teixeira e Azevedo e a segunda 

por Campos, sendo que esta ltima recebia forte influncia do fascismo europeu e a 

primeira das experiencias educacionais norte-americanas. 

Havia ainda no pas um outro movimento organizado que se interessava em in-

tervir nas polticas p立blicas para a rea educacional. Trata-se do que se poderia generi-

camente denominar de "movimento cat6lico", que tinha como base nacional o Centro 

Dom Vital, sendo que alguns de seus membros atuavam dentro da prpria ABE. Estes 

defendiam maior ingerencia da Igreja Cat6lica no ensino do pas, nao s6 no que diz res-

peito ao apoio estatal para as suas escolas confessionais, como tamb6m pregavam a in- 

Primeira Repblica. Sao Paulo/Rio de Janeiro, E.P.U.LFundaao Nacional de Material Escolar, 1976. 
56 Quanto aos principais "intelectuais" brasileiros envolvidos com a questo da educa9ao, ver BOMENY, 
Helena. Os intelectuais da educa9ao. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. 
5' As manifesta6es e discuss6es foram publicadas em V RIOS. LIVRO do centenrio dos cursos jurdi- 
cos (1 82 7-192 7). Livro II: Trabalhos do Congresso de Ensino Superior. Rio de Janeiro, Imprensa Nacio- 
nal, 1929. 
58 CUNHA, Luiz Antnio, op. cit., 1980, p. 205. 
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trodu o do ensino religioso nas escolas p丘blicas. Este movimento, anticomunista e 

antiliberal, teria mesmo contribudo para o fortalecimento das "correntes direitistas" 

dentro do governo que se organizou a partir de l93059 

Ou seja, embora as propostas da Aliana Liberal e do movimento revolucion自rio 

de 1930 no contemplassem a questao educacional, havia no Brasil diversos agentes 

cujas atividades prticas e intelectuais ja se voltavam para o problema. Francisco Cam-

pos 6 recrutado para o Minist6rio da Educaao e Sade e Fernando Azevedo e Anisio 

Teixeira, este at6 1935, colaboraram de forma mais ou menos direta com as reformas 

que se implementariam no ensino do pas no p6s-1930. 

Quanto ao ensino superior, os decretos assinados por Francisco Campos explici-

tamente objetivavam "equiparar tecnicamente as elites profissionais do pas e propor-

cionar ambiente propicio a s voca6es especulativas e desinteressadas, cujo destino, im- 

prescindivel a formaao da cultura nacional,6 o da investigaao e da ciencia pura", ao 

mesmo tempo em que se propunham a "transcender" o "prop6sito do ensino" especifi- 

camente, tendo em vista uma a o "educativa" no "meio social"60. As reformas no 合  mbi- 

59 Em 1932 as lideran9as cat6licas organizaram as Ligas Eleitorais Cat6licas (LECs) pelo pas. Estas no 
se tratavam de partidos polticos, mas se propunham a "alistar, organizar e instruir os eleitores cat6licos 
[...], bem como canalizar seus votos para os candidatos que aceitassem o programa da Igreja, prometendo 
defende-lo na Assembl6ia Constituinte" de 1933. Lograram na Constitui9ao de 1934, entre outras coisas, 
obter subven96es estatais para as escolas confessionais e que o ensino religioso fosse facultativo nas esco-
las p立blicas. Idem, p. 222-224. 
60 CAMPOS, Francisco, apud, FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque, op. cit., 1977, p. 34. Ainda 
no mesmo texto, p. 33-36, sao resumidos outros pontos basicos da reforma: "exist6ncia de pelo menos 
tr6s estabelecimentos de ensino superior para a constitui9ao de uma universidade", uma Faculdade de 
Educaao, Ciencias e Letras que teria como objetivo formar professores para o ensino primario e secun- 
drio e ser um centro de "cultura geral" e no mnimo duas das escolas "tradicionais" de medicina, enge- 
nharia e direito; as universidades teriam autonomia relativa em termos de administra9ao e didtica que 
visava preparar futuras autonomias plenas; em termos administrativos gerais, as universidades contariam 
com um reitor e um Conselho Universit自rio e suas unidades com diretores, conselhos t6cnicos administra-
tivos e congrega96es; era mantido o regime de c自tedra; previa-se o estabelecimento dos concursos de 
titulos para o ingresso dos docentes e era regulamentada a liwe docencia, equiparada a ctedra para fms 
acad6micos; previam-se ainda outras medidas no sentido da formaao de associa6es docentes e estudan- 
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to do ensino superior consubstanciam-se no Estatuto das Universidades Brasileiras de 

1931 que, enfim, terminava por refor9ar "um tipo de educaao humanista e elitizante"61. 

Nestes marcos regulat6rios e linhas gerais de concep9ao sobre a organizaao do 

ensino superior no Brasil6 que se inaugurou o processo de forma9ao da Universidade 

de Porto Alegre (UPA),a qual se juntaria a Faculdade Livre de Direito. No Rio Grande 

do Sul seguiu-se a prtica corrente no pas de se instituir uma universidade a partir da 

aglutina o de escolas antes dispersas. No caso, a Faculdade de Direito (com o curso de 

comdrcio anexo), a Escola de Medicina (com os cursos anexos de odontologia e farm- 

cia), a Universidade T6cnica, ento dissolvida (com os cursos de engenharia, agronomi- 

a, veterin自ria, quimica industrial e mais o jnstituto Astron6mico), e o Instituto de Belas 

Artes, segundo o decreto estadual de 28 de novembro de 193462, passariam a compor a 

UPA. O mesmo decreto previa ainda a criaao de uma Faculdade de Educaao, Ciencias 

e Letras de acordo com os diplomas legais federais de Francisco Campos. A UPA, po- 

rm, somente teria a sua situaao regularizada em 1936, depois de contornadas dificul-

dades juridicas para a incorpora 谷o na Universidade da Escola de Medicina e de certos 

institutos da Universidade T6cnica63. A aprovaao de seus estatutos se deu apenas em 

1940, quando se logrou obter a condi9ao de equiparada s universidades federais. No 

entanto, foi somente em 1942 que se instalou a Faculdade de Educaao com a denomi- 

tis (sociedade de professores e diret6rios estudantis) e procedimentos das avalia6es discentes. 
61 Idem. 13. 36. 
62 Decreto n。  5758 de 28 de novembro de 1934 de Cria9ao da Universidade de Porto Alegre e Estatutos 
em anexo. GOVERNO do estado do Rio Grande do Sul. Leis, decretos e atos do governo do estado do 
Rio Grande do Sul - 1934. Porto Alegre, Imprensa Oficial, 1938, p. 202-227. 
63 A Escola de Medicina fora federalizada em 1931 e sua integraao na Universidade estadual precisou de 
negocia6es com o governo federal e seus servidores. Ja a Universidade T6cnica, nova nomenclatura da 
antiga Escola de Engenharia, tinha, como j analisado, uma situa9ao especial com respeito ao reconheci-
mento de seus diplomas que seus membros relutaram em modificar. Ver tamb6m SOARES, Mozart Perei- 
ra, SILVA, Pery P. Diniz ぬ． Mem6ria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 口934-1964). 
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Estudantes e professores da Faculdade de Direito tiveram importante participa- 

叫o neste processo de estruturaao da UPA. O primeiro reitor designado pelo interven-

tor federal e depois governador eleito do estado, Jos6 Ant6nio Flores da Cunha, foi o 

desembargador Andr6 da Rocha, ex-diretor da Faculdade de Direito, que permaneceria 

no cargo at6 1937, quando foi destituido pelo interventor do Estado Novo general Dau- 

tro Filho. Por outro lado, nas depend6ncias desta escola passaram a funcionar a reitoria 

e os demais servi9os da administraao central da Universidade. 

A incorpora 谷o え  nova institui9ao levou a que o estatuto juridico da Faculdade 

de Direito fosse modificado. De instituto privado passou a ser publico estadual. Q pa- 

trim6nio foi incorporado pela universidade e seus professores se tornaram funcionrios 

pblicos. O diretor passou a ser indicado pelo chefe do governo estadual a partir de lista 

triplice elaborada pela Congregaao dentre os professores catedrticos. A administra o 

passou a ser constituda pelo diretor, um Conselho T6cnico Administrativo (CTA) e a 

Congrega9o. O Conselho, de acordo com as leis federais e os estatutos da UPA, se tor-

naria o 6 rgao colegiado mais importante da administraao escolar, pois organizava, dis- 

ciplinava e fiscalizava desde quest6es didtico-pedag6gicas at6 concursos de admissao 

docente e discente. Seus membros eram escolhidos diretamente pelo chefe do governo 

estadual dentre os professores catedrticos apontados pela Congregaao na ordem de 

um rnimero duplo daquele das vagas disponveis65. Seguindo os estatutos das universi-

dades mantidas pela Uniao e o que dispunha a legislaao federal, os professores catedra- 

Porto Alegre, UFRGS, 1992, P. 44 e seguintes. 
64 Idem, p. 66. 
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ticos seriam escolhidos mediante concurso phblico, sendo que se previa ainda o regime 

docente de professor contratado, sendo os ltimos escolhidos pelo CTA por tempo limi-

tado e com a concord含ncia do Conselho Universitdrio. 

Estas condi96es institucionais e administrativas pouco se alterariam ao longo do 

tempo at 1950, quando a Universidade, que mudara de nome em 1947 para Universi-

dade do Rio Grande do Sul (URGS), seria federalizada. 

4.3 - PATRIM6NIO E CoNDICOEs MATERIAIS 

Quanto s condi96es materiais e patrimoniais da Faculdade de Direito, h que se 

ressaltar alguns pontos importantes, pois neste sentido concorreram em muito o governo 

do estado e a intendencia municipal de Porto Alegre. 

A lei de 1895 previa a necessidade de um patrim6nio de 50:000$000 para que 

uma faculdade livre pudesse requerer a equiparaao s cong eneres federais. Desde este 

momento teria o governo do estado servido de avalista e garantidor de tal patrim6nioa 

Faculdade de Direito e desde ento contribuiria mais ou menos regularmente com recur-

sos para o aumento do mesmo. Ao longo do tempo, pois, at a estadualizaao, embora a 

escola contasse com recursos pr6prios que auferia nas cobranas de taxas e matriculas 

dos alunos, sempre dependeu de outras fontes de sustento, tais como os poderes publi- 

cos e o concurso espordico de doa6es de particulares. Os pr6prios professores "servi- 

65 Ver os Estatutos da Universidade de Porto Alegre. GOVERNO do estado do Rio Grande do Sul, op. 
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am gratuitamente desde o ano de 1906. Em Congregaao de dezembro de 1905 foi fixa-

da pequena remuneraao para os servi9os de aulas e de exames, a contar de janeiro de 

1906"66. 

O aporte de recursos por meio de doa6es foi particularmente importante para a 

constitui9ao do acervo da biblioteca da institui 9o. Esta foi inaugurada em 1906 com 

774 volumes e ao longo do tempo contou com o auxilio de alguns professores e seus 

herdeiros que fizeram diversas doa6es de suas bibliotecas particulares para a da Facul- 

dade. Al6m disto, os vencimentos, de 3 :600$000 anuais, como fiscal federal da institui- 

車o do desembargador James de Oliveira Franco e Souza foram por ele destinados em 

1906 e 1907 em seu benefcio67. 

A constru9o da sede pr6pria68, por seu turno, foi um momento significativo do 

concurso dos poderes publicos para o aumento patrimonial da institui 9o. Inicialmente 

ela funcionava em salas cedidas pelo governo do estado no edificio da antiga Escola 

Normal. Em 1907 a Congregaao optou por iniciar tratativas visando a compra de um 

terreno e a constru o do pr6dio prprio. O desembargador e diretor Andr6 da Rocha e o 

professor e secretrio da Faculdade Leonardo Maced6nia Franco e Souza69, que era 

tamb6m consultor juridico do municipio de Porto Alegre, conseguiram junto ao gover-

nador Borges de Medeiros e ao intendente municipal Jos6 Montaury a doaao do terre- 

no. Neste se localizava um parque de divers6es cujo concessionrio teve: de ser indeni-

zado pela Faculdade com 8:000$000, que assim ficou com a posse do local que foi a- 

cit., 1938, p. 208-2 12. 
66 VARIOS. LIVRO do centendrio dos cursoガuridicos no Brasil, op. cit., 1927, p. 108. 
67 lIユe 1908 em diante James Franco canalizou os recursos citados para as obras de constru9ao do pr6dio- 
sede da escola. Ver TILL, Rodrigues, op. cit., 2000, p. 477-483. 
68 Dados sobre a constru9ao da sede da escola extraidos principalmente de Idem, p. 190-223. 
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crescido em 1909 de uma rea contigua por meio de outra doaao do municipio. No 

periodo os professores abriram mo de 25% de seus rendimentos auferidos nas ativida-

des na escola para, a constru9ao da sede70 

A obra foi or9ada inicialmente em 200:000$000, tendo consumido 312:530$190 

ao longo dos dois anos que levou para ser tenninada. Para pagar este valor, o governo 

do estado contribuiu com algo em torno de 140:000$000 e a intendencia de Porto Ale-

gre com outros 20:000$0007' at 1910, ano da inauguraao, sendo que a Congregaao 

aprovou que tanto o governo estadual quanto o municipal poderiam contar a partir de 

entao com duas vagas na Faculdade para os estudos de alunos que indicassem que fica-

riam isentos de pagar taxas e matriculas. Al6m disso, foram dedicadas vrias homena-

gens ao intendente e a Borges de Medeiros, como a placa, instalada em 1925, que se 

encontra no a trio do pr6dio e onde se pode ler: "aos emritos drs. A. A. Borges de Me-

deiros e Montaury de A. Leito - gratidao"72 

Por outro lado, a Congregaao da Faculdade tamb6m autorizou o diretor a recor-

rer a empr6stimos banc白rios para que fossem completados os recursos necessrios para 

a conclusao das obras. Foi ainda lan9ada uma campanha de angariaao de doa96es pelos 

alunos que contou com o apoio de 6 rgaos de imprensa. Eles realizaram uma "quermes- 

se", que teve como "patronesse" a esposa de Borges de Medeiros al6m de outras "senho- 

ras" da "alta sociedade" porto-alegrense. A festa teria arrecadado 8:000$000 com a yen- 

69 Ele era filho do desembargador James de Oliveira Franco e Souza. 
四VARIOS. LIVRO do centendrio dos cursos juridicos no Brasil, op. cit., 1927, p. 111・  
71 Idem,p. 112-115. 
72 Ver foto 6 no Anexo I. 
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A inaugura o do prdio deu-se com um baile organizado pelos formandos nas 

dependencias da nova sede. Estavam "presentes centenas de senhoras, senhoritas e cava- 

iheiros, inclusive o corpo docente da Faculdade de Direito, [...] e altas autoridades civis 

e militares. [...] Em frente ao edificio da Faculdade, estacionaram quase todos os carros 

particulares aqui existentes"74, o que demonstra a importncia social que o evento teve. 

Por6m, os auxilios governamentais no se limitaram a estes do perodo da cons- 

tru9ao. Em 1910 o patrim6nio da escola se constitua do prdio novo no valor de 

312:530$190, do terreno com rea de 7.039 m2, da biblioteca com 2.200 volumes e de 

m6veis e utensilios. Possuia uma divida banc自ria de l00:500$000 ainda relativa aos 

custos das obras da sede. Em 1911 o governo do estado aportou 50:000$000 e o muni-

cipal 10:000$000, sendo que a divida diminui para 67:000$000. No ano seguinte o go-

verno federal contribui com 20:000$000, o estadual com 50:000$000 e o municipal com 

15:000$000, com o que as dvidas c om as obras do pr6dio foram quitadas neste mesmo 

ano75. Em 1915 o municipio aporta mais 5:000$000. 

Computados os totais dos aportes de recursos p丘blicos at6 a quitaao dos encar-

gos com a construao do prdio, tem-se que estes somam 20:000$000 do governo fede- 

ral, 240:000$000 do governo do estado e mais 45:000$000 do municipio. Ou seja, dos 

312:530$190 aplicados na obra, 305:000$000 foram pagos com recursos publicos, sen- 

do que a governo do estado contribuiu com a maior parte. Isto sem contar os valores dos 

73 TILL, Rodrigues, op. cit., 2000, P. 205-2 10. 
74 Correio do Povo, 19 de agosto de 1910. Apud, TILL, Rodrigues, op. cit., 2000, p. 221-222. 
75 VARIOS. LIVRO do centendrio dos cursos jurdicos no Brasil, op. cit., 1927, p. 116-118. 
75 TILL, Rodrigues, op. cit., 2000, p. 205-2 10. 
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terrenos doados. Ou seja, a institui9ao privada Faculdade Livre de Direito de Porto Ale-

gre aumentou seu patrim6nio fundamentalmente s custas de recursos repassados pelas 

tres insthncias administrativas e governamentais publicas76 

Mas os aportes de recursos publicos n谷o cessaram depois de pagos os encargos 

com a constru9ao do pr6dio. Num relat6rio de 1916, Andr6 da Rocha apresenta um ha- 

lan9o das receitas e despesas da escola. Os ingressos foram de 77:941$200 e os gastos 

56:195$720, o que resultou em saldo positivo de 21 :745$48077.77 No mesmo relat6rio6 

referido que o governo estadual nao teria aportado 20:000$000 que seriam destinados ao 

"conserto do telhado", embora conste o mesmo valor como concessao para o ano de 

1917 e mais 6:600$000 da intendencia de Porto Alegre78 

Isto evidencia que a manutenao da escola era de interesse dos governos do PRR 

e de seu lider Borges de Medeiros. Ainda mais que os aportes mais significativos se 

iniciam justamente em 1907, ano em que o PRR sofreu algumas dissidencias internas 

que redundaram na candidatura de Fernando Abotta presid6ncia do estado em oposi9o 

ao candidato de Borges de Medeiros, Carlos Barbosa. A disputa eleitoral afetou sensi-

velmente a escola de direito, pois alguns de seus professores e muitos dos alunos se co-

locaram em favor da candidatura Abott, enquanto que outros tantos optaram pela de 

Carlos Barbosa. Por outro lado, a 6 poca da concluso das. obras coincide com as elei- 

76 Para se ter uma id6ia do volume dos recursos aplicados na constru頭o da sede da Faculdade, o or9a- 
mento total para a "instru9ao primria" do estado do Rio Grande do Sul para todo o ano de 1908, a maior 
rubrica do "nosso or9amento" e a maior rela9ao recursos/popula 含o dentre os estados do Brasil, foi de 
2.26 1 :357$000、  Ver ALVES, Protsio Antnio. Relatrio apresentado ao Sr. dr. Carlos Barbosa Goncal- 
yes~Presidente、  do Estado do Rio Grande do Su！ー pelo dr. Protsio Antnio Alves~Secretrio dos 
Neg6cios do Interior e Exterior - em 8 de setembro de 1910. Porto Alegre, Typ. da Livraria Universal, 
1910. n. V e 445. Ou seja, o nrdio teria custado ao todo anroximadamente 1/7 deste. 
77 ，、ハI,TTA 、I一一一  l Aーユ  I 」一  1, 1 」L, 一一  一  1 、  ノー，  一 	 一、r J L 」 	 ,L l つ1 1 , ''KUUI-IA, Manoel Anare cia. Relatrio 曜フresentado a Uongregaぐao aos lentes em sessilo de刃 de de-
zembro de 1916. Porto Alegre, Livraria AmericanalCunha, Rentzsch & Cia., 1917, p. 10. 
78 Idem, p. 37. 
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96es para a presidncia da Repblica de Hermes da Fonseca disputadas contra Rui Bar- 

bosa, que tinha v自rios simpatizantes no Rio Grande do Sul, notadamente o professor da 

Faculdade Arthur Pinto da Rocha. Com  Hermes j presidente em 1912 aparecem os 

recursos federais.E possivel que no tenha havido uma relaao direta entre os aportes 

de recursos e uma tentativa de aplacar os nimos estudantis e de alguns docentes contra 

os governos do PRR e de Hermes por ele apoiado no piano federal, mas isto pode ter 

contribudo para tal, mostrando igualmente a import含ncia que davam a existncia da 

institui9ao as principais lideran9as do partido. 

Com a estadualizaao em 1934, por6m, o patrim6nio da Faculdade de Direito 

seria incorporado ao da UPA, estatizado, portanto. 

Pelo exposto neste capitulo, ficam evidentes as liga6es institucionais e de certos 

agentes-chave da Faculdade com o governo do estado do Rio Grande do Sul, com a in- 

tendencia municipal de Porto Alegre e, principalmente, com o PRR e Borges de Medei- 

ros. Nao parece exagerado afirmar que sem o apoio destas administra6es publicas, no- 

tadamente o fmanceiro e patrimonial, teria sido invi自vel a cria o e a manuten9ao da 

institui 9 ao. A existncia institucional da escola, inicialmente uma sociedade de direito 

privado, pois, esteve sempre atrelada ao apoio de lideranas poltico-partid台rias da fac- 

車o poltica dominante no estado. Mas estas rela6es assumiam tamb6m um outro car- 

ter, aquele que atrelava a lideres polticos os agentes da institui 9 ao, seus professores e 

alunos, muitos dos quais tamb6m militantes na esfera das disputas do jogo poltico. Isto 

6o que 6 tratado nos pr6ximos dois capitulos. 
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V 
' 

PERFIS DOS PROFESSORES E A POLITI- 
r 

CA PARTIDARIA 

Este capitulo 6 dedicado ao estudo dos professores da Faculdade de Direito de 

Porto Alegre. Tem como objetivo identificar quem eram eles socialmente, que tipos de 

vinculos estabeleceram com a escola, quais as outras atividades s quais se dedicaram e 

em que medida possuam rela6es com a poltica partidria. Os dados aqui considerados 

esto contidos nas tabelas em anexo, no qual tamb6m estao referidas as fontes das quais 

foram retirados1. A partir destes dados ainda em "estado bruto", procedeu-se a uma 

simplificaao para efeitos analticos que resultou nas tabelas inseridas no corpo deste 

capitulo. 

Nas tabelas abaixo, as colunas dizem respeito aos seguintes dados: 1) nome dos 

docentes; 2) provincia ou estado de nascimento; 3) cidade de nascimento; 4) ano de nas- 

cimento; 5) local de morte; 6) ano de morte; 7) local de realizaao dos estudos pr6- 

superiores; 8) local de realizaao do curso de direito; 9) ano de formatura; 10) ano de 

ingresso como lente da Faculdade de Direito; 11) ano de desligamento da Faculdade de 

、  

1 Ver Anexo II. 
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Direito; 12) tempo de perman6ncia na Faculdade; 13) principais atividades; 14) princi- 
、  

pais cargos de indica o poltico-partid白ria ocupados; e 15) identificaao com partidos 

polticos. 

At6 a d6cima coluna, a organizaao dos dados levantados nao apresentou ne-

nhum problema de defini9ao. Uma observa9ao apenas se imp6e para o caso dos locais 

de nascimento. Como nao foi possivel encontrar dados precisos sobre as origens sociais 

daqueles que se tornaram docentes da Faculdade de Direito2, a forma escolhida para 

inferir algo a tal respeito foi prestar aten9ao aos locais de nascimento, especialmente s 

cidades natais daqueles nascidos no Rio Grande do Sul, segundo caractersticas econ6- 

mico-sociais gerais das localidades. Ou seja, na falta de dados mais precisos sobre as 

origens sociais, o local de nascimento 6 o que melhor pode permitir uma viso de quais 

poderiam ser estas. Mesmo que o fato de algu6m ter nascido em um municipio marcado 

por atividades agro-pastoris nao signifique que este provenha de um grupo familiar que 

se dedicasse a tais atividades, permite, por6m, concluir que se trate ao menos de algu6m 

oriundo de um grupo familiar de algumas posses materiais3 que permitiam que fosse a 

ele possvel estudar nas cidades do centro-norte do pas e/ou em Porto Alegre. Por outro 

lado, a procedencia tamb6m indica certas predisposi96es de condutas e uma visao de 

mundo comuns aos oriundos de tais regi6es, comuns a queles que t6m sido aqui chama-

dos de pertencentes ao mundo da estancia. 

Os dados das demais colunas necessitaram de alguns crit6rios para serem estabe- 

lecidos. Quanto aos anos de desligamento da Faculdade de Direito (coluna 11), o pro- 

2 Para muitos casos apenas se conseguiu identificar os nomes de pais e maes, mas nao as atividades a s 
quais teriam se dedicado. 
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blema que se apresentou 6 que muitas vezes um docente se afastava de fato e apenas 

posteriormente a situaao se formalizava. Procurou-se aqui levar em conta o ano de a-

fastamento efetivo. Isto afetou igualmente o clculo do tempo de permanencia na Fa-

culdade (coluna 12), que tamb6m apresentou dificuldade de totalizaao na medida em 

que vrios docentes tiraram licenas mais ou menos curtas ao longo do tempo em que 

estiveram vinculados a institui9o. Nesta coluna foram considerados os tempos aproxi-

mados de regencia de disciplinas e de ocupaao de cargos outros na escola como a dire- 

車o, a secretaria e a chefia da biblioteca. Alguns se afastaram por periodos maiores ou 

menores para ocuparem outros cargos, mas esse tempo no 6 aqui computado. Os que 

nao chegaram a lecionar aparecem com O (zero) e os que o fizeram por at6 um ano apa-

recem com 1 (um) nas c6lulas respectivas das tabelas. 

Quanto s principais atividades (coluna 13), a dificuldade foi encontrar crit6rios 

para definir quais teriam sido as ocupa6es mais importantes daqueles que foram lentes 

da Faculdade de Direito. Como se pode verificar pelas tabelas com os dados "brutos" 

一  4 一 	」一一  一一一一一」一ーL」こ一一一  」一ー  一ー一一‘一ー  一ーー：  一一ーー：」一一」一ー  ー一一111.- コー  ノ、1“一  em anexo,uma uas earaeierisueas uus ageiiies aqui し  uiisiuじrium, iiiaiiuiim ua じ  1IL 

s6cio-cultural rio-grandense, 6 que se dedicaram a diversas atividades ao longo do tem-

po e os memorialistas, cronistas e dicionaristas posteriores citam mais ou menos orde-

nadamente a maior quantidade de "feitos", "obras" e atividades possiveis em suas com- 

pila6es. E comum um agente ser designado nas fontes como "advogado ilustre, jurista 

emrito, poeta, escritor, jornalista, soci6logo e historiador", por exemplo. Pois bem, 

como, ento, discemir exatamente quais as principais atividades do agente em questo, 

3 Estee recursos podem provir tanto da agropecuria propriamente dita, quanto de alguma atividade liberal 
ou do com6rcio, ou de mais de uma delas ao mesmo tempo. 
4 Ver Anexo II. 
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aquelas para as quais dedicou a maior parte do seu tempo, das quais tirou a maior parte 

dos recursos para o seu sustento material ou para o seu reconhecimento por parte dos 

outros? 

A op9ao adotada seguiu os seguintes crit6rios. Al6m das atividades explicit什  

mente referidas como as principais dos agentes em pauta, tais como "fazendeiro" ou 

"militar", as atividades seguintes foram discernidas: "advogado", para os quais havia 

referncia direta e/ou fossem membros do Instituto dos Advogados do Rio Grande do 

Sul (IARGS) e/ou da Ordem dos Advogados do Brasil, normalmente da sua se9ao rio- 

grandense (OAB/RS). A designaao "politico" foi atribuIda a queles que ocuparam car-

gos eletivos e/ou para os quais houvesse referencia explicita え  filia9ao partid白ria e ocu- 

pa9ao de cargos de militancia, como a colabora9ao efetiva em jornais de partidos polti- 

cos. Como "professor do ensino", dividido em "secundrio" e "superior", sao considera-

dos aqueles que exerceram por mais de 10 anos o magist6rio, seja na pr6pria Faculdade 

de Direito, seja em outras escolas superiores e/ou secundrias. 

Como "magistrados" foram considerados apenas os "de carreira", ou seja, juizes 

de direito. A ocupaao de juizados municipais e distritais nao foi considerada como cri- 

t6rio para identificar um magistrado, pois eram cargos eletivos ou de indicaao normal-

mente exercidos por breves perodos de tempo. Ainda na mesma linha da judicatura, 

"desembargador". Neste caso ha dois tipos. Aqueles que eram magistrados de carreira e 

chegaram ao pice desta em nvel estadual e aqueles que atingiram a corte superior pelo 

chamado "quinto constitucional"5. 

5 O "quinto constitucional" foi um dispositivo criado pela Constitui9ao de 1934. Segundo este, 1/5 das 
vagas dos tribunais superiores deveriam ser preenchidas por membros do Minist6rio Publico e advogados. 
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Por fim, "promotor", cargo que vrios dos agentes aqui considerados em algum 

momento de suas trajet6rias exerceram. Pelo que se p6de constatar, por6m, normalmen- 

te este era um cargo exercido por estudantes de direito ou rec6m-formados e por breves 

periodos. O Ministrio Publico foi organizado no Rio Grande do Sul a partir da Consti- 

tui9ao de 14 de julho de 1891 e por leis especificas que se seguiram. De modo geral, 

"no apresentava, ento, as caracteristicas de carreira"6. O Minist6rio Publico tinha co-

mo "chefe" o procurador geral do estado, nomeado dentre os desembargadores pelo pre-

sidente do estado. Os nomes daqueles que seriam designados promotores publicos nas 

comarcas eram indicados ao presidente do estado pelo procurador geral. Os cargos no 

Minist6rio Pblico, pois, eram controlados em ltima instncia pelo chefe do governo. 

Se, como visto no capitulo anterior, mesmo no caso da Magistratura, para a qual se pre-

viam crit6rios de admissao e promo9ao formalmente objetivos7, havia enorme inger6n- 

cia do presidente do estado no preenchimento dos cargos, no caso do Minist6rio Publico 

isto era ainda mais direto. 

O fato de ser uma atividade transit6ria, por6m, no parece que fazia das promo-

torias cargos pouco importantes. Eram provavelmente passos valorizados pelos que ten- 

Os ministros dos tribunais federais ou os desembargadores nos estados elaboravam uma lista trplice que 
era enviada ao presidente da Rep貢blica ou ao governador do estado, conforme se tratasse de tribunal 
federal ou estadual, que indicava um dos nomes arrolados. Ver ROSA, Jlio Costamilan. A justi9a co-
mum de segunda instancia no Rio Grande do Sul. In.: NEQUETE, Lenine. O poder judicirio no Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, TJRS, vol. 1, 1974, p. 56-57. 
6 MELLO, Abdon de. Ministrio P'blico rio-grandense (subsidios para sua histriり． Porto Alegre, Im- 
prensa Oficial, 1943, p. 45. Ver o mesmo texto para um breve hist6rico da institui9ao sob o ponto de vista 
das legisla96es. Os contornos de uma "carreira" no Minist6rio Publico s6 come9aram a se esbo9ar com a 
Constitui9ao federal de 1934 e, principalmente, com a estadual do ano seguinte, quando pela primeira vez 
se considera o concurso publico como forma de nele se ingressar. Sobre o assunto ver tamb6m D'A VILA, 
Floriano Maya. O Minist6rio P自blico no Rio Grande do Sul: algumas notas sobre sua evolu9ao. In.: NE- 
QUETE, Lenine. O poder judicirio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, TJRS, 2 vols., 1974, p. 105ー  
124. 
7 Como j analisado, estes seriam a entrada por concurso publico, a inamovibilidade e irredutibilidade de 
vencimentos e as promo96es por antiguidade e merecimento. 
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cionavam exercer a advocacia ou ingressar na Magistratura, pois possibilitavam ao for-

mando ou ao rec6m-formado o contato direto com os processos e procedimentos judici-

ais e, principalmente, permitiam a participaao nos tribunais do jiiri. Eram tamb6m a 

garantia de uma remuneraao n谷o desprezivel para quem se encontrava em dificuldades 

ou em inicios de carreiras profissionais. Possibilitavam, igualmente, para os nascidos no 

interior do estado um retomo s cidades de origem, ou a elas prximas, podendo exibir 

tanto o ttulo de bacharel quanto um atestado de confiana do presidente do estado. Por 

fim, eram igualmente portas de entrada importantes para a ocupaao de cargos eletivos, 

para carreiras propriamente politico-partid自rias, pois tanto a vincula 谷o com o presiden-

te do estado, quanto o espao privilegiado de aparecimento social que os jiris propicia- 

yam aos "defensores da sociedade", permitiam aos promotores a aquisi9o de uma mai-

or ou menor notoriedade pela via do exercicio da ret6rica e da orat6ria e do sucesso na 

condenaao de "criminosos". Assim, como j frisado, embora muitos dos agentes aqui 

em pauta tivessem sido promotores p丘blicos em algum momento de suas trajet6rias, se 

considerou o cargo como uma atividade principal apenas para os que a exerceram por 

mais de 10 anos. 

Quanto aos principais cargos ocupados que eram de indicaao poltico-partiddria 

(coluna 14), optou-se por levar em conta apenas os mais importantes ou aos quais foi 

dedicado maior tempo. So cargos como secretarias estaduais, dire9ao de 6 rgao ou em-

presas publicas, cargos eletivos, chefias de policia, intendencias e conselhos municipais, 

procuradorias, reda 谷o de jornais de partidos polticos e outros que necessitavam de 

nomeaao direta de chefes de governo e/ou de indicaao de partidos polticos. 

A vinculaao a partidos politicos (coluna 15), por seu turno, representa uma es- 
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timativa bastante acanhada. O crit6rio foi considerar o vinculo partidrio apenas para 

aqueles para os quais este fosse explicito. Assim, foram considerados para estes efeitos 

os ocupantes de cargos eletivos cujo partido fosse referido, os redatores ou colaborado-

res de algum jornal de partido politico, ou aqueles para os quais houvesse referencia de 

filia o a algum partido. Secretrios de estado e procuradores gerais do estado, por e- 

xemplo, que nao se enquadrassem nos crit6rios acima, nao foram considerados como 

deste ou daquele partido poltico. 

Por outro lado, para fins de anlise, optou-se por seguir aqui a diviso do corpo 

docente da Faculdade de Direito feita por Santos8. Este memorialista da escola identifi-

cou o que chamou de tres "gera6es" de lentes que nela atuaram at6 a d6cada de 1 97O9  

Seriam elas a "gera o dos fundadores", dos "consolidadores" e dos "sucessores". Para 

Santos estas "gera6es" so consideradas apenas em fim9ao de que os membros de uma 

sucedem os de outra temporalmente no magistrio na Faculdade. De acordo com os cri- 

t6rios que vem sendo aqui considerados quanto a identificaao de gera6es, os conjun-

tos assim definidos por Santos no se enquadram. Tanto pela amplitude muito grande 

das faixas etrias em questo, quanto pela falta de um acontecimento e/ou conjuntura 

originrios, nao 6 possivel identificar aqui tais conjuntos de professores como sendo de 

diferentes gera6es. Por6m, especificamente quanto a s liga6es dos lentes com a Facul-

dade de Direito, a divisao de Santos parece ser adequada. Por isto a op9ao de se manter 

aqui a distin9o referida, sem contudo aplicar a ela o conceito de geraao, mas a desig- 

naao mais gen6rica de grupos. 

8 Ver SANTOS, Joao Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: subsidios para sua histria. 
Porto Alegre, Sintese, 2000. 
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Com efeito, dentro destes grupos se pode identificar tamb6m grupos geracionais 

que, por6m, no correspondem え  divisao de Santos. A primeira gera o de professores 

era composta por aqueles que se formaram em direito na mesma poca que o fizeram os 

que foram aqui considerados como parte da geraao da propaganda republicana, entre o 

final da Guerra do Paraguai at6 aproximadamente a proclamaao da Rep丘blica e a con- 

solidaao do novo regime. Ou seja, a maior parte dos professores fundadores pertenceu 

a esta mesma gera o, bem como v自rios dos considerados consolidadores por Santos. A 

gera9ao seguinte que pode ser identificada 6 a "geraao de 1907", da qual fariam parte 

os que se formaram na Faculdade de Direito de Porto Alegre nas suas duas primeiras 

d6cadas at6 aproximadamente a revolta de 1923. Vrios dos professores consolidadores 

e aproximadamente a metade dos sucessores seriam parte dela. Por fim, a seguinte seria 

a "geraao dos cat6licos", da qual fariam parte muitos dos considerados por Santos pro-

fessores sucessores. Os casos destas duas h ltimas gera6es s乞o analisados adiante em 

capitulos especificos. 

Para fins da apresentaao dos dados a respeito dos professores, por6m, optou-se 

por dividir o capitulo em trs partes que se relacionam com a abordagem em separado 

dos grupos tais quais definidos por Santos, pois mais estreitamente relacionados com a 

Faculdade em si. 

5.1 - Os FuNDAroREs 

9 Este marco cronol6gico final do perodo que Santos aborda se justifica porque o texto foi redigido em 
1975. 
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Os fundadores da Faculdade de Direito, segundo Santos, s谷o aqueles que partici-

param das reuni6es prvias e os que se tornariam os seus primeiros professores. Eram 

32 bachar6is e dois m6dicos da rea de medicina pblica. Dos 32 bachar6is, sete no 

Os fundadores da Faculdade de Direito, segundo Santos, sdo aqueles que partici-

param das reuniões prévias e os que se tornariam os seus primeiros professores. Eram 

32 bacharéis e dois médicos da drea de medicina pública. Dos 32 bacharéis, sete ndo 

foram designados professores. Cinco destes sete haviam sido juIzes e promotores publi- 

cos em cidades do interior e em Porto Alegre, sendo dois deles pernambucanos e um de 

Sao Paulo10. Cinco exerceram a advocacia e dois ocuparam acentos na Assembl6ia Pro- 

vincial, um pelo partido conservador e um pelo liberal. Cinco se formaram em Sao Pau-

lo e os dois pernambucanos de nascimento se bacharelaram por OlindalRecife. 

foram designados professores. Cinco destes sete haviam sido juizes e proinotores 

cos em cidades do interior e em Porto Alegre, sendo dois deles pernambucanos e um de 

Sdo Paulo1°. Cinco exerceram a advocacia e dois ocuparam acentos na Assembléia Pro-

vincial, um pelo partido conservador e um pelo liberal. Cinco se formaram em Sao Pau-

lo e os dois pernambucanos de nascimento se bacharelaram por Olinda/Recife. 

Os demais fundadores, 25 bachar6is em direito e dois m6dicos da rea de medi- 

emna p丘blica11, foram designados professores da Faculdade de Direito, sendo 19 lentes 

catedrticos e oito lentes substitutos. O quadro abaixo se refere aos 25 professores que 

possuiam o diploma em direito. 

Os demais fimdadores, 25 bacharéis em direito e dois médicos da área de medi-

cina públical 1, foram designados professores da Faculdade de Direito, sendo 19 lentes 

catedráticos e oito lentes substitutos. 0 quadro abaixo se refere aos 25 professores que 

possuiam o diploma em direito. 

NOME 
TOTAL = 25 

PROV./ 
EST. 

NATAL 

CID. 
NATAL 

ANO 
NASC. 

LOCAL 
MORTEMORTE 

ANO ESTUDOS PRE- 
SUPERIORES 

LOCAL 
CURSO 
DE DIR. 

ANO 
FOR- 

MATU- 
RA 

ANO 
IN- 

GRES. 
FAC. 

ANO 
DE 

DESL 
FAC. 

TEMPO 
NA 

FAC. 
(ANOS) 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS CARGOS POLITICO- 
PARTIDÁRIOS 

PART. 
POL. 

ALCIDES DE 
FREITAS 
CRUZ 

RS Porto 
Alegre 

1867 Porto 
Alegre 

1916 - Ginásio São 
Pedro 
- Colégio 
Souza Lobo 
- Colégio Militar 

Sao 
Paulo 

1897 1900 1916 15 - Advogado 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1897/1901 e 1913f7 — Ass. Esta- 
dual (PRR) 
- Colaborou em A Federação 

PRR 

ANTONIO 
AUGUSTO SI- 
MÕES PIRES 

RS São 
Sept§ 

1867 Porto 
Alegre 

1944 - Colégio 
Apelles Porto 
Alegre 

Sao 
Paulo 

1890 1900 1901 0 - Advogado 
- Fazendei- 
ro 
- Politico 

- Vice-intendente de SAD Sepé, 
exerceu a intendência 

ANTONIO 
CARLOS PE- 
REIRA DA CU-
NHA 

RS Porto 
Alegre 

1870 - Em Porto 
Alegre 

Sao 
Paulo 

1895 1900 1900 0 - Advogado 

ANTONIO 
FAUSTO 
NEVES DE 
SOUZA 

RJ Parati 1850 Porto 
Alegre 

1903 Sao 
Paulo 

1872 1900 1901 1 - Magistra-
do 

10 Trata-se do ja referido desembargador James de Oliveira Franco e Souza. Nascido em Monetes, cidade 
que depois passaria a pertencer a provncia do Parana quando do desmembramento desta de Sao Paulo e 
mesmo nao se tomando professor, permaneceu vinculado a Faculdade por ter sido nomeado seu delegado 
fiscal pelo Minist6rio do Interior, chegando a renunciar aos honorrios relativos ao cargo em favor da 
biblioteca da institui車o e para a constru9o do pr6dio da mesma. 
nUm foi designado lente catedrtico da cadeira de Medicina Pblica e o outro lente substituto da mesma 
cadeira. 

1° Trata-se do já referido desembargador James de Oliveira Franco e Souza. Nascido em Morretes, cidade 
que depois passaria a pertencer A provincia do Paraná quando do desmembramento desta de São Paulo e 
mesmo não se tomando professor, permaneceu vinculado A Faculdade por ter sido nomeado seu delegado 
fiscal pelo Ministério do Interior, chegando a renunciar aos honorários relativos ao cargo em favor da 
biblioteca da instituição e para a construção do prédio da mesma. 
11 Um foi designado lente catedrático da cadeira de Medicina Pública e o outro lente substituto da mesma 
cadeira. 
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ANTONIO MA 
RINHO 	- 
LOUREIRO 
CHAVES 

RS riunfo 1870 Porto 
• legre 

1934 Ginásio sac) 
edro 

'Sao 
Paulo 

1893 1900 1904 0 - Advogado 
- Magistra- 
do 
- Politico 

- 1903— Procurador fiscal e chefe doPRR 
Contencioso do Tesouro do estado 
- 1913— Sec. estadual da Fazenda 
- 1925— Sec. estadual Interino do 
Interior e depois de Obras Públicas 
- 1929/32 — Ass. Estadual (PRR) 
- Colaborou em A Federação 

ANTONio NU 
FJES GOMES 
PEREIRA 	. 

PE ecife São 
Paulo 

1888 1900 1901 0 

ARTHUR 
PINTO DA 
ROCHA 

RS - io 
Gran- 
• e 

1864 Rio de 
anei- 
o (CF) 

1930 Colégio UnidaCoim- 
Rio Grande) bra 

(Port) 

1890 1900 1910 9 - Advogado 
- Politico 

- 1892/6 — Ass. Estadual (PRR) 
- 1894/1905 e 1918/26— Dep. 
Federal (PRR) 
- Dir. de A Federação 

PRR 

CARLOS 
'THOMPSON 
FLORES 

RS • orto 
• legre 

1843 Porto 
• legre 

1904 Em Porto 
legre 

São 
Paulo 

1865 

i 

1900 1904 1 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Politico 

- 1878/1880 — Vice-pres. da Provin- 
dia 
- Colaborou em A Reforma 
- 1891/6 — Constit. estadual e Ass. 
Estadual (PRR) 
- 1894/1904 — Procurador-geral do 
estado 

P. 
Libe-
ral 
PRR 

EPAMINON- 
DAS BRASI- 
LEIRo 
FERREIRA 

RS ão 
osé 

•0 
orle 

1853 Porto 
• legre 

1934 Colégio 
omes 
Em Recife 

PE) 

Recife 1874 1900 1904 0 - Magistra- 
do/Desemb. 

- 1879— Dir, e delegado da Instru-
ção Pública em Porto Alegre 

FRANCISCO 
DE PAULA 
AZEVEDO E 
SOUZA 

RS elo- 
as 

1845 Porto 
• legre 

1916 São 
Paulo 

1867 1900 1902 0 - Magistra-
do 

JAMES 
FITZGERALD 
DARCY 

RS io 
Gran- 

e 

1876 Rio de 
anei- 

ro (CF) 

1952 Rio de 
Janei- 
ro 

1896 1900 1903 3 - Advogado 
- Politico 

- 1900/2 — Redator-chefe de A 
Federação 
- 1901/3 — Ass. Estadual (PRR) 
- 1903/8— Dep. Federal (PRR) 
- 1912/24 — Vice-pres. da Caixa 
Federal 
-1926— Pres. do Banco do Brasil 
- 1919/20 — Consultor geral da 
República 

PRR 

JOAQUIM 
ANTONIO Ri- 
BEIRO 

RS ru- 
,t uaia- 

a 

1862 Porto 
• legre 

1925 Sao 
Paulo 

1884 1900 1920 19 - Advogado 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1890— Delegado especial da 
Instrução Pública 
- 1891/1901 — Procurador da 
Fazenda do estado 
- 1903/4 — Procurador da Republica 
- Foi conselheiro municipal em Porto 
Alegre por duas legislaturas e pres. 
do Cons. em 1911 

Jost DE 
ALMEIDA 
MARTINS 
COSTA JR. 

AL ene- 
• o 

1866 Porto 
• legre 

1945 Colégio 
Gomes 

sac. 
Paulo 

1887 1900 1903 0 -Advogado 
- Politico 

- 1894/1900— Dep. Federal (PRR) 
- Sec. de governo de Júlio de 
Castilhos 
- 1898— Sec. estadual da Fazenda 

PRR 

Jost 
JOAQUIM DE 
ANDRADE 
NEVES NEro 

RS • orto 
legre 

1873 Sta. 
aria 

1923 Em Porto 
• egre 

São 
Paulo 

1894 1900 1905 1 - 1899/1903 — Procurador da 
Republica no RS 

LEONARDO 
MACEDONIA 
FRANCO E 
SOUZA 

RS a- 
oei- 

a do 
ul 

1872 Porto 
legre 

1947 Escola 
rasileira de 

• polinario 
orto Alegre 

São 
Paulo 

1891 1900 1940 38 - Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1894/8 — Procurador da Republica 
no PR 
-1931 — Membro do Cons. Consulti-
vo do Estado por indicação federal 
- 1935/6 — Pres. do Cons. Penitenci-
ário do Estado 

MANOEL 
ANDRE DA 
ROCHA 

RN atal 1860 Porto 
• legre 

1942 Em Natal 
RN) 

Recife 1883 1900 1937 36 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1904— Chefe interino de Policia do 
estado 
- 1905— Procurador-geral do estado 
- 1935/7 — Consultor-Geral do 
estado 

MANOEL DE 
CAMPOS 
CARTIER 

RS • orto 
• legre 

1862 Porto 
legre 

1918 Em Porto 
• legre 

Sao 
Paulo 

1883 1900 1901 0 - Advogado 
- Politico 

- 1887/8 — Ass. Provincial (P. 
Liberal) 
- Redator de A Reforma 
- 1897/1912 — Dep. Federal (PRR) 

P. 
Libe-
ral 
PRR 

MANOEL 
PACHECO 
PRATES 

RS ivra- 
ento 

1856 Uru- 
.uaia- 
na 

1938 Colégio 
ornes 

São 
Paulo 

1886 1900 1912 11 - Prof. de 
ensino 
superior 

- 1894/1911 — Dir. geral da Instrução 
Pública em Porto Alegre 

MAKAL 
PEREIRA DE 
ESCOBAR 

RS ltaqui 1853 Escola 
entral (Rio de 
aneiro) 

Sao 
Paulo 

1888 1900 1903 0 - Politico - 1890/1 — Chefe de Policia 
- 1891/4 — Constit. estadual e Ass. 
Estadual (PRR) 
- 1894/1905 e 1912/7 e 1921/3 — 
Dep. Federal (PRR) 

PRR 

NoRmtuo 
ROSA 

RS io 
ran- 

•e 

1870 1961 Ginásio sac) 
• edro 

Silo 
Paulo 

1891 1900 1940 27 - Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1934/7 — Dir. da Caixa Econômica 
Federal 

PAULO 
GERMANO 
HASSLOCHE 

RS ta. 
ruz 

• o Sul 

1862 ilk) 
Italia) 

1911 Em Porto 
• legre 

Recife 1883 1900 1903 0 - Advogado 
- Politico 

- 1897/1900 e 1929/30 — Ass. 
Estadual (PRR) 
- 1900/11 — Dep. Federal (PRR) 
- Colaborou em A Reforma e em A 
Federação, 

P. 
Libe-
ral 
PRR 

PUNio ALvim RS orto 
• legre 

1853 Porto 
• legre 

1938 sac) 
Paulo 

1877 1900 1909 8 
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PLINIO DE RS Porto 1870 - Colégio São 1892 1900 1924 24 -Advogado - 1897/1900 — Dep. Federal (PRR) PRR 
CASTRO 
CASADO 

Alegre Gomes 
- Dr. Jose 
Theodoro de 
Souza Lobo 

Paulo - Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1924130— Dep. Federal (PL), tendoPL 
sido líder da minoria 
- 1927/9— Foi vice-pres. do Partido 
Democratic() Nacional (PD paulista 

- Seminário - - Min. de + PL do RS) 
Episcopal Trib. Sup. 

pelo 50 
- 1930/1 — Interventor no estado do 
Rio 

Constit. 
PossiDONio 
MANCO DA 
CUNHA JR. 

RS Pelo- 
tas 

1863 Rio de 
Janei- 
ro (CF) 

1931 - Colégio Seo 
João (Pelotas) 
- Colégio São 

sac) 
Paulo 

1884 1900 1907 6 - Advogado 
- Politico 

- 1891 — Sec. estadual da Fazenda ePRR 
Constit. estadual (PRR) 
- Tem.-Coronel Honorário do 

Francisco Exército nomeado por Floriano 
(Pelotas) Peixoto por serviços prestados na 

Rev. Federalista 
• - 1897/9 — Dep. Federal (PRR) 

- 1913/28 — Ass. Estadual (PRR) 
- Presidiu diversas companhias 
públicas (Força e Luz de Porto 
Alegre, Telefônica) 

TINOTHEo RS Porto 1871 1948 - Ginásio Sao São 1890 1900 1919 10 - Politico - 1903 — Auditor de Guerra da PRR 
PEREIRA DA 
ROSA 

Alegre Pedro Paulo - Prof. de 
ensino 
superior 

Brigade Militar 	- 
- 1913/6 —Ass. Estadual (PRR) 

Quanto aos anos de nascimentos, contando ainda aqueles sete bachar6is que no 

se tornaram professores, o mais vetho nasceu em 1829 e o mais jovem em 1876 e se 

formaram entre 1849 e 1897. Por outro lado, dos 32 fundadores aqui considerados, ape- 

nas sete nao se diplomaram em Sao Paulo, sendo um em Coimbra, um no Rio de Janei-

ro e os cinco restantes em OlindalRecife. 

Quanto aos anos de nascimentos, contando ainda aqueles sete bacharéis que não 

se tornaram professores, o mais velho nasceu em 1829 e o mais jovem em 1876 e se 

formaram entre 1849 e 1897. Por outro lado, dos 32 fundadores aqui considerados, ape-

nas sete não se diplomaram em Sao Paulo, sendo um em Coimbra, um. no Rio de Janei-

ro e os cinco restantes em Olinda/Recife. 

Quanto aos 25 fundadores que se tornaram professores, 20 diplomaram-se em 

S谷o Paulo, tr6s em Recife, um no Rio de Janeiro e um em Coimbra. Quanto aos anos de 

formatura, variam entre 1865 e 1897 e sao muito semelhantes aos encontrados para o 

caso ja analisado anteriormente dos membros da gera 乞o da propaganda republicana no 

Rio Grande do Sul. Do mesmo modo que se p6de identificar para o caso da elite do mo-

vimento republicano rio-grandense uma geraao de militantes poltico-partid自rios forja-

da no contexto das disputas e discuss6es relativas ao perodo da introduao no Brasil do 

chamado "bando de id6ias novas" no p6s-guerra do Paraguai,6 tamb6m apropriado con-

siderar que a maior parte dos fundadores da Faculdade de Direito de Porto Alegre eram 

parte desta mesma gera o. Considerando aqueles que se formaram depois de finda a 

guerra referida e os que ingressaram como alunos nas faculdades antes da proclama o 

Quanto aos 25 fundadores que se tomaram professores, 20 diplomaram-se em 

São Paulo, tres em Recife, um no Rio de Janeiro e um em Coimbra. Quanto aos anos de 

formatura, variam entre 1865 e 1897 e são muito semelhantes aos encontrados para o 

caso já. analisado anteriormente dos membros da geração da propaganda republicana no 

Rio Grande do Sul. Do mesmo modo que se p8de identificar para o caso da elite do mo-

vimento republicano rio-grandense uma geração de militantes politico-partiddrios forja-

da no contexto das disputas e discussões relativas ao periodo da introdução no Brasil do 

chamado "bando de idéias novas" no pós-guerra do Paraguai, é também apropriado con-

siderar que a maior parte dos fundadores da Faculdade de Direito de Porto Alegre eram 

parte desta mesma geração. Considerando aqueles que se formaram depois de finda a 

guerra referida e os que ingressaram como alunos nas faculdades antes da proclamação 
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da Republica, apenas seis destes 25 nao se enquadram no crit6rio'2. Outro ponto de con- 

vergencia 6 que a esmagadora maioria de formados em Sao Paulo vale para as duas a- 

mostras. Assim, todos foram mais ou menos diretamente influenciados pelas discuss6es, 

tens6es, inova6es e conflitos culturais e poltico-partidrios que tiveram como um dos 

centros de sua formulaao e irradia9ao a Academia do Largo de Sao Francisco. 

da República, apenas seis destes 25 nab se enquadram no critério12. Outro ponto de con-

vergência é que a esmagadora maioria de formados em São Paulo vale para as duas a-

mostras. Assim, todos foram mais ou menos diretamente influenciados pelas discussões, 

tensões, inovações e conflitos culturais e politico-partiddrios que tiveram como um dos 

centros de sua formulação e irradiação a Academia do Largo de São Francisco. 

A diferena que se pode referir 6 que no c aso dos constituintes federais do PRR 

a faixa etaria mais homogenea, o mais velho nasceu em 1851 e o mais novo em 1864, 

bem como os anos de formatura mais prximos, tendo o mais antigo se formado em 

1878 e o mais novo em 1885. A maior amplitude em termos das datas de nascimento e 

de formatura no caso dos fundadores permite excluir alguns de seus individuos da gera- 

車o aqui em questo. Mas estes sao casos extremos que nao contradizem a conclusao 

geral de que a maioria dos fundadores era da mesma geraao daqueles que compunham 

a elite do movimento republicano no Rio Grande do Sul, sendo que vrios deles eram 

tamb6m filiados e militantes do PRR. 

A diferença que se pode referir é que no daso dos constituintes federais do PRR 

a faixa etária é mais homogênea, o mais velho nasceu em 1851 e o mais novo em 1864, 

bem como os anos de formatura mais próximos, tendo o mais antigo se formado em 

1878 e o mais novo em 1885. A maior amplitude em termos das datas de nascimento e 

de formatura no caso dos fundadores permite excluir alguns de seus individuos da gera-

ção aqui em questão. Mas estes são casos extremos que não contradizem a conclusdo 

geral de que a maioria dos fundadores era da mesma geração daqueles que compunham 

a elite do movimento republicano no Rio Grande do Sul, sendo que vários deles eram 

também filiados e militantes do PRR. 

Outros pontos destacados so a respeito das provincias ou estados e cidades de Outros pontos destacados são a respeito das provincias ou estados e cidades de 

nascimento dos professores fundadores: nascimento dos professores fundadores: 

Província ou Esta- 
do de Nascimento 

Número 

RS 21 
RJ 1 
RN 1 
AL 1 
PE 1 

Total 25 

12 Uma vez que os cursos duravam quatro anos, os que ingressaram em 1889 se formariam em 1893. Este 
ano coincide tambm com o inicio da revolta federalista no Rio Grande do Sul. 
12 Uma vez que os cursos duravam quatro anos, os que ingressaram em 1889 se formariam em 1893. Este 
ano coincide também com o inicio da revolta federalista no Rio Grande do Sul. 
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Cidade de Nasci- 
mento no RS 

Número 

Porto Alegre 8 
Rio Grande 3 
Pelotas 2 
Sta. Cruz do Sul 1 
Cachoeira do Sul 1 
Triunfo 1 
São José do Norte 1 
Uruguaiana 1 
Itaqui 1 
São Sepé 1 
Livramento 1 

Total 21 

Disto se pode tirar duas conclus6es. Primeiro, o carter rio-grandense do empre-

endimento de ftmda o da Faculdade. O quadro ja descrito acima sobre a escolarizaao 

dos naturais do Rio Grande do Sul que indicava que no havia "mais de tr6s homens 

formados, naturais desta Provincia, e quatro meninos em Coimbra" no incio da d6cada 

de 182013, modificou-se muito nos 80 anos subsequentes. Ao final do s6culo havia ja 

uma quantidade razovel de bacharis rio-grandenses, o que permitiu a pr6pria estrutu- 

raao da Faculdade de Direito. Por outro lado, havia igualmente uma demanda interna 

por uma escola do tipo, pois a sua instalaao em Porto Alegre implicava em uma sensi- 

vel reduao de gastos para os rio-grandenses interessados em diplomarem-se. 

Disto se pode tirar duas conclusões. Primeiro, o cardter rio-grandense do empre-

endimento de fundação da Faculdade. 0 quadro já descrito acima sobre a escolarização 

dos naturals do Rio Grande do S.ul que indicava que não havia "mais de tres homens 

formados, naturais desta Provincia, e quatro meninos em Coimbra" no inicio da década 

de 182013, modificou-se muito nos 80 anos subseqiientes. Ao final do século havia já 

uma quantidade razoável de bacharéis rio-grandenses, o que permitiu a própria estrutu-

ração da Faculdade de Direito. Por outro lado, havia igualmente uma demanda interna 

por uma escola do tipo, pois a sua instalação em Porto Alegre implicava em uma sensi- 

vel redução de gastos para os rio-grandenses interessados em diplomarem-se. 

Em segundo lugar, as cidades de nascimento dos professores fundadores reme-

tem para uma comparaao com o caso mais geral daqueles oriundos do Rio Grande do 

Sul que se formaram em direito em Sao Paulo ao longo do s6culo XIX ja estudado. Para 

os 111 casos dos 187 formados para os quais ha informa6es, nasceram ou foram regis- 

Em segundo lugar, as cidades de nascimento dos professores fundadores reme-

tem para uma comparação com o caso mais geral daqueles oriundos do Rio Grande do 

Sul que se formaram em direito em São Paulo ao longo do século XIX já estudado. Para 

os 111 casos dos 187 formados para os quais há informações, nasceram ou foram regis- 

13 CHAVES, Antnio Jos6 Gon9alves. Mem6rias ec6nomo-polticas sobre administra9ao pblica no Bra- 
sil. In: Revista do Instituto Histrico e Geogrfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, T加ografia do 
Centro, 1922, p. 363. Apud, MARTiNS, Jos6 Salgado. Panorama Jurdico do Rio Grande do Sul durante 
dois s6culos e meio. In: O poderjudicirio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, TJRS, 1974, p. 132. 

13 CHAVES, Antônio José Gonçalves. Memórias ecônomo-politicas sobre administração pública no Bra-
sil. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegxe, Tipografia do 
Centro, 1922, p. 363. Apud, MARTINS, José Salgado. Panorama Juridic() do Rio Grande do Sul durante 
dois séculos e meio. In: 0 poder judicicirio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, TJRS, 1974, p. 132. 
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trados em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande 58%, enquanto que os demais 42% eram 

de cidades que se localizavam em regi6es de cria9ao de gado em latifindios, tanto na 

regiao da campanha quanto na litoranea e missioneira. Para os professores fundadores, 

nas tres cidades citadas nasceram ou foram registrados 62%, enquanto que as demais 

cidades do interior representam 38% dos casos, sendo quase todas elas tamb6m locali-

zadas em regi6es de cria9o de gado, com exce9ao de Santa Cruz do Sul, uma col6nia 

de imigrantes teutos e seus descendentes'4. Era, portanto, alto o nmero daqueles influ-

enciados pelo mundo da estancia dentre os que se tornaram professores da Faculdade de 

Direito. 

Quanto a rela9谷o dos professores fundadores com a escola, levando em conta 

que todos ingressaram no quadro docente em 1900, tem-se que a idade m6dia quando 

deste ingresso 6 de 38 anos, para um tempo m6dio de formado de 14. Ja o tempo m6dio 

de permanncia6 de oito anos. A idade m6dia de ingresso na institui9ao e o tempo m6- 

dio de formado quando deste indicam que em sua maior parte os que se tornariam pro-

fessores nao foram recrutados entre rec6m-formados e/ou entre bachar6is sem uma tr- 

jet6ria de atividades mais ou menos definida. 

J o tempo m6dio de permanencia de apenas oito anos aponta para que o com-

prometimento dos membros deste grupo com a institui9ao nao foi muito grande. Dos 25 

bacharis professores, 18 foram designados lentes catedrticos e os outros sete lentes 

substitutos a 6 poca da funda9ao. Dentre os primeiros, nove nem chegaram a completar 

um ano de vinculo com a Faculdade e apenas tr6s ainda pertenceriam a ela depois de 

14‘ 一一 	」  ，、，  ノ, 	γγ 
i o caso ae rauio uermano i-iassiocner, um aescenaente de imigrantes alemaes. 
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1911, ano no qual a Congrega o dispensou diversos professores, v自rios j afastados de 

fato, em fun9ao da Lei Rivadavia Correa'5. Dentre os sete lentes substitutos, quatro nem 

chegaram a lecionar e apenas. tres ainda se encontrariam vinculados a Faculdade em 

1911, ja como lentes catedrticos. 

1911, ano no qual a Congregação dispensou diversos professores, vários já afastados de 

fato, em ftuição da Lei Rivaddvia Corrêa15 . Dentre os sete lentes substitutos, quatro nem 

chegaram a lecionar e apenas três ainda se encontrariam vinculados A Faculdade em 

1911, já como lentes catedráticos. 

A atividade docente era apenas mais uma atividade para estes fundadores da Fa-

culdade de Direito. Antes, durante e depois do vnculo com a institui9ao, tinham eles 

como atividades principais as seguintes: 

A atividade docente era apenas mais uma atividade para estes fimdadores da Fa-

culdade de Direito. Antes, durante e depois do vinculo com a instituição, tinham eles 

como atividades principais as seguintes: 

Atividade Número 
Advocacia 14 
Politica 14 
Professor de Ensino Superior 8 
Magistratura 7 
Fazendeiro 1 

O quadro mostra que apenas oito tiveram como uma de suas principais aljvida- 

des o exercicio do magistrio. Jh quanto aos polticos, o crit6rio da ocupaao de cargos 

eletivos e nos partidos e de referencias explicitasa filiaao partidria resultou no mme- 

ro de 12. Destes, todos eram vinculados ao PRR por volta de 1900. Claro que o niimero 

de ao menos simpatizantes do partido poltico dominante nesta mesma 6 poca 6 muito 

maior, pois muitos que ocuparam promotorias, juizados, procuradorias, secretarias de 

estado, dire9ao de 6 rgaos publicos e afins provavelmente tinham algum tipo de vinculo 

com o partido ou ao menos com alguns de seus lideres. A coluna referente aos princi-

pais cargos de indicaao poltico-partid白ria mostra que apenas quatro dos 25 professores 

fundadores nao ocuparam cargos deste tipo ao longo da vida. 

0 quadro mostra que apenas oito tiveram como uma de suas principais ativida-

des o exercicio do magistério. Já quanto aos politicos, o critério da ocupação de cargos 

eletivos e nos partidos e de referências explicitas A filiação partidária resultou no núme-

ro de 12. Destes, todos eram vinculados ao PRR por volta de 1900. Claro que o número 

de ao menos simpatizantes do partido politico dominante nesta mesma época é muito 

maior, pois muitos que ocuparam promotorias, juizados, procuradorias, secretarias de 

estado, direção de órgdos públicos e afins provavelmente tinham algum tipo de vinculo 

com o partido ou ao menos com alguns de seus lideres. A coluna referente aos princi-

pais cargos de indicação polftico-partiddria mostra que apenas quatro dos 25 professores 

fundadores não ocuparam cargos deste tipo ao longo da vida. 

15 Ver SANTOS, Jo谷o Pedro dos, op. cit., 2000, P. 159. 15 Ver SANTOS, Jodo Pedro dos, op. cit., 2000, p. 159. 
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Assim, pode-se concluir que desde a sua origem a Faculdade de Direito se apre-

sentava em grande medida como um espao de consagraao social. Sob o ponto de vista 

dos seus professores fundadores, o vinculo com a institui9ao era uma oportunidade de 

exercer mais uma atividade de prestigio social e a possibilidade de obter mais um titulo, 

como os de "lente" e/ou "fundador", para ilustrar seus curriculos. Tomava-se para eles, 

portanto, mais um espao de consagra 谷o social, possibilitando-lhes aumentar um capi-

tal de notoriedade que poderia ser reconvertido em capital poltico, ou vir em refor9o a 

este, como, por exemplo, foram os casos mais evidentes dos 13 professores fundadores 

para os quais se pode identificar vincula9谷o explicita a partidos polticos, notadamente 

ao PRR em tomo da virada do s6culo. 

Por outro lado, o vinculo com a institui9ao tamb6m propiciava ganhos para a-

queles que eram advogados e/ou se propunham a ser reconhecidos como "juristas". O 

vinculo com a escola tanto poderia fazer aumentar a clientela de possiveis demandantes 

de a6es judiciais de pessoas fisicas e jurdicas, como trazia notoriedade e reconheci-

mento adicionais quanto ao possivel dominio dos conhecimentos juridicos de carter 

mais te6rico e especulativo. く  

O que se pode constatar 6 que os graus de profissionalizaao e comprometimen-

to com as atividades institucionais da Faculdade eram muito reduzidos, notadamente 

com respeito a docencia, o que tinha reflexos nos procedimentos didtico-pedag6gicos 

em geral. Com  efeito, a importncia das retribui96es simb6licas era muito mais conside- 

rvel para os lentes fundadores ligados a institui9o, pois permitia o acimulo de um 

capital de notoriedade investido principalmente no jogo poltico ou na economicamente 

rent豆vel advocacia. 

228 



Mas este capital de notoriedade 6 tanto fruto de uma acumula 谷o anterior em a- 

tua96es no jogo poltico-partid白rio e na ocupaao de cargos a ele relativos, quanto da 

reconversao de capitais de rela6es sociais acumulados no jogo das posi96es ocupadas 

nas redes de rela6es, processos estes relacionados s predisposi96es para alcan9ar posi- 

96es de destaque social. A inser9ao nas redes de rela6es pode ser inferida justamente 

pela quantidade de cargos de indicaao poltico-partid自ria que ocuparam 21 dos 25 pro-

fessores em questao e pelo fato de que a maioria era rio-grandense de nascimento. Ao 

menos 42% deles eram oriundos do mundo da estancia, e todos possuam recursos dos 

grupos familiares de origem para que pudessem ter se diplomado nas escolas do centro- 

norte do pas. Ou seja, oriundos de grupos familiares social e economicamente mais 

bem situados da provincia, estavam ja desde casa inseridos nas redes de rela6es que os 

vinculavam a agentes em diversas posi96es sociais no Rio Grande do Sul. Por outro 

lado, mesmo que alguns nao fossem militantes do PRR, a ocupa o dos empregos p- 

blicos deixa tamb6m entrever rela6es de amizade, parentesco e/ou clientelisticas com 

importantes lideres do partido, com muitos dos quais alguns dos professores fundadores 

compartilharam os bancos escolares e a "vida academica" na Faculdade de Direito de 

Sao Paulo. 

Desta forma, o capital de notoriedade e o de rela6es sociais era ampliado pela 

participaao na Faculdade e possibilitava recompensas em termos de cargos publicos, de 

maior clientela para o escrit6rio de advocacia e/ou posi96es poltico-partidrias mais 

importantes, de onde os conseqentes retornos em remunera6es materiais e simb6licas 

possibilitadas pelo exercicio de outras atividades que no a docencia. 

Por fim, um u ltimo ponto que se pode destacar 6 que os estudos pr6-superiores 
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de nvel secund白rio feitos por 18 daqueles que seriam os professores fundadores para os 

quais ha informa o se realizaram em Porto Alegre, 14 casos, Pelotas, dois casos, Rio 

Grande e Rio de Janeiro, um em cada. Quase todos estudaram em escolas publicas ou 

privadas e/ou em "escolas de professores"6 cujo carter 6 no confessional. Apenas um 

cursou um col6gio vinculado a institui9ao religiosa. 

5.2 - Os CoNsoLmADo1us 

Os chamados consolidadores da Faculdade de Direito, segundo Santos, eram 

aqueles que passaram a atuar como seus professores a medida que os ditos fundadores 

dela se iam afastando. Eram 27 bacharis e trs m6dicos da rea de medicina publica. 

Ingressaram na institui9o desde o ano de 1903, sendo que o ltimo do grupo assumiu 

um cargo 1926. Ou sej a, todos passaram a integrar o corpo docente da Faculdade no 

perodo da hegemonia poltico-partidria do PRR no Rio Grande do Sul e neste da lide- 

ran9a de Borges de Medeiros. 

O quadro seguinte se refere a estes 27 professores bachar6is em direito. 

16 Era comum no Rio Grande do Sul do s6culo XIX estas "escolas de professores" espalhadas pela pro- 
vincia. Tratavam-se de iniciativas particulares daqueles que dominassem os contedos necessarios, desde 
para a alfabetiza9ao at para as mat6rias constantes dos exames preparatrios ao ingresso nas faculdades, 
e que lecionavam para os que pudessem pagar as aulas. 
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NOME 
TOTAL =27 

PROV./ 
EST. 

NATAL 

CIDA- 
DE 

NATAL 

ANO 
NASC. 

LOCAL 
MORTE 

ANO 
MOR- 

TE 

ESTUDOS PRÉ- 
SUPERIORES 

LOCAL 
CURSO 

DE 
DIR. 

ANO 
FOR- 

MATU- 
RA 

ANO 
IN- 

GRES. 
FAC. 

ANO 
DE 

DESL. 
FAC. 

TEMPO 
NA 

FAC. 
(ANOS1 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS CARGOS POLITICO- 
PARTIDÁRIOS 

PART. 
POL. 

LBERTO DE 
BRiTTo 

RJ Niterói 1864 Porto 
Alegre 

1940 - Ginásio N.S. 
da Conceição 
- Ginásio 
Anchieta 
- Instituto Julio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1915 1921 1939 18 - Promotor 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1920— Delegado Judiciário em 
Porto Alegre 
- Redator de A Federação 
- 1933— Membro do Cons. Peni-
tenciário do Estado 
- 193417 — Constit. e Dep. Estadual 
(PRL) 
- Foi inspetor escolar estadual 

PRR 
PRL 

BERTO 
UVENAL DO 
EGO LINS 

AL Passo 
do 
Cama- 
ragibe 

1886 - Em Maceió 
(AL) 

Recife 1896 1919 1934 

, 

15 - Magistrado 
- Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

CEB(ADES 
SILVEIRA DE 
CAMPOS 

RS Porto 
Alegre 

1887 - Ginásio Rio- 
Grandense 

Porto 
Alegre 

1904 1914 1919 5 - Advogado - 1913/20 — Administrador dos 
Correios em Porto Alegre 
- 1925/9— Membro do Cons. 
Penitenciário do Estado 

NT6N10 DE 
MEIDA 

ARTINS 
COSTA 

MA Sao 
Luiz 

1872 Porto 
Alegre 

1917 - Colégio 
Gomes 

Sao 
Paulo 

1893 1906 1917 11 - Advogado 
- Prof de 
ensino 
superior 
- Procurador 
Federal 

- 1904/14— Procurador da Repú-
blica em Porto Alegre 

NTONio 
lEIRA PIRES 

RS Triunfo 1897 Porto 
Alegre 

1948 - Ginásio São 
Pedro 

Porto 
Alegre 

1908 1913 1937 24 - Desemb. 
pelo 5° 
Const. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 191517— Chefe de Policia do 
Estado 
- Dir. de A Federação 
- 1933/5 — Pres., do Cons. Peni-
tenciário do Estado 
- 1935— Procurador-geral do 
Estado 

PRR 

LINDO DA 
• OSTA 

ORREA 
LEITE 

RS Rio 
Gran- 
de 

São 
Paulo 

1895 1903 1905 2 - Advogado 
- Politico 

- 1901/8 — Ass. Estadual (PRR) PRR 

RMANDO 
FATRICIO DE 
• MBUJA 

*RS Rosá- 
rio do 
Sul 

1865 Porto 
Alegre 

1932 - Ginásio São 
Pedro 

São 
Paulo 

1890 1912 1932 20 - Magistra- 
do/Desemb 
- Prof. de 
ensino 
superior. 

- 1915— Chefe de Policia Interino 
do Estado 
- 1921 — Procurador-geral do 
Estado em lugar de André da 
Rocha 
- 192417— Chefe de Policia do 
Estado 
- 1927— Procurador-geral do 
Estado 

RMANDO DA 
ILVA 
ERREIRA 

RS Porto 
Alegre 

1885 - Instituto Julio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1908 1920 1921 1 - Advogado 
- Politico 

- Sub-Chefe de Policia e Vice-
Prefeito de Rosário do Sul 

FAUSTO DE 
REITAS E 
ASTRO 

RS Porto 
Alegre 

1889 Rio de 
Janei- 
ro (CF) 

1960 Porto 
Alegre 

1909 1924 1933 9 - Politico - 1946/51 — Dep. Federal (PSD) PSD 

ERNANDO 
TUNES 

RS Porto 
Alegre 

1887 Porto 
Alegre 

1908 1916 1935 19 - Prof. de 
ensino 
superior 

- Consultor Jurídico da prefeitura 
de Porto Alegre 
- 1925/6 — Membro do Cons. 
Penitenciário do Estado 

LORENCIO 
ARLOS DE 

REU E 
ILVA 

CFI  Rio de 
Janei- 
co 

1882 - Escola 
Brasileira 

Rio de 
Janei- 
ro 

1905 1920 1934 14 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1919/20 — Dir. do Arquivo Público 
do Estado 
- 1924/8 e 1932/33 — Procurador-
geral do Estado 
- 1928/32 — Chefe de Policia do 
Estado 
- Advogado do Banco do Brasil no 
Rio de Janeiro 
- Dep. Federal (não pelo RS) 

RANCISCO 
E SOUZA 
IBEIRO 
ANTAS 
ILHO 

RN Sao 
José 
do 
Mipibu 

1862 Porto 
Alegre 

1931 - Em Natal 
(RN) 

Recife 1884 1905 1931 

, 

26 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1888 — Atividade politica solado 
de P. Machado 
- 1915/6 — Procurador-geral do 
Estado 
- 1921/30 —Ass. Estadual (PRR) 
- Colaborador freqüente em A 
Federação 

PRR 

RANCISCO 
AGUNDES 
IRATININO 
E ALMEIDA 

RS Pelo- 
tas 

1879 - Em Pelotas Sao 
Paulo 

1902 1909 1916 7 - Advogado - 1906 — Auditor de Guerra do Rio 
Grande do Sul 
- 1915— Auditor de Guerra da 
Marinha no Rio 

'7 CF = Capital Federal. 17  CF = Capital Federal. 
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FRANCISCO 
RODOLPHO 

IMCH 

RS Sta. 
rtIZ 

.0 Sul 

1874 Porto 
Alegre 

1937 - Ginásio São 
Pedro 

Porto 
Alegre 

1907 1909 1935 26 

' 

- Desemb. 
pelo 50  
Const. 
- Prof. do 
ensino 
secundário 
e superior 

- 1903— Dir. do Museu do Estado 
- 1925— Dir. do Arquivo Público do 
Estado 
- 1930— Dir. do Porto de Porto 
Alegre 
- 1932— Sec. dos Negócios das 
Obras Públicas do Estado 

ILDEFONSO 
OARES 

PINTO 

SP Sao 
icen- 

e 

1878 Porto 
Alegre 

1925 - Escola Militar 
de Rio Pardo 
- Escola Militar 
da Praia 
Vermelha (Rio 
de Janeiro) 
- Escola Militar 
do Realengo 
(Rio de 
Janeiro) 

Porto 
Alegre 

1912 

. 

1914 1914 1 - Militar do 
Exército 
- Politico 

- 1909/16 — Ass. Estadual (PRR) 
- 1912f7 — Dep. Federal (PRR) 
- 1918/24 — Sec. das Obras 
Públicas do Estado que acumula 
com o de Dir. da Viação Férrea 
- Colaborou em A Federação e foi 
seu Dir. em 1911 

PRR 

ANUÁRIO 
LUCAS 

AFFREt 

RS Bagé 1878 Rio de 
Janei- 
ro (CF) 

1917 - Ginásio N. S. 
da Conceição 

Rio de 
Janei-
ro 

1902 1906 1909 3 - Advogado - Redator de A Federação PRR 

OAQUIM 
AURICIO 
ARDOSO 

RS ole- 
• ade 

1888 Santos 
(SP) 

1938 - Escola 
Brasileira 

Porto 
Alegre 

1908 1910 1935 2510  - Advogado 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1913/6 e 1925/30 — Ass. Estadual 
(PRR) 
- 1935/7— Constit. estadual e Dep. 
ordinário (PRR/FU) 
- 1933/5 — Ass. Constit. Federal 
(PRR) 
- 1931/2 — Min. da Justiça do 
Governo Provisório 
- 1938— Sec. estadual do Interior e 
Justiça e depois da Agricultura, 
Indústria e Comércio 
- 1938— Interventor Federal 
Interino 

PRR 

OAQUIM 
IBCJRCIO DE 

EVEDO 

RS Porto 
legre 

1867 Porto 
Alegre 

1940 - Colégio Rio- 
Grandense _ 

São 
Paulo 

1891 1904 1935 3110  -Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

ORGE DE 
OLIVEIRA 
OBIM 

RS São 
Gabriei 

1889 Rio de 
Janei- 
ro (CF) 

1935 -Escola 
Brasileira 

Rio de 
Janei-
ro 

1911 1926 1927 1 -Diplomata 

Ost 
ERNARDO 
E MEDEI- 
OS JR. 

RN Cai6 Porto 
Alegre 

1954 - Ateneu Norte-Recife 
Rio-Grandense 
(Natal-RN) 
- Liceu Perak 
bano (PB) 

1898 1923 1935 12 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1929 — Intendente eleito de Bagé 
- 1931 — Nomeado membro do 
Cons. Consultivo do Estado 
- 1936— Pres. do Cons. Penitenci-
ado do Estado 

OSÈ 
ALENTIM DO 
ONTE 

AL Pene- 
• o 

Porto 
Alegre 

- Em Salvador 
(BA) 
- Em Recife 
(PE) 

Recife 1886 1904 1942 38 - Magistra-
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

UIZ DE 
ELLO 
UIMARAES 

RS Rio 
Gran- 

e 

1874 - Em Rio 
Grande 

São 
Paulo 

1897 1923 1937 14 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1924 e 1928— Procurador-geral 
do Estado 
- 1931 — Integrante da Com. 
Revisora do Código de Processo 
Civil e Comercial do Estado e 
assume novamente a procurado-
ria-geral do Estado até 1932 
- 1934— Membro da Corn, que 
elaborou o ante-projeto de Consti-
tuição estadual 
- 1935— Designado pelo interven-
tor para elaborar o ante-projeto de 
reorganização judiciária do Estado 

ANOEL 
• RPHELINO 

OSTES 

RS Encru- 
, ilhada 
• 0 SUI 

1863 Porto 
Alegre 

1919 - Ginásio São 
Pedro 

São 
Paulo 

1886 1916 1918 2 - Magistra-
do/ Desemb. 

ELCHISE- 
ECH 
ATHUSA- 

EM CARDO- 
o 

SE Están- 
ia 

1859 Porto 
Alegre 

1932 - Ateneu 
Sergipano (SE) 

Recife 1880 1903 1932 29 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1908— Procurador-geral do 
Estado Interino 

LAVO 
RANCO co  
ODOY 

RS Ca- 
oei- 

ado 
Sul 

1871 -Em Porto 
Alegre 

São 
Paulo 

1894 1905 1909 4 

18  Diversas vezes esteve em licen9a. 
19  Diversas vezes esteve em licen9a. 
18  Diversas vezes esteve em licença. 
19  Diversas vezes esteve em licença. 
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PEDRO 
AFFONSO 
MIBIELLI 

RS Encru- 
zilhada 
do Sul 

1864 1945 - Ginásio São 
Pedro 

São 
Paulo 

1886 1904 1912 8 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Politico 

- Constit. Estadual (PRR) 
- 1900/4 —Ass. Estadual (PRR) 
1905/8 — Chefe de Policia do 

PRR 

- Min. do Estado 
STF 

VICTOR DE 
AZEVEDO 
BASTIAN 

RS Porto 
Alegre 

1887 Porto 
Alegre 

1906 1911 1926 15 - Advogado 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1920— Dir. do Banco da Provin- 
cia do Rio Grande do Sul S/A, 
onde fica por anos 
- 1925/8 —Ass. Estadual (PRR) 

PRR 

Quanto aos anos de nascimento, a variaao 6 de entre 1859 e 1897, 38 anos, por- 

tanto. Os dados mostram que a poca em que os professores fundadores em sua maior 

parte se formavam em direito, entre 1870 e 1893, nasciam 16 dos 25 aqui em questo 

Isto se reflete nos anos de formatura, cuja variaao 6 de entre 1880 e 1915. Assim, os 

oito bachar6is que se formaram entre 1870 e 1893 estariam mais adequadamente enqua-

drados em termos geracionais se considerados como membros da geraao da propagan-

da republicana. Por outro lado, a amplitude dos anos de formatura de 35 anos.E , por- 

tanto, dificil considerar o grupo dos professores consolidadores como uma outra gera- 

車o, pois os seus membros mais antigos eram de fato pertencentes a geraao da propa-

ganda republicana, enquanto que os mais jovens pertenceram a gera6es subsequentes. 

Estes u ltimos poderiam ser considerados da mesma geraao daqueles que se formaram 

escolar, cultural e politicamente a partir da hegemonia do PRR no Rio Grande do Sul 

at6 o incio da d6cada de 1920, ou aproximadamente at o come9o dos movimentos te- 

nentistas no Brasil e da disputa eleitoral para as elei96es de 1923 no estado. Seriam eles 

parte da geraao de 1907. 

Quarito aos anos de nascimento, a variação é de entre 1859 e 1897, 38 anos, por-

tanto. Os dados mostram que época em que os professores fundadores em sua maior 

parte se formavam em direito, entre 1870 e 1893, nasciam 16 dos 25 aqui em questão. 

Isto se reflete nos anos de formatura, cuja variação é de entre 1880 e 1915. Assim, os 

oito bacharéis que se formaram entre 1870 e 1893 estariam mais adequadamente enqua-

drados em termos geracionais se considerados como membros da geração da propagan-

da republicana. Por outro lado, a amplitude dos anos de formatura é de 35 anos. E, por-

tanto, dificil considerar o grupo dos professores consolidadores como uma outra gera-

ção, pois os seus membros mais antigos eram de fato pertencentes A. geração da propa-

ganda republicana, enquanto que os mais jovens pertenceram a gerações subseqiientes. 

Estes Ultimos poderiam ser considerados da mesma geração daqueles que se formaram 

escolar, cultural e politicamente a partir da hegemonia do PRR no Rio Grande do Sul 

até o inicio da década de 1920, ou aproximadamente até o começo dos movimentos te- 

nentistas no Brasil e da disputa eleitoral para as eleições de 1923 no estado. Seriam eles 

parte da geração de 1907. 

A respeito dos locais de concluso do curso de direito, come9a a aparecer uma 

tendencia que se irh acentuar ao longo dos anos. Na medida em que o tempo passa e se 

formam sucessivas turmas de bachar6is na Faculdade de Direito de Porto Alegre, a pri- 

A respeito dos locais de conclusdo do curso de direito, começa a aparecer uma 

tendência que se ird acentuar ao longo dos anos. Na medida em que o tempo passa e se 

formam sucessivas turmas de bacharéis na Faculdade de Direito de Porto Alegre, a pri- 

20 RetOma em 1935 por ato do governo do estado. 2° Retoma em 1935 por ato do governo do estado. 
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meira Se deu em 1904, o recrutamento de seus lentes passa a ser feito cada vez mais 

entre os seus pr6prios egressos. Note-se que praticamente todos os professores que se 

formaram depois de 1904 o foram pela Faculdade proto-alegrense, menos um que se 

formou no Rio de Janeiro em 1905. 0 quadro abaixo se refere aos locais de formatura: 

meira se deu em 1904, o recrutamento de seus lentes passa a ser feito cada vez mais 

entre os seus pr6prios egressos. Note-se que praticamente todos os professores que se 

formaram depois de 1904 o foram pela Faculdade proto-alegrense, menos urn que se 

formou no Rio de Janeiro em 1905. 0 quadro abaixo se refere aos locais de formatura: 

Local de Formatura Número 
Faculdade de Direito de 
Porto Alegre 

10 

Faculdade de Direito do 
Largo de Sao Francisco 

9 

Faculdade de Direito de 
Recife 

5 

Rio de Janeiro 3 
Total 27 	• 

Quanto aos locais de nascimento, os quadros abaixo apresentam os dados: Quanto aos locais de nascimento, os quadros abaixo apresentam os dados: 

Província ou Esta- 
do de Nascimento 

Número 

RS 18 
RN 2 
AL 2 
MA 1 
PE 1 
RJ 1 
SP 1 
DF 1 

Total 27 

Cidade de Nasci- 
mento no RS 

Número 

Porto Alegre 6 
Rio Grande 2 
Encruzilhada do Sul 2 
Pelotas 1 
Sta. Cruz do Sul 1 
Triunfo 1 
Rosário do Sul 1 
Bagé 1 
Soledade 1 
São Gabriel 1 
Cachoeira do Sul 1 

Total 18 

234 234 
、芹R協 

細)釈期・ミ勲め『，が de Chkr1鉢雪  Sw拠* 0? 1040$01 'iOlstra CiAftr:twt Soda* os! tlitmartilanfin 



Pode-se aqui observar que a quantidade de rio-grandenses de nascimento, que 

permanece sendo alta em relaao ao total,6 relativamente menor que no caso dos fun- 

dadores. Neste丘  ltimo caso, eram 21 em 25 (84%) e agora sao 18 em 27 (66,5%). 

Pode-se aqui observar que a quantidade de rio-grandenses de nascimento, que 

permanece sendo al-ta em relação ao total, é relativamente menor que no, caso dos fun-

dadores. Neste altimo caso, eram 21 em 25 (84%) e agora são 18 em 27 (66,5%). 

Quanto aos naturais do Rio Grande do Sul, 50% nasceram em Porto Alegre, Rio 

Grande e Pelotas, porcentagem semelhante a de 58% para o caso dos fundadores, en- 

quanto que a outra metade nasceu em outras cidades do interior, sendo que aqui tamb6m 

se mant6m a tendencia de aparecerem os municpios identificados com o mundo da es- 

thncia, novamente com exce9ao Santa Cruz do Sul, local de nascimento de um dos pro- 

たssores2 1, 

Quanto aos naturais do Rio Grande do Sul, 50% nasceram em Porto Alegre, Rio 

Grande e Pelotas, porcentagem semelhante a de 58% para o caso dos fundadores, en-

quanto que a outra metade nasceu em outras cidades do interior, sendo que aqui também 

se mantém a tendência de aparecerem os municipios identificados com o mundo da es-

tância, novamente com exceção Santa Cruz do Sul, local de nascimento de um dos pro- 

fessores21. 

Quanto a relaao com a docencia na Faculdade de Direito, os anos de ingresso 

vo de 1903 a 1926. Do mesmo modo que para o caso dos fundadores, a idade m6dia 

quando deste ingresso 6 de 36 anos, para um tempo m6dio de formado de 14 anos. Estes 

nilmeros indicam que estes que se tornariam professores j desenvolviam atividades 

diversas antes de serem recrutados e sao muito semelhantes aos encontrados para o caso 

dos fundadores, que ingressaram em m6dia aos 38 anos de idade e eram formados tarn- 

b6m em m6dia ha 14 anos. O que muda um tanto significativamente 6 o tempo de per- 

manencia na institui9ao, oito anos contra os 14 anos em m6dia dos consolidadores. 

Quanto à relação com a docência na Faculdade de Direito, os anos de ingresso 

v'ãío de 1903 a 1926. Do mesmo modo que para o caso dos fundadores, a idade média 

quando deste ingresso é de 36 anos, para um tempo médio de formado de 14 anos. Estes 

números indicam que estes que se tornariam professores já desenvolviam atividades 

diversas antes de serem recrutados e são muito semelhantes aos encontrados para o caso 

dos fundadores, que ingressaram em média aos 38 anos de idade e eram formados tam-

bém em média hd 14 anos. 0 que muda um tanto significativamente é o tempo de per- 

manencia na instituição, oito anos contra os 14 anos em média dos consolidadores. 

O quadro das principais atividades permite urna comparaao mais acurada. 0 quadro das principais atividades permite uma comparação mais acurada. 

Atividade Número 
Professor de Ensino Superior 16 
Magistratura 12 
Advocacia 10 
Politica 9 
Promotor 1 
Procurador 1 

21 ,T、一一‘一  一一  」一  」一ー一一一一 」一一』一  」  上  , 	一」 	1 	~ ,～一, 一  T~ 1 1 一  一．  i ruu-se uo ueseenueiie ue imigrantes aiemaes rrancisco xcoQoIpllo さ  llflCfl. 21 Trata-se do descendente de imigrantes alema'es Francisco Rodolpho Simch. 
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Militar 1 
Diplomata 1 

No grupo dos consolidadores hd uma quantidade bem maior daqueles que se de-

dicaram a doc6ncia, 16, contra oito dentre os fundadores, ao mesmo tempo em que os 

classificados como polticos somam nove contra 14. Por outro lado aumenta o nmero 

dos magistrados, 12 contra sete, enquanto que a advocacia ainda continua sendo uma 

atividade significativa para ambos os grupos, 10 contra 14, respectivamente. 

No gnipo dos consolidadores há uma quantidade bem maior daqueles que se de-

dicaram docência, 16, contra oito dentre os fundadores, ao mesmo tempo em que os 

classificados como politicos somam nove contra 14. Por outro lado aumenta o número 

dos magistrados, 12 contra sete, enquanto que a advocacia ainda continua sendo uma 

atividade significativa para ambos os grupos, 10 contra 14, respectivamente. 

Quanto questao da magistratura, h um dado interessante que corrobora a afir- 

ma9ao de Jo谷o Neves da Fontoura ja analisada22. Segundo ele, boa parte dos magistra-

dos no Rio Grande do Sul era recrutada nas provincias/estados que hoje comp6em a 

regiao Nordeste do Brasil. Dos seis professores consolidadores nascidos em provincias 

depois estados desta regiao, cinco eram magistrados, sendo que todos estes cinco se 

formaram em Recife e quatro deles se tornaram desembargadores do STE. A presen9a 

destes "nordestinos" no grupo em apre9o explica tanto o grande nmero de magistrados 

nele presentes como o fato de que Recife aparece como o lugar de formatura de cinco 

dos professores consolidadores. 

Quanto questão da magistratura, há um dado interessante que corrobora a afir-

mação de João Neves da Fontoura já analisada22. Segundo ele, boa parte dos magistra-

dos no Rio Grande do Sul era recrutada nas provincias/estados que hoje compõem a 

regido Nordeste do Brasil. Dos seis professores consolidadores nascidos em províncias 

depois estados desta regido, cinco eram magistrados, sendo que todos estes cinco se 

formaram em Recife e quatro deles se tornaram desembargadores do STE. A presença 

destes "nordestinos" no grupo em apreço explica tanto o grande número de magistrados 

nele presentes como o fato de que Recife aparece como o lugar de formatura de cinco 

dos professores consolidadores. 

Por outro lado, tamb6m 6 significativo que dos nove no rio-grandenses, apenas 

um nao teve como uma de suas atividades principais a docencia de ensino superior, Iiー  

defonso Soares Pinto23, ou seja, mais da metade dos 16 assim classificados. Al6m disso, 

apenas tres nao eram magistrados, o prprio Soares Pinto, Ant6nio de Almeida Martins 

Costa, classificado como procurador federal na tabela acima, e Alberto de Britto, classi- 

Por outro lado, também é significativo que dos nove não rio-grandenses, apenas 

um não teve como uma de suas atividades principais a docência de ensino superior, Il- 

defonso Soares Pinto23, ou seja, mais da metade dos 16 assim classificados. Além disso, 

apenas três não eram magistrados, o próprio Soares Pinto, Antônio de Almeida Martins 

Costa, classificado como procurador federal na tabela acima, e Alberto de Britto, classi- 

22 て1一一  一  し一一一  1 ，  」一  一  h 1 一よ一・  
Vじr o item 什・ i uo capitulo anterior・  

231,一一  一一一一,」一  一一  nケー  ，、  11 	一 , 	 ・ 	・1・一 	 ，,」．  rjra nasciuo em o ao raulo, seguia a carreira mititar e era politico. 
22 Ver o item 4.1 do capitulo anterior. 
23 Era nascido em sao Paulo, seguia a carreira militar e era politico. 
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ficado como promotor: Quer dizer, excetuando-se Soares Pinto, todos os demais exerce-

ram regularmente cargos publicos importantes .de carter mais ou menos t6cnico- 

七一り, 24 ュ 	」  七  一ー 	 一  一  」一  一一」一 _i_ 1,一一11」一」一  」一  1、二ーユー  ー  」と一一一一一一  一一：一  」一  
juriduco antes cio mgresso no じorpo uocenw cia raじuiuuuじ  Uじ上ノireiしo じUじi虹ーaiii niuls uじ  

10 anos regendo cadeiras, sendo que cinco deles por mais de 15 e trs por mais de 25 

anos. 

No item anterior foi referido que a implantaao da Faculdade de Direito foi um 

empreendimento de rio-grandenses. Isto parece continuar valendo de modo geral e 

quantitativamente, mas h tamb6m evidencias de que Joao Neves estava correto ao a-

firmar que, conforme ja salientado, os rio-grandenses com "bens de fortuna" que esta- 

davam no Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Recife antes da funda o da Faculdade de Direi-

to de Porto Alegre, ao retomarem, n谷o se inclinavam para "cargos phblicos" por serem 

estes "mal remunerados, mas para a advocacia e a poltica"25. Se por "cargos p立blicos" 

se entendem as carreiras profissionais mais ou menos regulares, excluindo-se aqueles de 

carter eletivo e/ou de direta indicaao poltico-partidria que, como se ve pelas tabelas, 

muitos deles foram ocupados por rio-grandenses, pode-se concordar que em parte a ma-

gistratura acabasse por ser exercida por imigrados de outras regi6es do pas. Por outro 

lado, durante praticamente todo o periodo aqui em apre9o, o diretor da Faculdade foi o 

norte-rio-grandense Manoel Andr da Rocha, tamb6m magistrado. 

Assim, se pode entender que boa parte dos rio-grandenses, principalmente os do 

grupo dos fundadores, estivessem pouco comprometidos com a Faculdade de Direito, 

pois mais interessados nos ganhos simb6licos e de rela6es sociais que nela podiam 

24 "Mais ou menos" porque, como j自  visto, os crit6rios de sele9ao e promo9ao poltico-partidrios, em 
detrimento dos t6cnico-profissionais, nao podem ser desprezados nestes casos. 
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capitalizar e investir em suas atividades principais, notadamente a militancia politico- 

partid言ria e a advocacia. Mal ou bem os magistrados de carreira tinham estabilidade nos 

cargos e dependiam menos destes tipos de ganhos para os efeitos referidos, embora es-

tes n乞o fossem despreziveis para fins mesmo de disputa interna entre os pares por noto-

riedade e prestgio em termos de demonstra o de conhecimentos propriamente juridi- 

cos e alcance de promo96es mais rpidas. Mas na relaao com a escola tinham igual-

mente a possibilidade de ganhos monet白rios complementares aos dos salrios que obti-

nham como servidores publicos. 

Os 12 magistrados aqui identificados (apenas dois assim foram considerados de- 

vido え  lei do quinto constitucional e ambos eram nascidos no Rio Grande do Sul) tive- 

ram um tempo m6dio de permanencia efetiva na Faculdade de 19 anos, contra os 14 da 

m6dia geral. Se a conta 6 feita para os outros 15 que no eram magistrados, o tempo 

m6dio cai para apenas 10 anos, aproximando-se dos oito anos em m6dia de vinculo dos 

professores fundadores. Apenas seis destes 15 lecionaram por mais de 10 anos na insti-

tui 9 ao. 

As observa6es acima remetem a conclusao de que aqueles que efetivamente le-

varam adiante o empreendimento, em termos das tarefas mais engajadas, nos anos inici-

ais da Faculdade de Direito de Porto Alegre eram em grande parte magistrados. Para 

estes o titulo de lente no era apenas mais um item a ilustrar os currculos e uma forma 

de angariar notoriedade e/ou costurar rela6es sQciais; mas uma atividade que, embora 

secund自ria, era exercida com regularidade e maior comprometimento, ao menos quanto 

25 FONTOURA, Joao Neves da. Mem6rias: Borges de Medeiros e seu tempo. Porto Alegre, Globo, 1969, 
p. 90. 
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え assiduidade e freqencia. 

Outro ponto a ser destacado 6 quanto a queles para os quais ha identificaao de 

vinculo a partidos politicos: 10110 total. Nove eram do PRR, sendo que um deles ingres-

sou no PRL26 na d6cada de 1930. 0 outro era vinculado ao PSD ja depois de 1946. No- 

vamente para o perodo da I Republica o PRR aparece como o partido de todos para os 

quais ha referncia neste sentido. Por6m, do mesmo modo que para o caso dos fundado- 

res, o nmero de ao menos simpatizantes do partido poltico dominante 6 muito maior. 

A coluna referente aos principais cargos de indica 乞o poltico-partid自ria mostra que 

somente cinco dos 27 professores consolidadores no ocuparam cargos deste tipo ao 

longo da vida. 

Por fim, os estudos pr6-superiores de nivel secundrio. 14 dentre os 22 para os 

quais ha informaao estudaram em Porto Alegre, dois em Sao Leopoldo e os demais no 

Rio de Janeiro, dois, e em Rio Pardo (RS), Sergipe, Paraba e Rio Grande do Norte, um 

em cada. Neste grupo j自  aparecem duas escolas confessionais que terao grande impor- 

tncia no grupo de professores tratados no item seguinte: o Ginsio Nossa Senhora da 

Concei9ao de Sao Leopoldo (dois casos) e seu sucessor Ginsio Anchieta de Porto Ale-

gre (um caso). Trata-se de escolas gerenciadas por padres jesutas em grande parte de 

origens a1ems. Os demais estudaram em escolas pblicas ou privadas no confessionais 

e/ou com professores leigos. 

26 Partido organizado pelo interventor e depois governador Flores da Cunha em apoio ao seu governo no 
estado depois que rompeu com o PRR por apoiar Getlio Vargas contra o movimento constitucionalista 
de 1932. 
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5.3 - Os SUCESSORES 5.3 - OS SUCESSORES 

Santos chama de professores sucessores aqueles que passaram a atuar como do-

centes na Faculdade de Direito a medida em que os ditos consolidadores dela se iam 

afastando. Eram 29 bachar6is e um m6dico da 自  rea de medicina p丘blica. O quadro se-

guinte se refere aos 29 professores formados em direito. 

Santos chama de professores sucessores aqueles que passaram a atuar como do-

centes na Faculdade de Direito a medida em que os ditos consolidadores dela se iam 

afastando. Eram 29 bacharéis e um médico da drea de medicina pUblica. 0 quadro se-

guinte se refere aos 29 professores formados em direito. 

NOME 
TOTAL =29 

PROV./ 
EST. 

NATAL 

CIDA- 
DE 

NATAL 

AND 
NASC. 

LOCAL 
MORTE 

ANO 
MORTE 

ESTUDOS Pitt- 
SUPERIORES 

LOCAL 
CURSO 

DE 
DIR. 

ANO 
FOR- 

MATU- 
RA 

ANO 
IN- 

GRES. 
FAC. 

ANO 
DE 

DESL- 
FAC. 

TEMPO 
NA 

FAC. 
(MIOS) 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS CARGOS POLITICO- 
PARTIDÁRIOS 

PART. 
POL. 

io HERVÉ RS Porto 
Alegre 

1913 - Instituto Julio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1935 

. 

1936 1943 7 - Politico 
- Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

- Vereador de Porto Alegre 
- Sec. Municipal da Fazenda por 3 
vezes 
- Dir, de órgãos públicos 

BERTO 
ASQUALINI 

RS Julio 
de 
Casti- 
lhos 

1902 Rio de 
Janei- 
ro (CF) 

1949 - Seminário de 
São Leopoldo 

Porto 
Alegre 

1928 1934 1935 1 - Politico - 1935/7 — Vereador de Porto Alegre 
- 1938/43 — Membro do Cons. Adm. 
do Estado 
- 1943/4 — Sec. do Interior do Estado 
- 1951/60 — Sen. da República 
(PTB) 

PTB 

' .ROALDO 
ESQuiTA 
A COSTA 

RS Taqua-i 
ri 

1894 - Ginásio N. S. 
da Conceição 

Porto 
Alegre 

1918 1938 1942 4 - Advogado 
- Politico 
- Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

- 1928— Procurador da Republica 
no Rio Grande do Sul 
- 1933— Dep. Federal Constit. 
(PRR/FU) 
- 1935/7 — Dep. Estadual Constit. e 
ordinário (PRR/FU) 
- 1946/54 — Dep. Federal (PSD) 
- 1947/50 — Min. da Justiça 
- 1951/4 — vice-pres. da Câmara dos 
Dep. (PSD) 
- 1958/9 — Sec. da Educação e 
Cultura do Estado 
- 1964/69 — Consultor Geral da 
Republica 

PRR 
PSD 

FREDO DA 
ILVA LISBOA 

RS Porto 
Alegre 

1871 Porto 
Alegre 

1944 - Curso de 
Humanidades 
em Porto 
Alegre 

Sao 
Paulo 

1896 1935 1935 1 -Advogado 

ADEu 
AGUNDES 
E OLIVEIRA 

FREITAS 

PR Pal- 
MS 

1900 - Ginásio 
Anchieta 
- Irmão 
Weibert 
- Instituto Júlio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1927 1935 1966 31 - Advogado 
- Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

- 1946— Superintendente do Ensino 
Secundário do Rio Grande do Sul e 
membro do Cons. Estadual de 
Educação. 

' -MANDO 
IAS DE 
EvEDo 

RS Porto 
Alegre 

1897 - Escola 
Brasileira 
- Ginásio 
Anchieta 

Porto 
Alegre 

1917 1938 1967 29 - Advogado 
- Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

- 1935/8 — Dir. da Companhia 
Hidráulica Porto-Alegrense 

• MANDO 
EREIRA 
ORRP_A DA 

CÂMARA 

RS Porto 
Alegre 

1888 Porto 
Alegre 

1975 - Colégio 
Militar de 
Porto Alegre 
- Ginásio 
Anchieta 
- Instituto Julio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1926 1931 1973 42 - Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 
- Politico 

- Pres. da Liga Eleitoral Católica 
(LEC) 
- 1954— Sen. da República (PL) 
(renuncia em 1956) 

PL 

ARCY 
EREIRA DE 

MBUJA 

RS Encru- 
tilhada 
do Sul 

1903 Porto 
Alegre 

1970 - Inácio 
Montanha 
- Colégio 
Militar de 
Porto Alegre 

Porto 
Alegre 

1927 1932 1951 19 - Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1925/30 — Inspetor Escolar do 
Estado 
- Redator de A Federação 
- 1930— Oficial de Gabinete do 
interventor Flores da Cunha 
- 1934/5 — Procurador-geral do 
Estado 
- 1935— Consultor-Geral do Estado 
- 1935— Pres. do Secretariado Rio-
Grandense 
- 1937 — Consultor-Geral do Estado 
- 1935/7 — Sec. do Interior e Exterior 

PRR 
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ARIO DE 
iTTEN- 
OURT 

RS orto 
• legre 

1901 Porto 
• legre 

1974 -Ginásio N. S. 
da Conceição 
- Ginásio 
Anchieta 
- Irmão 
Weibert 

Porto 
Alegre 

1924 1939 1957 18 -Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

-Trabalhou em A Federação PRR 

DGAR LUIZ 
CHNEIDER 

RS • orto 
• legre 

1893 Porto 
legre 

1963 - Escola 
Brasileira 

Rio de 
Janei- 
ro 

1920 1939 1943 4 

. 

- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1929/30 — Ass. Estadual (PL) 
- 1930— Sec. das Obras Públicas do 
Estado 
- 1935/7 — Constit. Estadual e Dep. 
ordinário (PUFU) 
- 1946/51 — Constit. Estadual e Dep. 
ordinário (PL) 
- 1948— Pres. da Ass. Legislativa 
- 1948— Governador interino do 
Estado 
- 1955/59 — Dep. Federal (PL) 

PL 

LOY Jost 
A Rod -IA 

RS ao 
eo- 
oldo 

1907 - Ginásio N.S. 
do Rosário 
- Emilio Meyer 

Porto 
Alegre 

1928 1938 1969 31 - Politico 
- Desemb. 
Pelo 5° 
Const 
- Prof. de 
ensino 
superior 
- Ministro do 
STF 

- 1946/51 —Dep. Constit. e Federal 
ordinário (PSD) 
-1947/50 — Sec. da Educação e 
Culture do Estado 

PSD 

LPIDIO 
FERREIRA 
•AES 

RS rês 
" as- 
-OS 

1902 Porto 
• legre 

1972 - Ginásio N. S. 
do Rosário 
- Instituto Julio 
de Castilhos 
- Irmão 
Weibert 

Porto 
Alegre 

1928 1938 1949 11 - Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

L.), COSTA RS anti- 
..,.go 

1901 'orto 
legre 

1973 - Emilio Meyer 
- Irmão 
Weibert 
- Francisco 
Rodolpho 
Simch 
- Instituto Júlio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1928 1941 1950 5 - Advogado -1933— Nomeado Consultor 
Jurídico do Estado (investido 
definitivamente na função na Sec. 
de Obras, de 1939 a 1941) 
- 1940/4 — Membro do Cons. 
Deliberativo do Instituto de Previ-
dência do Estado 
- 1943— Assistente Técnico de 
Cons. do Serviço Público do Estado 
- 1948— Pres. e Conselheiro do 
Departamento do Serviço Público do 
Estado 

SPERIDIÃO 
• E LIMA 

EDEIROS 

PB oão 
Pea- 
oa 

1879 • orto 
• legre 

- Liceu - 
Paraibano 
(PB) 

Recife 1902 1935 1937 2 - Magistra-
do/Desemb. 

ELix 
oNTREIRAs 
ODRIGUES 

RS :age 1884 Porto 
Alegre 

1909 1943 1943 1 - Politico 
- Fazendeiro 
em Bap§ 

FRANCISCO 
ost SIMCH 
R. 

RS 'orto 
- legre 

1904 - Ginásio 
Anchieta 
- Instituto Julio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1925 1935 1974 39 - Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

- 1932 — Designado para substituir o 
Procurador Fiscal do Estado e 
Consultor Jurídico da Fazenda 

• ERNANI 
STRELLA 

SP ao 
aulo 

1896 - Ginásio 
Paulista (SP) 

Sao 
Paulo 

1914 1943 1966 23 - Advogado 
- Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

oAo 
ORIM DE 
UQUER- 

UE 

RS orto 
• legre 

1899 'orto 
'legre 

1939 Porto 
Alegre 

1922 1932 1935 3 -Advogado 
- Desemb. 
pelo 5° 
Const. 

oAo 
mind% 

RS ru- 
•.uaia- 

a 

1890 úlio 
•e 

asti- 
lhos 

- Em Porto 
Alegre e no 
Rio de Janeiro 

Rio de 
Janei- 
ro 

1912 1935 1951 16 - Prof. de 
ensino 
superior 

-1943— Integrou a Com. para 
elaborar o Projeto de Organização 
Judiciária do RS 
- 1947/50 Procurador-geral do 
Estado 

oAo 
ARLOS 

cHADO 

RS anti- 
-go 

1890 - Colégio 
Elementar de 
Taquara 
- Ginásio 
Pelotense 

Rio de 
Janei- 
1'0 

1913 1935 1947 12 

i 

. 

- Advogado 
- Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

-1923— Dir. Geral da Sec. do 
Interior e Exterior 
- 1929/30 — Ass. Estadual (PRR) 
- Dir. de A Federação 
- 1932/5 — Sec. de Estado dos 
Negócios do Interior e Exterior. 
Exerceu várias vezes a Presidência 
do Estado nos impedimentos do 
Interventor 
- 1935/7 — Dep. Federal, líder da 
bancada do PRR e depois líder da 
maioria na Câmara 

PRR 

Ost LUIZ DE 
MEIDA 

ARTINS 
OSTA 

RJ • etr6p 
•lis 

1899 - Ginásio 
Anchieta 

Instituto Julio 
de castilhos 

Porto 
Alegre 

1922 1938 1969 27 - Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

()St 
ALGADO 
• RTINS 

RS - orto 
' legre 

1908 orto 
• legre 

1973 - Ginásio 
Anchieta 
- Colégio 
Militar de 
Porto Alegre 
- Instituto Júlio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1932 1943 1973 30 - Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1944— Membro do Cons. Peniten- 
ciário do Estado 
- vice-pres. da UDN no Estado 
- 1954 — Suplente de Sen. da 
República 
- 1972— Membro da Com. dos 
Direitos Humanos do Estado 

UDN 

ノ  
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MEM DE SA RS Porto 
Alegre 

1905 - Colégio 
Fernando 
Gomes 
- Ginásio 
Anchieta 
- Instituto Júlio 
de Castilhos 
- Escola Militar 
do Realengo 
(Rio de 
Janeiro) 

Porto 
Alegre 

1928 1941 1950 8 - Politico 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1940/5 — Dir. do Departamento 
Estadual de Estatística 
- 1947/55 — Constit. Estadual e Dep. 
ordinário (PL) 
- 1956170— Suplente de Sen. 
(assume em 1956 pela renúncia de 
Armando Câmara) e depois Sen. da 
Republica eleito (PL) 
- 1964/7 — Min. da Justice 
- 1968— MM. do Trib. de Contas da 
União 

PL 

NEY DA 
SILVA 
WIEDEMANN 

RS Bawl) 1894 Porto 
Alegre 

1973 - Ginásio N.S. 
Auxiliadora 
(Bagé) 

Porto 
Alegre 

1916 1934 1954 12 - Magistra- 
do/Desemb. 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1917/20 — Sec. da Procuradoria-
Geral do Estado 

PswALD0 
CAMINHA 

RS Santo 
Angelo 

1885 Porto 
Alegre 

1960 - Alfredo 
Clemente 
Pinto 
- Emilio Meyer 
- Carlos 
Maximilian° 

Porto 
Alegre 

1910 1935 1951 5 - Magistra- 
do/Desemb. 

- 1934 — Procurador do Estado 

RuY CIRNE 
LIMA 

RS Porto 
Alegre 

1908 - Ginásio 
Sevigné 
, Ginásio 
Anchieta 
- Emilio 
Meyer. 

Porto 
Alegre 

1928 1929 1972 38 - Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior 

- 1964/5 — Sec. da Fazenda do 
Estado 

SALOMÃO 
PIRES 
ABRAHAo 

RS Porto 
Alegre 

1902 Porto 
Alegre 

1943 -Ginásio 
N.S.Rosário 
- Instituto Julio 
de Castilhos 

Porto 
Alegre 

1926 1938 1943 5 - Promotor 
- Prof. do 
ensino 
secundário e 
superior 

- 1934/7 — Procurador Regional 
Eleitoral do RS 

SILVio 
WALLACE 
DUNCAN 

RJ Cam- 
pos 

1895 Porto 
Alegre 

1961 Rio de 
Janei- 
fo 

1918 1952 1 - Advogado 
- Magistra- 
do/Desemb. 
- Politico 

- 1925/9 — Intendente Municipal 
eleito de Santiago 

VICENTE 
MARQUES 
SANTIAGO 

RS Porto 
Alegre 

1905 - Colégio 
Militar de 
Porto Alegre 
- Escola Militar 
do Realengo 
(Rio de 
Janeiro) 

Porto 
Alegre 

1929 1935 1972 37 - Advogado 
- Prof. de 
ensino 
superior • 

' 

Como o mais antigo ano de ingresso 6 1929 e o mais recente 1952, para este 

grupo em geral se pode constatar que quase todos os seus membros iniciaram a atua o 

docente na Faculdade de Direito depois do fmal da hegemonia do PRR no Rio Grande 

do Sul, embora tenham sido muito influenciados por esta. O mais velho nasceu em 1871 

e o mais jovem em 1913. 0 mais antigo bacharel se formou em 1896 e o mais novo em 

1935. 

Como o mais antigo ano de ingresso é 1929 e o mais recente 1952, para este 

grupo em geral se pode constatar que quase todos os seus membros iniciaram a atuação 

docente na Faculdade de Direito depois do final da hegemonia do PRR no Rio Grande 

do Sul, embora tenham sido muito influenciados por esta. 0 mais velho nasceu em 1871 

e o mais jovem em 1913. 0 mais antigo bacharel se formou em 1896 e o mais novo em 

1935. 

E tamb6m dificil considerar este grupo como uma outra geraao pelos mesmos 

motivos apontados para o caso dos consolidadores. Com  efeito, 14 se formaram entre 

1996 e 1922, sendo que outros 15 se formaram entre 1924 e 1935. Segundo os crit6rios 

aqui aplicados, pode-se identificar que os primeiros seriam parte da geraao de 1907, 

enquanto que boa parte dos demais seriam da gera o subseqiente, a gera o dos cat6- 

também dificil considerar este grupo como uma outra geraçdo pelos mesmos 

motivos apontados para o caso dos consolidadores. Com  efeito, 14 se formaram entre 

1996 e 1922, sendo que outros 15 se formaram entre 1924 e 1935. Segundo os critérios 

aqui aplicados, pode-se identificar que os primeiros seriam parte da geraçdo de 1907, 

enquanto que boa parte dos demais seriam da geração subseqiiente, a geração dos cató- 
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licos. licos. 

Quanto aos locais de conclus o do curso de direito, a tendencia anteriormente re-

ferida se cristaliza. A maior parte dos professores sucessores foi formada pela prpria 

Faculdade de Direito de Porto Alegre: 

Quanto aos locais de conclusão do curso de direito, a tendência anteriormente re-

ferida se cristaliza. A maior parte dos professores sucessores foi formada pela própria 

Faculdade de Direito de Porto Alegre: 

Local de Formatura Número 
Faculdade de Direito de 
Porto Alegre 

22 

Rio de Janeiro 4 
Faculdade de Direito do 
Largo de Sao Francisco 

2 

Faculdade de Direito de 
Recife 

1 

Total 29 

Quanto aos locais de nascimento, os quadros abaixo resumem os dados: Quanto aos locais de nascimento, os quadros abaixo resumem os dados: 

Província ou Esta- 
do de Nascimento 

Número 

RS 24 
RJ 2 
SP 1 
PR 1 
PB 1 

Total 29 

Cidade de Nasci- 
mento no RS 

Número 

Porto Alegre 13 
Bagé 2 
Santiago 2 
Encruzilhada do Sul 1 
Júlio de Castilhos 1 
Sao Leopoldo 1 
Taquari 1 
Três Passos 1 
Uruguaiana 1 
Santo Angelo 1 

Total 24 

O 4 umento verificado de nao-rio-grandenses de nascimento para o caso dos con- 0 aumento verificado de nã'o-rio-grandenses de nascimento para o caso dos con- 

solidadores, notadamente os "nordestinos", no se sustenta para o grupo seguinte. Nas- solidadores, notadamente os "nordestinos", não se sustenta para o grupo seguinte. Nas- 
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cido no atual Nordeste brasileiro h apenas um caso, o do magistrado e desembargador 

Esperidiao de Lima Medeiros. Novamente Joo Neves parece estar certo ao deixar en-

tender que a presen9a dos "nordestinos", que em sua maioria vinham ocupar cargos de 

magistrados no Rio Grande do Sul, se devia a que nao havia um curso juridico neste 

一  」一27 、T一  一一一工」一  一一  一ー一  一  1,一一11」一」一  」一 1、：一一“ー  コー 1、～“ー、  Al,ーー、 cーーーー．一  一一」一  ～～、  esauo ・ lNa 111じU1UU emque a rae uivauc uc t'n-ci iu uc rui LO J-icgi c iuiniav a a cana ano 

mais bachar6is, os cargos na magistratura passaram a ser ocupados por rio-grandenses. 

A maior facilidade para se obter o diploma beneficiava sem dvida aqueles que, embora 

contando com alguns recursos materiais, no os tinham em quantidade suficiente para 

sustentar um ou mais filhos nas escolas do centro-norte do pas, mas os tinham para 

faz -lo em Porto Alegre. Assim, nao somente os oriundos dos grupos familiares mais 

abastados podiam adquirir diplomas em cursos superiores, mas tamb6m aqueles oriun-

dos de setores m6dios da populaao, para os quais um emprego publico era uma boa 

alternativa de estabilidade financeira e mesmo de ascens乞o social. Ou seja, o mercado 

rio-grandense de vagas na magistratura se foi fechando para os vindos de fora em bene-

ficio dos nativos mais remediados ou de grupos familiares tradicionais em declnio eco- 

nomico. 

Quanto aos nascidos no Rio Grande do Sul, 54% eram naturais de Porto Alegre. 

Neste grupo nem aparecem mais os originrios de Rio Grande e Pelotas. Isto pode ser 

explicado no pela perda de importancia econmica relativa destas duas cidades no con-

texto geral do estado a 6 poca, o que se verifica em parte, mas pelo fato de que em 1912, 

sob a vigencia do decreto da reforma Rivad自via Corr6a, foi fundada a Faculdade Livre 

de Direito de Pelotas. Ou seja, os naturais de Rio Grande e Pelotas contavam com uma 

27 Idem, ibidem 
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alternativa mais prxima para diploma o e atua o docente. Por outro lado, o cresci-

mento do numero de porto-alegrenses pode se dar tanto pelo aumento da importncia 

econ6mica e demogrfica da capital do estado, quanto pela facilidade jh apontada de 

seus naturais, mesmo os de setores m6dios urbanos, como os filhos de comerciantes ou 

profissionais da rea de servi9os, estudarem numa institui9谷o pr6xima え  s suas resid6n- 

elas. 

alternativa mais próxima para diplomação e atuação docente. Por outro lado, o cresci-

mento do número de porto-alegrenses pode se dar tanto pelo aumento da importância 

econ8mica e demográfica da capital do estado, quanto pela facilidade já apontada de 

seus naturais, mesmo os de setores médios urbanos, como os filhos de comerciantes ou 

profissionais da Area de serviços, estudarem numa instituição próxima As suas residên-

cias. 

Quanto aos nascidos no interior, 46%, apenas os municipios de Sao Leopoldo, 

pr6ximo a Porto Alegre, e Tres Passos, na regiao do alto Uruguai, n谷o estavam clara-

mente identificados com o mundo da estncia. 

Quanto aos nascidos no interior, 46%, apenas os municipios de São Leopoldo, 

próximo a Porto Alegre, e Três Passos, na região do alto Uruguai, não estavam clara-

mente identificados com o mundo da estância. 

Quanto a rela9ao com a. doc6ncia na Faculdade de Direito, tem-se que os anos de 

ingresso variam entre 1929 e 1952, como ja referido, e a idade m6dia quando deste6 de 

40 anos para um tempo m6dio de formado de 16. 0 tempo m6dio de perman6ncia 6 de 

16 anos. Estes nmeros sao novamente muito semelhantes aos encontrados para os Ca- 

SOS dos grupos anteriormente referidos quanto a idade m6dia de ingresso, 38 anos para 

os fundadores e 36 para os consolidadores, e o tempo m6dio de formado quando deste, 

14 anos para ambos os casos. Continua valendo tamb6m para os sucessores a constata- 

co de que os que se tornariam professores j desenvolviam atividades diversas antes de 

serem recrutados pela Faculdade. 

Quanto A rein-do com a.docência na Faculdade de Direito, tem-se que os anos de 

ingresso variam entre 1929 e 1952, como já. referido, e a idade média quando deste é de 

40 anos para um tempo médio de formado de 16. 0 tempo médio de permanência é de 

16 anos. Estes números são novamente muito semelhantes aos encontrados para os ca-

sos dos grupos anteriormente referidos quanto A idade média de ingresso, 38 anos para 

os fundadores e 36 para os consolidadores, e o tempo médio de formado quando deste, 

14 anos para ambos os casos. Continua valendo também para os sucessores a constata-

ção de que os que se tornariam professores já desenvolviam atividades diversas antes de 

serem recrutados pela Faculdade. 

Ja o tempo m6dio de permanencia continua aumentando, oito anos para os fun- 

dadores, 14 para os consolidadores e os 16 acima referidos para o caso dos sucessores. 

O quadro das principais atividades permite outras conclus6es: 

Já o tempo médio de permanência continua aumentando, oito anos para os fun-

dadores, 14 para os consolidadores e os 16 acima referidos para o caso dos sucessores. 

0 quadro das principais atividades permite outras conclusaes: 

Atividade Número 
Professor de Ensino Superior 21 
Advocacia 14 
Politica 11 
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Professor de Ensino Superior e Secundário 9 
Magistratura 6 
Promotor 1 
Fazendeiro 1 

Como no caso dos consolidadores, ha uma grande quantidade daqueles que se 

dedicaram a doc6ncia, 21, sendo que nove deles se dedicaram tamb6m ao ensino secun- 

drio28. Ja o nmero de advogados se mant6m praticamente o mesmo que nos casos 

anteriores. Por outro lado, diminui substancialmente a quantidade de magistrados, seis 

contra 12 no caso dos consolidadores, e o nmero de politicos permanece quase igual, 

10 contra nove. 

Apenas para fechar a questo relativa aos polticos, os partidos aos quais se p6de 

constatar vincula9ao eram: 

Como no caso dos consolidadores, há uma grande quantidade daqueles que se 

dedicaram docência, 21, sendo que nove deles se dedicaram também ao ensino secun- 

dário28. Já o nitmero de advogados se mantém praticamente o mesmo que nos casos 

anteriores. Por outro lado, diminui substancialmente a quantidade de magistrados, seis 

contra 12 no caso dos consolidadores, e o número de politicos permanece quase igual, 

10 contra nove. 

Apenas para fechar a questão relativa aos politicos, os partidos aos quais se pôde 

constatar vinculação eram: 

Partido Número 
PRR 4 
PL 3 
PSD 2 
PTB 1 
PSD 1 

Total 11 

O PRR ainda continua sendo o principal partido politico com o qual se vincula-

ram alguns dos professores, sendo que todos os demais partidos foram organizados de-

pois do final do Estado Novo, com exce9ao do PL29. Porm, a vincula9ao mais ou me-

nos direta com a militancia politico-partidria ou com os principais lideres politicos 

0 PRR ainda continua sendo o principal partido politico com o qual se vincula-

ram alguns dos professores, sendo que todos os demais partidos foram organizados de-

pois do final do Estado Novo, com exceção do PL29. Porém, a vinculação mais ou me-

nos direta own a militãncia politico-partiddria ou com os principais lideres politicos 

28 Nem todos estes exerceran a docencia preferencialmente na Faculdade de Direito de Porto Alegre. 
Muitos atuaram na Escola Superior de Com6rcio, inicialmente anexa a Faculdade de Direito e fundada em 
1909, e na Faculdade de Direito da Universidade Cat6lica, depois (1951) Pontificia Universidade Cat6lica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS), estruturada em 1947, entre outras institui96es. 
29 Este surgiu em 1928 em oposi9乞o ao PRR, manteve-se at 1937 e foi reestruturado depois de 1945. J o 
PRR foi extinto em 1937 e nao mais foi reorganizado. Em 1929, PL e PRR formaram a Frente b nica em 
apoio a candidatura de Getlio Vargas a presidencia da Republica. A uniao se manteve at6 1937, embora 

28 Nem todos estes exerceram a docência preferencialmente na Faculdade de Direito de Porto Aleige. 
Muitos atuaram na Escola Superior de Comércio, inicialmente anexa a Faculdade de Direito e fundada em 
1909, e na Faculdade de Direito da Universidade Católica, depois (1951) Pontificia Universidade Catálica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS), estruturada em 1947, entre outras instituições. 
29 Este surgiu em 1928 em oposiçao ao PRR, manteve-se até 1937 e foi reestruturado depois de 1945. JA o 
PRR foi extinto em 1937 e nao mais foi reorganizado. Em 1929, PL e PRR formaram a Frente Única em 
apoio a candidatura de Gettlio Vargas a presidência da República. A uniao se manteve até 1937, embora 
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tamb6m se pode mensurar pelo fato de que apenas oito dos professores no exerceram 

cargos eletivos e/ou de indica o de chefes de governo. 

Quanto a diminui9o do numero de magistrados, as possiveis raz6es para isto 

sao o aumento do nmero daqueles que passaram a se dedicar mais intensamente a do- 

cncia e a lei de impedimento de acumula o de cargos pblicos de 1937. Como a Fa-

culdade de Direito foi estadualizada e incorporada a Universidade de Porto Alegre em 

1934, seus professores e demais funcion白rios se tornaram servidores publicos, sujeitos, 

portanto, s leis federais e estaduais que regulamentavam estas atividades. Assim, ai- 

guns magistrados que eram professores optaram pela magistratura, bem como outros se 

viram impedidos de pleitearem vaga na institui9o. 

O dado mais significativo a respeito deste grupo 6 sem dvida o aumento do 

nmero dos que se dedicaram com maior assiduidade a docencia, mesmo que n谷o exclu- 

sivamente: 21 dentre os 29 professores sucessores, sendo que nove deles lecionavam 

tamb6m no ensino secund白rio. Este nmero aumenta substancialmente desde os funda- 

dores, oito, passando pelos consolidadores, 16, at6 os 21 do caso em pauta. Em porcen- 

tagens, os nmeros seriam 36,4%, 61,5% e 72,4%, dos professores de cada grupo res- 

pectivamente. 

Isto se deve tamb6m a que o grupo dos sucessores 6 contemporaneo ao aumento 

do mercado escolar no Rio Grande do Sul, tendo sido muitos de seus membros respon- 

sveis diretos por isto. Seja pela cria o da Universidade de Porto Alegre em 1934, que 

aumentou o nmero de cursos superiores ofertados, seja pela cria 谷o de outras faculda- 

ambos os partidos tenham perdido v自rios membros para o PRL de Flores da Cunha. 
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des isoladas ou outras universidades30 e de novas escolas de ensino secund自rio, o mer-

cado se amplia e com ele as possibilidades de atuaao e de ganhos monetrios. Note-se 

que pela lei de 1937, a da impossibilidade de acumula o de cargos, a proibi9o de a- 

cmulo se dava com respeito aos cargos publicos, pelo que algum poderia lecionar ao 

mesmo tempo na universidade estadual e em outras institui96es de ensino n谷o estatais. 

N乞o obstante, a doc6ncia era ainda apenas mais uma das atividades s quais qua-

se todos os 21 professores aqui identificados se dedicavam. Apenas em tres casos se 

pode identificar a docencia como a principal ou nica atividade. Os advogados que eram 

tamb6m professores somam oito, os polticos cinco, outros dois eram advogados, polti- 

cos e professores e havia ainda um poltico que se torna desembargador pelo quinto 

constitucional e depois ministro do STF, um promotor pblico e um magistrado de car-

reira que chega a desembargador. 

Ou seja, ainda 6 vlido se considerar para este grupo, o que atinge at6 a d6cada 

de 1960, que a docencia no era encarada como uma profissao propriamente dita, mas 

como mais uma atividade em cujos investimentos se poderiam obter em troca nao s6 os 

recursos monetrios correspondentes como tamb6m os ganhos em rela96es sociais e os 

simb6licos em prestgio e notoriedade, todos passiveis de serem investidos no exercicio 

das atividades principais, notadamente a advocacia e a militncia poltica. O que se yen- 

ficou para o grupo anterior dos consolidadores, de que os magistrados 6 que se dedica-

ram especialmente a docencia, no mais se verifica para este grupo, em relaao ao qual 

a comparaao com os fundadores mostra que novamente aparecem como a maioria dos 

30 Principalmente a estruturaao da Universidade Cat6lica e de seu curso de direito em 1948. Ver JOAO, 
Faustino, CLEMENTE, Elvo. Histria da PUCRS. Porto Alegre, EDIPUCRS, vol. 1, 1995. 
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professores os advogados e os polticos, embora no caso dos sucessores tenham eles 

exercido a docencia com maior regularidade e por tempo maior. 

Por outro lado, em passando a ser o cargo de professor, ap6s efetivaao, uni em-

prego publico estvel, h que se considerar que os vencimentos de docentes e funcion- 

rios devem se ter regularizado quanto a periodicidade e mesmo aumentado em valores, 

ao mesmo tempo em que o tempo de servi9o garantia uma razoavel aposentadoria. Por 

outro lado, havia ainda a possibilidade de afastamento da docencia para ocupar outros 

cargos p丘blicos de carter temporrio sem perda de vinculo. Mal ou bem, mesmo que 

para muitos isto no fosse necess自rio, pois ganhavam muito mais financeiramente na 

advocacia ou nos cargos publicos eletivos ou de indica9谷o politico-partid白ria, tratava-se 

de um emprego que proporcionava seguran9a de um minimo de renda monetria que era 

vitalicia. 

Por fim, os estudos pr6-superiores de nivel secundrio. Para este grupo ha in- 

forma6es para 26 dos professores. 20 estudaram em col6gios confessionais, sendo que 

11 o fizeram nos Ginsios Nossa Senhora da Concei9o de So Leopoldo (dois casos) e 

seu sucessor Ginsio Anchieta de Porto Alegre (nove casos). Dentre os col6gios publi- 

cos, se destaca o Instituto Jlio de Castilhos, por onde passaram 10 dos futuros profes-

sores da Faculdade de Direito. Note-se que muitos estudaram em mais de um col6gio, o 

que no invalida a importncia que tiveram na formaao escolar dos membros deste 

grupo os dois col6gios jesuitas. Apenas seis escolas freqentadas localizadas no Rio 

Grande do Sul no eram situadas em Porto Alegre, sendo duas delas em Sao Leopoldo 

(os dois casos do Ginsio Nossa Senhora da Concei9ao e um do Seminrio local). Ha 

ainda quatro casos daqueles que estudaram fora do Rio Grande do Sul: dois no Rio de 
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Janeiro (ambos na Escola Militar do Realengo), um em  So  Paulo e outro na Paraba. 
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Bacharis/Ano (1904/1937) 
(Total = 770) 
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alunos l: 

105. 
100. 
95. 
90. 
85' 
80. 
75. 
70. 

o ' 65i 
60. 

の  E 、コ  z 
55. 
50. 
45' 
40. 
35. 
30. 
25. 20 
20' 16 	13 
15. 10 
10. 4 6 
5. o 
ず‘ずf',ず  ずずずずずずずずず,④f, '‘④’fず④’''''' 

Ano 

1 Ha duas fontes para o nmero de formados em questo: TILL, Rodrigues. Histria da Faculdade de 
Direito de Porto Alegre (1900-2000). Porto Alegre, Martins Livreiro, 2000, p. 648-711 e SANTOS, Joo 
Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: subsdios para sua histria. Porto Alegre, Sntese, 
2000, p. 16 1-163. Ambas divergem em alguns nmeros, em geral insignificantes para a maioria das tar- 
mas. Uma apresenta, por exemplo, 20 bachar6is em 1907 e a outra 17, respectivamente. Ha, porm, a 
exce9ao do ano de 1930, quando uma apresenta o nmero de 41 formados e a outra 24, tamb6m respecti- 
vamente. Optou-se aqui por considerar os dados apresentados por Till, pois se trata de um livro revisado 
pelo escritor e por ele mandado publicar, al6m de nomear um por um os formados, ao contrrio do segun- 
do, que, como j自  salientado, era um texto originalmente datilografado e publicado apenas ap6s a morte do 
escritor, al6m de apresentar somente uma rela9ao quantitativa dos formados em cada ano. 
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Uma primeira constataao 6 que nos 26 anos entre 1904 e 1930, que correspon-

dem ao perodo de existencia da Faculdade na I Rephblica, fonnaram-se 375 alunos 

(m6dia de 14,5 por ano), enquanto que nos seis anos entre 1931 e 1937 formaram-se 

395 (m6dia de 66 por ano). Se o nmero de formados se intensifica depois de 1931, ha 

que se considerar que o ingresso dos alunos que colariam grau deste ano em diante deu- 

se a partir da segunda metade da d6cada de 1920. Quer dizer, o aumento do nmero de 

alunos efetivamente ocorreu antes do ano em que foi desencadeado o movimento arma-

do que levou um rio-grandense ao governo nacional. Mesmo que as fontes no se refi-

ram a esta constataao, pode-se aventar que tal pode ter ocorrido pelos seguintes moti- 

vos. 

Primeiro, pela maior oferta de cursos secund白rios de qualidade no estado, espe- 

cialmente em Porto Alegre, o que se verifica desde aproximadamente a primeira d6cada 

do s6culo XX. Seja como reflexo dos investimentos estatais em escolas primrias e 

mesmo que indiretamente em institutos secund自rios como o Ginsio Jlio de Castilhos, 

seja pela atua o das ordens religiosas que criam v自rios institutos de ensino prim自rio e 

secundrio no Rio Grande do Sul, como 6 tratado adiante neste capitulo e nos seguintes 

Em segundo lugar, se deve considerar que este incremento no nmero de escolas 

secundrias foi tamb6m concomitante com o aumento populacional geral no estado, em 

particular de Porto Alegre e regiao pr6xima, notadamente das cidades de coloniza o 

teuta e italiana, e com a sua maior diversificaao e crescimento econ6micos e sociais. 

Com  efeito, o nmero de sobrenomes identificados com estas origens cresce ao longo 

do tempo entre os estudantes da Faculdade. 
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Outra observa o que o grfico permite diz respeito a certas quebras de seq6n- 

cia de niimero de formados de um ano para o outro. Estas se devem a op9ao por cerim6- 

nias de formatura em datas comemorativas. Assim, em 1926 se formaram oito alunos e 

em 1929 apenas dois, pois alguns atrasaram e outros adiantaram a cerim6nia para que 

coincidisse com as festividades dos 100 anos dos cursos jurdicos no Brasil em 1927. 

Algo semelhante ocorreu em 1935, ano das comemora6es dos 100 anos da Revolu9ao 

Farroupilha. 

Outra observação que o gráfico permite diz respeito a certas quebras de seqüên-

cia de número de formados de um ano para o outro. Estas se devem A opção por cerim6- 

nias de formatura em datas comemorativas. Assim, em 1926 se formaram oito alunos e 

em 1929 apenas dois, pois alguns atrasaram e outros adiantaram a cerimônia para que 

coincidisse com as festividades dos 100 anos dos cursos juridicos no Brasil em 1927. 

Algo semelhante ocorreu em 1935, ano das comemorações dos 100 anos da Revolução 

Farroupilha. 

Quanto aos dados levantados, partiu-se da lista nominal dos 770 bacharis e pas-

sou-se a buscar informa6es a respeito de cada um deles. O quadro abaixo apresenta os 

resultados obtidos em termos quantitativos organizados por turmas de formados em 

cada uma das d6cadas aqui consideradas: 

Quanto aos dados levantados, partiu-se da lista nominal dos 770 bacharéis e pas-

sou-se a buscar informações a respeito de cada um deles. 0 quadro abaixo apresenta os 

resultados obtidos em termos quantitativos organizados por turmas de formados em 

cada uma das décadas aqui consideradas: 

Turmas Número Total de 
Formados 

Número dos 
com Dados En- 

contrados 

Porcentagem 
dos com Dados 
Sobre o Total 

1904/1910 71 36 51% 
1911/1920 118 45 38% 
1921/1930 186 69 37% 
1931/1937 395 80 20% 

Total 770 230 30% 

Embora o niunero daqueles para os quais foram encontradas informa6es consti-

tua uma amostra significativa frente ao total dos bacharis, ha que se fazer uma obser- 

vaao importante. As fontes para a obten9ao dos dados2 (dicionrios biogr自ficos, hist6- 

ricos, de produao literria, memoriais e afins), registram apenas aqueles que, segundo a 

avaliaao de seus elaboradores e um consenso difuso nas camadas mais altas da socie- 

dade, se destacaram em uma ou mais reas de atuaao social. Por outra, as fontes em 

Embora o número daqueles para os quais foram encontradas informações consti-

tua uma amostra significativa frente ao total dos bacharéis, hd que se fazer uma obser-

vação importante. As fontes para a obtenção dos dados2 (dicionários biográficos, histó-

ricos, de produção literdria, memoriais e afins), registram apenas aqueles que, segundo a 

avaliação de seus elaboradores e um consenso difuso nas camadas mais altas da socie-

dade, se destacaram em uma ou mais dreas de atuação social. Por outra, as fontes em 
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questao sao produto de membros de certas elites que registraram a si mesmos para a 

identificaao de si prprios e reconhecimento generalizado de todos. Quer dizer, a a-

mostra de fato se refere a queles que se destacaram publicamente e passaram a pertencer 

aelite cultural, profissional e/ou poltico-partidria rio-grandense. Os bachar6is que no 

foram destacados como os, literalmente, dignos de nota em atividades consideradas de 

maior visibilidade social3, nao ganharam registro e, portanto, no constam da amostra 

aqui recolhida. 

questdo são produto de membros de certas elites que registraram a si mesmos para a 

identificação de si próprios e reconhecimento generalizado de todos. Quer dizer, a a-

mostra de fato se refere dqueles que se destacaram publicamente e passaram a pertencer 

à elite cultural, profissional e/ou politico-partidária rio-grandense. Os bacharéis que não 

foram destacados como os, literalmente, dignos de nota em atividades consideradas de 

maior visibilidade socia13, ndo ganharam registro e, portanto, não constam da amostra 

aqui recolhida. 

Feita a ressalva, os dados para os locais de nascimento esto arrolados no quadro Feita a ressalva, os dados para os locais de nascimento estdo arrolados no quadro 

abaixo: abaixo: 

Cidade de Nascimento Total 
Porto Alegre 60 
Santa Maria 8 
Bagé 5 
Rio Grande 4 
Sao Borja 4 
Sao Leopoldo 4 
Taquari 4 
Alegrete 3 
Itaqui 3 
Pelotas 3 
Quarai 3 
Caxias do Sul 2 
Cruz Alta 2 
Encruzilhada do Sul 2 
Jaguarao 2 
Livramento 2 
Montenegro 2 
Santiago 2 
Soledade 2 
Uruguaiana 2 
Vacaria 2 
Barra do Ribeiro 1 
Cagapava do Sul 1 
Cachoeira do Sul 1 
Camaqu'd 1 

2 Ver o quadro e a respectiva rela9ao das fontes para sua elabora 乞o no Anexo III. 
3 O que n谷o significa que nao tenham se destacado em atividades com pouca visibilidade pblica, mas 
bastante rent自veis em termos econ6micos, como a agro-pecu自ria, a propriedade de empresas privadas e/ou 
a ocupaao de cargos elevados nestas ltimas e mesmo em empresas publicas. 

2 Ver o quadro e a respectiva relação das fontes para sua elaboraçdo no Anexo III. 
3 0 que não significa que ndo tenham se destacado em atividades com pouca visibilidade pública, mas 
bastante rentdveis em termos econômicos, como a agro-pecuária, a propriedade de empresas privadas e/ou 
a ocupação de cargos elevados nestas últimas e mesmo em empresas públicas. 
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Carazinho 1 
Dom Pedrito 1 
Estrela 1 
Ivort 1 
Júlio de Castilhos 1 
Lavras do Sul 1 
Palmeira 1 
Passo Fundo 1 
Santa Cruz do Sul 1 
Santo Angelo 1 
São Francisco de Assis 1 
Sao Francisco de Paula 1 
Sao Gabriel 1 
São Jet-tit-limo 1 
Sao Lourenço do Sul 1 
São Luiz Gonzaga 1 
Sao Sepé 1 
Sao Vicente do Sul 1 
Triunfo 1 
Tupancireta 1 
Outras no RS 3 
Outras Províncias/Estados 9 
Outros Países 3 

Total 160 • 

Uma primeira observaao 6 que dos 160 casos com informaao sobre as cidades 

de nascimento, apenas 12 nao se localizam no Rio Grande do Sul. Excludas estas e 

mais os tres casos nos quais a cidade no 6 referida, tem-se que 60 alunos (4 1,5%) nas- 

ceram em Porto Alegre e os demais 85 (58,5%) em cidades do interior. Dentre estes 

ultimos, se excludos os 12 que nasceram em cidades de caracteristicas urbano- 

comerciais mais acentuadas (Pelotas e Rio Grande), ou identificadas como zonas de 

colonizaao italiana e germnica (Sao Leopoldo, Caxias do Sul, Estrela e Santa Cruz do 

Sul), tem-se que 73 nasceram em cidades vinculadas ao mundo da estancia, ou seja 

50,5% do total dos 145 rio-grandenses. 

Uma primeira observação é que dos 160 casos com informação sobre as cidades 

de nascimento, apenas 12 não se localizam no Rio Grande do Sul. Excluidas estas e 

mais os três casos nos quais a cidade lido é referida, tem-se que 60 alunos (41,5%) nas-

ceram em Porto Alegre e os demais 85 (58,5%) em cidades do interior. Dentre estes 

últimos, se excluidos os 12 que nasceram em cidades de caracteristicas urbano- 

comerciais mais acentuadas (Pelotas e Rio Grande), ou identificadas como zonas de 

colonização italiana e germãnica (Sdo Leopoldo, Caxias do Sul, Estrela e Santa Cruz do 

Sul), tem-se que 73 nasceram em cidades vinculadas ao mundo da estãncia, ou seja 

50,5% do total dos 145 rio-grandenses. 

Quanto .os estudos de nvel secund自rio, o quadro a seguir resume os dados: Quanto 4os estudos de nivel secunddrio, o quadro a seguir resume os dados: 

, 
Estudos Secundários Total 

(Dados p/ 87) 

Ginásio Anchieta (Porto Alegre) 27 
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Instituto Julio de Castilhos (Porto Alegre) 20 
Escola Militar (Porto Alegre) 18 
Escola Brasileira (Porto Alegre) 8 
Ginásio N. S. da Conceição (Sao Leopoldo) 7 
Irmão Weibert (Porto Alegre) 7 
Emilio Meyer (Porto Alegre) 6 
Ginásio N. S. do Rosário (Porto Alegre) 6 
Aulas Particulares (?) 3 
Ginásio N. S. Auxiliadora (Bagé) 2 
Ginásio Santa Maria (Santa Maria) 2 
Ginásio Sao Pedro (Porto Alegre) 2 
Colégio Elem. Margarida Lopes (Santa Maria) 1 
Colégio Nacional da Univ. de Buenos Aires (Argentina) 1 
Colégio Pio Americano (RJ) 1 
Escola Complementar (Porto Alegre) 1 
Ginásio Espirito Santo (Jaguarão) 1 
Ginásio Rio-Grandense (Porto Alegre) 1 
Ginásio Santana (Uruguaiana) 1 
Ginásio Santo António M. Zacarias (?) 1 
Ginásio Sao José (Porto Alegre) 1 
Inglaterra 1 
Knabenschule des Deuts. HaiIfs. (Porto Alegre) 1 

Total 119 

Desconsiderando as escolas freqentadas por menos de 4 alunos e fazendo um Desconsiderando as escolas freqüentadas por menos de 4 alunos e fazendo um 

recorte por tipo de estabelecimento freqentado tem-se que: recorte por tipo de 'estabelecimento freqüentado tem-se que: 

Tipo de Escola Total 
Particular Vinculada 6 Religião Católica: Anchieta, N. 
S. da Conceição, N. S. do Rosário e Irmão Weibert 

47 

Pública: Júlio de Castilhos e Escola Militar 38 
Particular Leiga: Escola Brasileira e Emilio Meyer 14 

Considerando-se as turmas de 1904 a 1920 e 1921 a 1937, a distribui9ao por es- Considerando-se as turmas de 1904 a 1920 e 1921 a 1937, a distribuiça'o por es-

colas 6 a seguinte: colas é a seguinte: 

Escola Turmas Turmas Total 
(1904/1920) (1921/1937) 

Ginásià Anchieta 5 22 27 
Instituto iatio de Castilhos 3 17 20 
Escola Militàr 1 17 18 
Escola Brasileira 8 0 08 
Ginásio N. S. da Conceição 5 2 07 
Irmão Weibert 0 7 07 
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Ginásio N. S. do Rosário 0 6 06 
Emilio Meyer 0 6 06 

Total 22 77 99 

Estas informa6es permitem destacar trs pontos importantes. Primeiro, a fre- 

qu6ncia a escolas confessionais ou a professores identificados com o catolicismo cresce 

ao longo do tempo se consideradas as turmas dos intervalos referidos. Segundo, a im- 

portncia entre estas escolas confessionais das administradas por padres jesuitas: Gind- 

sio Nossa Senhora da Concei9o de Sao Leopoldo e depois o seu sucessor Ginsio An- 

chieta de Porto Alegre. Em terceiro, a freqencia significativa ao Instituto Julio de Cas- 

tilhos, uma escola pblica estadual, e ao Col6gio Militar, federal, que tamb6m cresce se 

considerada a diviso de turmas citada. 

Estas informações permitem destacar três pontos importantes. Primeiro, a fre-

qüência a escolas confessionais ou a professores identificados com o catolicismo cresce 

ao longo do tempo se consideradas as turmas dos intervalos referidos. Segundo, a im- 

portancia entre estas escolas confessionais das administradas por padres jesuítas: Gind- 

sio Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo e depois o seu sucessor Gindsio An- 

chieta de Porto Alegre. Em terceiro, a freqüência significativa ao Institutolio de Cas- 

tilhos, uma escola palica estadual, e ao Colégio Militar, federal, que também cresce se 

considerada a divisdo de turmas citada. 

Como 6 analisado em um capitulo especifico adiante, o projeto educacional jesu- 

tico inaugurado no Rio Grande do Sul na segunda metade do s6culo XIX se foi afir-

mando como uma op9ao para os oriundos dos principais grupos familiares da regiao. 

Muitos dos 47 alunos que estudaram nas escolas jesutas serao parte da "geraao dos 

cat6licos" que come9ou a atuar na Faculdade de Direito a partir da d6cada de 1930. 

Como é analisado em um capitulo especifico adiante, o projeto educacional jesu- 

itico inaugurado no Rio Grande do Sul na segunda metade do século XIX se foi afir-

mando como uma opção para os oriundos dos principais grupos familiares da regiã.o. 

Muitos dos 47 alunos que estudaram nas escolas jesuitas serdo parte da "geração dos 

católicos" que comeyou a atuar na Faculdade de Direito a partir da década de 1930. 

Por outro lado, crescem tamb6m em importncia os estudos nos col6gios publi- 

cos Jlio de Castilhos e Escola Militar. O primeiro como um empreendimento do go- 

vemo do estado que passou a ser bastante eficaz em termos de qualidade de ensino que 

permitia a seus egressos cursarem faculdades. O que vale tamb6m para o caso da Escola 

Militar, cursada no somente por aqueles que visavam uma carreira no ex6rcito, mas 

tamb6m pelos que objetivavam ingressar em cursos superiores civis. 

Por outro lado, crescem também em importância os estudos nos colégios públi-

cos JAlio de Castilhos e Escola Militar. 0 primeiro como um empreendimento do go-

vern° do estado que passou a ser bastante eficaz em termos de qualidade de ensino que 

permitia a seus egressos cursarem faculdades. 0 que vale também para o caso da Escola 

Militar, cursada não somente por aqueles que visavam uma carreira no exército, mas 

também pelos que objetivavam ingressar em cursos superiores civis. 

Outro ponto a se destacar para os bachar6is egressos da Faculdade de Direito diz Outro ponto a se destacar para os bacharéis egressos da Faculdade de Direito diz 

respeito a s atividades as quais passaram a se dedicar. Aqui se utilizou para identifica-las respeito ds atividades as quais passaram a se dedicar. Aqui se utilizou para identificd-las 
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os mesmos crit6rios adotados para o caso dos professores explicitados no capitulo anteー  

nior. H, por6m, uma atividade referida no quadro seguinte que traz alguns problemas de 

clarificaao: "funcion自rio publico". E uma atividade que, mesmo sendo vaga e, a rigor, 

englobe v白rios cargos como ajudicatura e boa parte da doc6ncia,6 aqui considerada tal 

qual aparece nas fontes apenas para registro4 

os mesmos critérios adotados para o caso dos professores explicitados no capitulo ante-

rior. HA, porém, uma atividade referida no quadro seguinte que traz alguns problemas de 

clarificação: "funcionário público". uma atividade que, mesmo sendo vaga e, a rigor, 

englobe vários cargos como a judicatura e boa parte da docência, é aqui considerada tal 

qual aparece nas fontes apenas para registro4. 

Principais Atividades Total 
(Dados p/213) 

Política 87 
Advocacia 66 
Magistratura 48 
Desembargadoria 45 
Docência de ensino superior 44 
Produção literária 20 
Docência de ensino secundário 16 
Funcionário público 12 
Jornalismo 10 
Desembargadoria pelo 50 constitucional 6 
Engenharia/Arquitetura 6 
Propriedade de jornal 3 
Agropecuária 3 
Diplomacia 2 
Militar 2 
Promotoria 2 
Atuação e direção teatral 1 
Proprietário de casa comercial 1 
Diretoria de empresa privada 1 
Propriedade de indústria 1 
Economista 1 
Produção historiográfica 1 
Ministério no STF 1 
Produção musical 1 
Odontologia 1 
Radialismo 1 
Proprietário de cartório 1 

Totais 383 

O quadro evidencia o grande rnTmero e a diversidade das atividades a s quais se 0 quadro evidencia o grande flamer° e a diversidade das atividades As quais se 

4 Segundo parece a partir do que as fontes sinalizam a atividade se refere a funcion自rios de carreira de 
reparti96es publicas diversas que, nao obstante, nao sao citadas e nem os cargos nela ocupados. 
4 Segundo parece a partir do que as fontes sinalizam a atividade se refere a ftmcionários de carreira de 
repartições públicas diversas que, não obstante, não são citadas e nem os cargos nela ocupados. 
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dedicaram os 213 egressos da Faculdade de Direito para os quais ha informa6es a res- dedicaram os 213 egressos da Faculdade de Direito para os quais há informações a res- 

peito, muitas das quais sem relaao direta com a obten9ao do diploma no curso jurdico. peito, muitas das quais sem relação direta com a obtenção do diploma no curso juridic°. 

A fim de melhor analisar estes dados, porm, optou-se por passar a considerar 

apenas as atividades a s quais se dedicaram seis ou mais dos formados em questao e, 

pelo que foi colocado acima, desconsiderou-se tamb6m a categoria "funcionrio publi- 

co". Desta forma se obtm o quadro adiante que busca relacionar as atividades listadas 

duas a duas. As c6lulas de cruzamento indicam o nmero de bachar6is que se dedica- 

yam concomitantemente a s atividades citadas nos cabe9alhos das linhas e colunas. A 

diagonal central da esquerda para a direita e de cima para baixo apresenta os nimeros 

relativos queles que se dedicaram unicamente a atividade correspondente ao cruzamen-

to dentre as referidas. Por outro lado, para os efeitos comparativos do quadro, a docen- 

cia no ensino superior e no ensino secund白rio 6 considerada em conjunto como magist6- 

rio e no se faz mais a distin9o entre a desembargadoria devido a ascensao na carreira 

de magistrado ou ao quinto constitucional. 

A fim de melhor analisar estes dados, porém, optou-se por passar a considerar 

apenas as atividades as quais se dedicaram seis ou mais dos formados em questa'o e, 

pelo que foi colocado acima, desconsiderou-se também a categoria "fimcionário públi-

co". Desta forma se obtém o quadro adiante que busca relacionar as atividades listadas 

duas a duas. As células de cruzamento indicam o número de bacharéis que se dedica-

vam concomitantemente as atividades citadas nos cabeçalhos das linhas e colunas. A 

diagonal central da esquerda para a direita e de cima para baixo apresenta os números 

relativos aqueles que se dedicaram unicamente atividade correspondente ao cruzamen-, 

to dentre as referidas. Por outro lado, para os efeitos comparativos do quadro, a docên-

cia no ensino superior e no ensino secundário é considerada em conjunto como magisté-

rio e não se faz mais a distinção entre a desembargadoria devido a ascensao na carreira 

de magistrado ou aso quinto constitucional. 

Politica Advoca- 
cia 

Magistra- 
tura 

Desem- 
bargado- 
ria 

Magisté- 
rio 

Produção 
Literária 

Jorna- 
lismo 

Engenha-
ria 

Politica 
47 23 0 3 14 7 3 2 

Advoca-
cia 23 21 3 4 20 7 3 0 

Magistra-
tura 0 3 1 44 1 1 0 0 

Desem-
bargado- 
ria 

3 4 44 0 2 0 0 0 

Magisté-
rio 14 20 1 2 8 6 3 2 

Produção 
Literária 7 7 1 0 6 2 3 0 

Jorna-
lismo 3 3 0 0 3 3 2 0 

Engenha-
ria 2 0 0 0 2 . 	0 0 0 
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Assim, quanto a atividade poltico-partid白ria, tem-se que, dos 87 da amostra, 47 

foram identificados como tendo nesta sua rea de atuaao precipua segundo o que refe-

rem as fontes, sendo que 23 exerceram tamb6m a advocacia, 14 o magist6rio, sete eram 

tamb6m escritores de literatura, tres jornalistas e dois engenheiros. Digno de nota, e o 

que representa uma mudan9a com respeito ao s6culo XIX,6 que nenhum dos que se 

dedicaram a poltica partidria eram tamb6m magistrados e apenas tres se tornaram de- 

sembargadores, o que indica que aos poucos a carreira na magistratura se foi incompati-

bilizando com a ocupaao de cargos especificamente ligados a militancia politica, ou 

melhor, principalmente com a ocupaao de cargos eletivos. Nao obstante, como ja se 

comentou acima, terem sido os magistrados muito influenciados em suas possibilidades 

de ingresso na carreira e de nela obtenao de sucesso pela din含mica politico-partid自ria, 

ao menos at6 1937, tais influncias se concretizavam muito mais por meio de mecanis-

mos informais, como o apadrinhamento, o clientelismo e a troca de favores, do que co-

mo subordina6es formais, ou como tendo sido a atividade um meio para a ocupaao de 

cargos de indicaao partid自ria e/ou de chefes de governos, como o fora no perodo im- 

penal. Apenas trs desembargadores eram tamb6m polticos e, ja que nao ha magistra-

dos de carreira que tenham sido militantes deste tipo, trata-se de bachar6is que atingiram 

a corte superior devido ao quinto constitucional. 

A especializaao na atividade judicante se evidencia tamb6m porque dos 48 ma-

gistrados da amostra 44 chegaram ao pice da carreira se tornando desembargadores e 

um era somente juiz de direito. Apenas tres foram, antes ou depois de terem sido magis- 

trados, tamb6m advogados e um dedicou-se tamb6m a produ9ao literria. O dado que 

um tanto surpreendente 6 que s6 se pode constatar que somente um dos magistrados em 

questo tenha se dedicado tamb6m ao magistrio. Com  a estatiza9ao das escolas superi- 
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ores e com a lei de incompatibilidade para a ocupaao de mais de um cargo publico os 

magistrados ficaram impedidos de exercer o magist6rio em escolas publicas a partir de 

1937. No eram impedidos, porm, de lecionar em escolas superiores ou secund自rias 

particulares, o que deve ter acontecido com muitos deles, mas os produtores das fontes 

podem ter optado por nao referir tal atividade. 

J quanto aos 51 desembargadores identificados, como visto, 44 deles eram ma-

gistrados de carreira, tr6s foram tamb6m militantes poltico-partidrios, quatro advoga-

dos e dois se dedicaram ao magist6rio. 

Quanto aos 61 que se dedicaram a docencia, para apenas oito esta foi a u nica 

atividade encontrada, enquanto que 14 eram tamb6m polticos, 20 advogados, seis escri- 

tores, tres jornalistas, dois desembargadores, dois engenheiros e um magistrado de car- 

reira. Excluindo os que se dedicaram a escrever literatura, atividade afim com o magis- 

trio, e os oito professores, tem-se que a dedicaao a s outras atividades citadas, princi- 

palmente a poltica partid自ria e a advocacia,6 alta. O magist6rio, como se viu para o 

caso dos docentes da Faculdade de Direito no capitulo anterior e ao contr自rio do que se 

identificou acima para o caso dos magistrados, era uma atividade pouco exercida em 

carter exclusivo ou especializado. Era mesmo secundria e/ou complementar quelas 

mais lucrativas em termos econmicos e/ou em termos de aparecimento social e vinha 

em acrscimo s demais, o que permitia a seus agentes um reconhecimento intelectual e 

mesmo "humanitrio" mais acentuado e trazia a boa parte do ensino, mormente o juridi- 

co, uma acentuada caracterstica praxista e utilitria. 

A diversidade de atividades se traduz igualmente na diversidade de tipos de 

publica96es a s quais se dedicaram 115 dos bachar6is em questo. 
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Tipo de Publicação Total 
(Dados p/115) 

Artigos em jornais 47 
Jurídica 39 
Literatura 30 
Histórica e/ou Geográfica 28 
Política/Discursos 16 
Econômica 6 
Religiosa 5 
Regionalista 5 
Sobre Arte e/ou Literatura 3 
Pedagógica 3 
Memorialistica e/ou Genealógica 2 
Filosófica 2 
Técnica-Engenharia 2 
Técnica-Policial 1 
Geológica 1 
Comercial 1 

Total 191 

Como seria de se esperar, os artigos em jornais 6 o tipo de publica o com maior 

incidencia. Mesmo que os assuntos aos quais estes textos foram dedicados nao possam 

ser identificados, por se tratarem de escritos veiculados em 6 rgaos de imprensa pode-se 

inferir que eram artigos que abordavam assuntos diversos, mesmo os mais tcnico- 

juridicos, com uma linguagem acessivel a um nvel cultural e escolar mediano. Sao tex-

tos de divulgaao e/ou de opinio. Por outra, nao era a forma de publica o de artigos 

especializados, o que mostra que boa parte dos aqui em pauta se consideravam, e por 

outros eram considerados, aptos a intervirem no mundo em geral com suas opini6es e 

posi96es. Em segundo lugar aparecem as publica6es de cunho mais t6cnico e especiali-

zado (juridicas, hist6ricas e geograficas, econ6micas e as demais) em rnmero expressi- 

vo, bem como os textos literrios (poesias e literatura em geral) e os que sao produtos 

quase diretos da militncia poltico-partid自ria. 

Como seria de se esperar, os artigos em jornais é o tipo de publicação com maior 

incidência. Mesmo que os assuntos aos quais estes textos foram dedicados não possam 

ser identificados, por se tratarem de escritos veiculados em órgdos de imprensa pode-se 

inferir que eram artigos que abordavam assuntos diversos, mesmo os mais técnico- 

juridicos, com uma linguagem acessivel a urn nivel cultural e escolar mediano. são tex-

tos de divulgação e/ou de opinião. Por outra, não era a forma de publicação de artigos 

especializados, o que mostra que boa parte dos aqui em pauta se consideravam, e por 

outros eram considerados, aptos a intervirem no mundo em geral com suas opiniões e 

posições. Em segundo lugar aparecem as publicações de cunho mais técnico e especiali-

zado (jurídicas, históricas e geográficas, econômicas e as demais) em nirmero expressi-

vo, bem como os textos literdrios (poesias e literatura em geral) e os que sdo produtos 

quase diretos da militância politico-partidária. 

Como nao foi possivel fazer um rastreamento completo destas publica96es, sao Como não foi possivel fazer um rastreamento completo destas publicações, são 
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elas aqui citadas para reforar o carter diversificado das atividades s quais se dedica- elas aqui citadas para reforgar o cardter diversificado das atividades as quais se dedica- 

yam os bacharis oriundos da Faculdade de Direito. vam os bacharéis oriundos da Faculdade de Direito. 

Por fim, as tabelas abaixo resumem os dados sobre vincula6es explicitas a par- Por fim, as tabelas abaixo resumem os dados sobre vinculações explicitas a par-

tidos e/ou movimentos polticos. tidos e/ou movimentos politicos. 

Vinculação a 
Partido ou 
Movimento 

Politico 

Total 
(Dados p185) 

PRR 43 
PSD 18 
PRL 13 
PTB 12 
PL 12 
UDN 5 
ARENA 5 
AIB 3 
PF 1 
PDC 1 
PCB 1 

Tomando os partidos existentes antes de 1930 (PRR, PF e PL), pode-se constatar 

na amostra a esmagadora maioria de militantes do PRR. Aqui se constata novamente o 

que ja foi demonstrado para o caso dos professores. Os filiados a estes partidos somam 

56, sendo 77% ao PRR e 23% aos partidos de oposi9o: PF e PL. Ja para o caso dos 

partidos existentes depois 1945 (PSD, PTB, PL, UDN, ARENA, PDC e PCB), tem-se 

que a distribui9ao 6 bastante equilibrada, excetuando-se os casos dos dois u ltimos. Po- 

r6m, ha uma predominncia de vinculaao a partidos conservadores sobre os partidos 

mais populares ou de "esquerda" (PTB e PCB). Concentrando-se no perodo aqui em 

apre9o (at 1937), se pode ainda constatar o grande nmero de filiados ao PRL de Fio- 

res da Cunha, que substitui o PRR no governo do estado a partir de 1932 e que existiu 

por apenas cinco anos, at6 1937. 

Tomando os partidos existentes antes de 1930 (PRR, PF e PL), pode-se constatar 

na amostra a esmagadora maioria de militantes do PRR. Aqui se constata novamente o 

que já foi demonstrado para o caso dos professores. Os filiados a estes partidos somam 

56, sendo 77% ao PRR e 23% aos partidos de oposição: PF e PL. Já para o caso dos 

partidos existentes depois 1945 (PSD, PTB, PL, UDN, ARENA, PDC e PCB), tem-se 

que a distribuição é bastante equilibrada, excetuando-se os casos dos dois últimos. Po-

rém, há uma predominância de vinculaç'do a partidos conservadores sobre os partidos 

mais populares ou de "esquerda" (PTB e PCB). Concentrando-se no periodo aqui em 

apreço (até 1937), se pode ainda constatar o grande número de filiados ao PRL de Flo-

res da Cunha, que substitui o PRR no governo do estado a partir de 1932 e que existiu 

por apenas cinco anos, até 1937. 
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VII 
CONFLITOS NA FACULDADE E A "VIDA 

ACAD血MICA" 

De modo geral, o que foi constatado para as faculdades de direito imperiais tam- 

b6m se aplica para o caso da Faculdade porto-alegrense. O que os dados analisados nos 

capitulos anteriores sobre os alunos e os professores indicam 6 que o comprometimento 

dos mesmos com o ensino propriamente dito, enquanto uma atividade quase exclusiva 

e/ou preferencial de uns e outros, no era acentuado. No caso da escola porto-alegrense 

se reproduziam as condi96es verificadas para os casos das faculdades de direito brasilei-

ras do s6culo XIX. Tanto faltava a ela o p6lo propriamente escolar, o que fazia com que 

os conflitos no campo do poder se reproduzissem tais quais no seio da institui叫o, quan- 

to nela tamb6m a atividade didtico-pedag6gica e os conteudos propriamente cientifico- 

culturais eram mediatizados pela milithncia poltico-partid白ria. 

Estes pontos ficam mais claros na abordagem da chamada vida academica tal 

qual se desenvolvia em tomo da Faculdade de Direito de Porto Alegre, o que permite 

tanto constatar que a posi9ao e importancia relativas desta no contexto do Rio Grande 

do Sul era similar s das faculdades imperiais no contexto do Brasil, quanto fica tam- 

b6m claro para este caso o peso e a importncia das predisposi96es e posi96es sociais e 
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poltico-partid自rias vindas "de casa" e do capital de rela6es sociais herdado dos grupos 

familiares e estendido e cultivado entre professores e alunos. 

Jo乞o Neves refere que encontrou, ao ingressar no corpo discente da institui9o 

vindo do interior do estado, uma Porto Alegre que "tinha tudo de centro provinciano", 

mas na qual "uma coisa [se] destacava: sua tumultuosa mocidade academica. [...] No 

problema de qualquer rapaz, a medida da sua import合ncia provinha de ser ou no ser 

academico", pois estes "dominavam realmente Porto Alegre; constituiam uma for9aa 

parte, influIam na sociedade, na literatura, nos jornais, nos teatros, nos cafs, nas ruas." 

Ainda segundo Neves, "em breve [os academicos] iriam invadir a rea dos partidos poii- 

ticos e iniciar, por um grupo de alta categoria, a marcha de uma tremenda reforma nas 

institui96es, que ainda hoje perdura", ou seja, "o movimento de 1929-30", cujas "nas- 

centes", aconselha Neves a "quem [as] quiser buscar[...]6 ali e naquele tempo que vai 

encontra-las". Nesta Porto Alegre "pequena, patriarcal, sem nenhuma das atra6es que 

desviam os estudntes das cogita6es da inteligencia", n谷o havia cinemas e "ningu6m 

conhecia uma roleta", o convivio social se dava nas temporadas de teatro e nas festasー  

os "fogos do Espirito Santo", quando "a sociedade da Capital e o mundo dos arrabaldes 

[...] confundiam-se todos na mesma alegria, namorando, comendo do tabuleiro das qui- 

tandeiras". Os estudantes tamb6m se dedicavam a "vida noturna", que se concentrava 

"nos cafs, repletos de estudantes, discutindo entre fumaradas boemias, enchendo de 

debates filos6ficos ou liter自rios os dois velhos armaz6ns da esquina da Ladeira ou es-

crevendo versos nos mrmores das mesas", enquanto "na cidade baixa, o violao dos 
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serenatistas acordava, por noites de luar, a vizinhan9a das dulcin6ias adormecidas". E 

mais: 

"Com a chegada da Escola de Guerra, transferida 
para o Sul depois da revolta contra Rodrigues Al- 
yes, Porto Alegre sofreu a 'invasao dos cadetes', 
vindos de todos os pontos do pais. Era mais um 
poderoso fator para que a mocidade acadmica 
ganhasse decisiva influ6ncia na vida da Capital, 
nos centros sociais e literrios, na imprensa e afi-
nal na poltica. Coube-lhe desde logo e sem con- 
testaao a ditadura da rua da Praia e da Pra9a da 
Alfndega, onde os grupos espalhados por todos 
os pontos, com o colorido dos uniformes de visto-
sas cal9as de ganga vermelha, como os zuavos de 
Napole乞o III, imprimiam um tom de animaao 
quase revolucion白rio na morna pacatez provincia- 
na. Os estudantes civis usavam e abusavam do 
fraque, feito a primor no Germano, e do chap6u al- 
to. Um concurso dos 'dez mais elegantes' seria, en- 
to, um preo duro para um jri imparcial. Ainda 
estou vendo o Pinto Dias, Joaquim Pinto Dias, que 
depois fui encontrar C6nsul Geral em Lisboa, e o 
Teimo de Escobar, subindo e descendo, encartola- 
dos e de luvas, saudados a direita e a esquerda 
como rbitros do bom gosto. Um fraque, de casi-
mira inglesa, custava oitenta mii r6is, e os esterli-
nos-ouro circulavam de mo a mo! Logo surgiu, 
como 6 ou era dos livros, o6 rgao da classe: a Fe- 
dera9ao dos Estudantes, uma associaao tumuituo- 
sa, procurando intervir em tudo, ter opiniao sobre 
tudo, especialmente contradizer. O estudante sem-
pre gostou da contradi9ao e da rebeldia."2 

Joao Neves continua o relato destacando os aspectos mundanos da vida acad- 

mica: "Algumas centenas de estudantes formavam [...] uma sociedade pr6pria, com seus 

clubes, seus pequenos jornais, seus pontos de encontro, seus grupos, suas republicas, 

1 FONTOURA, Joao Neves da. Mem 6rias: Borges de Medeiros e seu tempo. Porto Alegre, Globo, 1969, 
p. 38-40. 
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suas pens6es, seus bailes e at a s vezes seus conflitos. Mas em tudo predominava um 

・ 一, 己一  一L,上  一  七  ー与L」  一一土ーー  一一 	一一一一一一一 α 一  ,一」一1一一‘一一一1"3 instintivo espirito univじrsiano, pairava uma Preoじupa貸to inしじIじじしual ・  

O ser estudante de uma das escolas superiores identificava socialmente a "impor- 

thncia" do jovem, sendo, pois, um distintivo social. Era a ratificaao de posi96es herda-

das destes jovens oriundos dos grupos familiares mais bem situados econmica e soci-

almente do estado. Roupas adequadas, lugares sobre os quais exerciam sua "ditadura", 

esbanjamento de dinheiro, a interven叫o "em tudo", criavam de fato "uma foraa par- 

te", um espao pr6prio de conhecimento e inter-reconhecimento que reunia os jovens de 

familias abastadas vindos de v自rias partes do Rio Grande do Sul, "todos, entretanto, 

com forte individualismo muito pronunciado na terra gacha"4 

A solidariedade criada, por6m, no era tanto a "de classe" estudantil, do grupo de 

estudantes agindo em conjunto a partir de representantes prprios movidos por interes-

ses escolares, mas uma solidariedade quase que somente et白rio-social, uma solidarieda-

de baseada no inter-reconhecimento e inter-relacionamento entre os jovens socialmente 

bem situados. Tratava-se de um espao ocupado por filhos de familias abastadas que se 

permitiam viver uma "vida de estudantes"- um pouco a margem da "sociedade" porto- 

alegrense, sem, contudo, estarem dela independentes. 

"Nos primeiros anos, nao havia homogeneidade de 
comportamentos dos estudantes nem uma consci- 
encia coletiva a ponto de produzir uma coesao ou 
solidariedade social, mesmo porque no se havia 
fixado padres permanentes, de tal maneira que a 
perturba o das rela6es interpessoais seria de cer- 

2 ldem, p. 42, grifos no original. 
3 Idem, p. 40 
4 SANTOS, Joao Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: subsidios para sua histria. Porto 
Alegre, Sntese, 2000, p. 165. 
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to modo exaustiva quando um toque de fora, de 
uma sociedade jd estruturada mas condicionada a 
padr6es arcaicos e tradicionais, vinha sensibilizar 
o meio estudantil."5 

Um dos signos da inser9o no mundo academico se dava, pois, com respeito a 

aspectos eminentemente mundanos: as roupas, certos pontos de freqencia e encontro, 

as festas, o "subir e descer" as ruas trajando fraque e cartola, o "desejo" de intervir em 

"tudo", as discuss6es "intelectuais" nos cafs. Enfim, nao se tratava de uma unidade 

associativa entre os estudantes que gravitasse eminentemente em tomo da pr6pria ou 

das pr6prias institui96es de ensino, justamente o que Santos sublinha ao referir-sea falta 

de uma "consciencia coletiva" para a "coesao ou solidariedade social". Sendo que "soci- 

ai" significa aqui a socializaao dentro de uma escola especifica, que Santos lamenta 

no existir. 

"Era natural a fraca sociabilidade estudantil. Yin- 
dos dos mais diversos rinc6es do estado, um taci-
turno das miss6es, um altaneiro da serra, um filho 
de chefe clnico do pastoreio, um originrio das 
col6nias ainda sem a vibra o da alma democrti- 
ca das tradi96es rio-grandenses, egocentricos to- 
dos, de forte individualidade, quase sempre de 
sensibilidade epid6rmica, desconhecendo as sari- 

~ 	lt 	ー  ー  ーーーエーー  ーーー！一1 "6 9oes a ines regrar a conuuta social. 

A "perturba o das rela6es interpessoais", ou seja, as rela6es de reciprocidade 

entretidas no mundo social, herdadas ou nao, entre amigos, parentes, ex-colegas de co- 

l6gio, atravessam a institui9ao escolar. Joo Neves comenta que, ao ingressar na Facul- 

5 Idem, ibidem. 
6 Idem, ibidem. 
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dade de Direito, "devagar e com aplica o, fui tratando de incorporar-me a minha nova 

condi9ao, estendendo a rede de re伽6es com os colegas da minha e das outras Escolas 

[...] observando, formando meus juizos, tirando conclus6es". Resume: "integrando-me 

como podia e devia ao mundo, a que me filiara e que da em diante seria o meu, anteci- 

pa9ao do que havia de vir nos embates daquilo que chamavamos com e nfase, 'a vida 

prtica"7. Ele refere ainda que se foi "identificando com o meio acadmico [...] fazendo 

amigos, entrando nas rodas, que se reuniam na Cigarraria Manon, bem em frente a Fa- 

culdade. Ali 6 que se tomavam as primeiras delibera6es para o dia e se faziam os pri-

meiros contatos."8 

A integraao a esta nova condi9ao de academico se relacionava com a extenso 

das rela6es sociais, era a necessidade - tanto uma possibilidade, entendida enquanto 

recursos pr6vios, "como podia", quanto um "dever", enquanto predisposi96es herdadas, 

"como devia" - de integraao "ao mundo", que Neves, escrevendo as suas mem6rias 

no final da d6cada de 50, considerou a "antecipaao" da "vida prtica". Isto pode ser 

traduzido em termos de predisposi96es - um ethos para alcan9ar posi96es de destaque 

social -, e recursos herdados - capitais econ6micos e sociais reconvertidos em capital 

cultural e escolar. O "instintivo espirito universit自rio", a "preocupa o intelectual", que 

era de fato uma bricolage de textos filos6ficos, liter自rios, tcnico-juridicos e polticos 

(os "classicos" da Antiguidade e os "modernos" europeus, principalmente franceses) que 

viabilizavam o tal desejo de intervir em "tudo", s6 possvel a partir de um certo verniz 

"intelectual" composto por conhecimentos adquiridos em poesia, hist6ria, literatura, 

poltica, filosofia. Daqui se depreende o que significava para estes estudantes o ser "in- 

7 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 43, grifos apostos ao original. 
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telectual", ou seja, o tornar-se - ou julgar-se - apto a se manifestar e agir sobre "tu- 

do"; o que tamb6m designava o que era para eles este "mundo" o qual Joao Neves decla-

rou ser "o seu", n谷o "um" mundo, o academico-juridico, mas o vasto e amplo mundo 

que compreendia "tudo". Neves comenta ainda que os estudantes compartilhavam "a 

sede de notoriedade {que] tinha [...J de saciar-se nas fontes da orat6ria, muito mais re-

cheada de palavras do que de id6ias"9, "sede de notoriedade" que designa justamente a 

predisposi9ao para o alcance de destaque social e para ocupar posi96es de mando. 

A prtica orat6ria aparece aqui como um trunfo fundamental que instrmnentaliza 

os ganhos culturais e escolares em termos de suas possibilidades de atuaao no vasto 

"mundo". Ao lado das imposi96es relativas ao seguir as orienta96es dos chefes dos gru- 

Pos familiares e dos chefes dos partidos polticos, de agir conforme a reciprocidade de-

vida a um "amigo", padrinho, cliente, ou patro, no plano da cultura e do reconhecimen-

to 6 a ret6rica formal que conta enquanto instrumento privilegiado. Mas, no caso, uma 

instrumentaliza o explicitamente considerada no como um modo de tentar discutir e 

fazer triunfar id6ias a partir das tcnicas ret6ricas, mas como uma esp6cie de forma ele-

gante de derrotar o advers自rio. Os debates se tornam, pois, esp6cies de duelos - os 

constantemente referidos "duelos orat6rios" - cujas armas s谷o as retoricamente arran-

jadas palavras. E 6 possivel mesmo estabelecer-se aqui a tenue linha que separa a dis- 

cussao nestes termos das chamadas "vias de fato". A orat6ria s6 tem sentido se levada a 

cabo em pblico, em presen9a de assistentes. Neste contexto do mundo acadmico, com 

seus segmentos reunidos em torno das mesas de cafs, os oradores tem como publico 

seus pr6prios colegas. Provar-se um grande orador possibilita o reconhecimento intelec- 

8 Idem, p. 67, grifos no original. 
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tual do produtor do discurso entre seus pares, enquanto que a prtica dos duelos orat6- 

rios, nestes espaos cativos destes filhos das "melhores familias" rio-grandenses, apre- 

senta-se como uma experiencia importante tanto no sentido da prtica em si mesma 

quanto com respeito ao fato de que os formadores de juzos sobre os debates eram tao 

qualificados intelectual e socialmente quanto os prprios oradores. Esses "amigos" ao se 

dedicarem a tal prtica tamb6m se cercavam, em certa medida, da garantia de que o jogo 

ret6rico-orat6rio nao se transformasse em luta corporal. Enquanto prticas restritas a um 

pblico de "camaradas"6 minimizada a possibilidade de o "duelo oratrio" descambar 

para um "duelo de honra", algo comum nos espaos mais amplos das disputas entre as 

fac96es polticas, cls, ou, especialmente, na guerra, enfim, no "vasto mundo". 

O que Adorno refere para o caso da Academia de Sao Paulo e que ja foi aqui 

bastante salientado se sustenta tamb6m para o caso da Faculdade porto-alegrense: "o 

crit6rio que mediatizou as rela6es sociais no interior daquela institui9ao cultural [...foi] 

a militncia poltica. A atividade didtico-pedag6gica foi essencialmente poltica menos 

pelos contedos doutrinrios transmitidos em sala de aula [...do que] no sentido de esti-

mular um aprendizado [...J de que a milit合ncia poltica deveria se orientar por crit6rios 

intelectuais." 10 

A busca de notoriedade, contudo, nao deve ser confundida com a esp6cie de ca-

pital politico que Bourdieu chama de "capital pessoal de notvel", definido como a re- 

converso de um capital de notoriedade adquirido em "uma lenta e contnua" acumula- 

車o em outros campos, principalmente no exercicio de profiss6es liberais, em capital 

9 Idem, p. 68. 
'O ADORNO, S 6rgio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na poltica brasileira. Rio de Ja- 
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poltico. A notoriedade no presente caso deve ser associada mais a um "capital pessoal a 

que se pode chamar her6ico ou proftico e no qual pensa Max Weber quando fala de 

carisma". Bourdieu define esta esp6cie de capital poltico como sendo produto "de uma 

aao inaugural, realizada em situa6es de crise, no vazio e no silencio deixados pelas 

institui96es e os aparelhos: aao proftica de doaao de sentido". Estes espaos propi-

ciados pela inser9ao na vida acadmica no permitiam, bem certo, a ere9o carismtica 

neste sentido, mas possibilitavam uma inicia o prtica a uma das qualidades necess- 

rias ao heri ou ao profeta, a tentativa de buscar assenhorar-se da palavra eficaz, palavra 

que "institui, por virtude pr6pria, um mundo simb6lico [...J que 6 o pr6prio real"12. Em 

uma esp6cie de metonmia, do duelo guerreiro ao duelo orat6rio, estas experiencias con- 

tribuiam para a "necessidade" de a9ao de acordo com um ethos herdado que impulsio-

nava para o alcance de posi96es de destaque social. Faltava a estes jovens ainda o mo-

mento para o reconhecimento carismtico que as flutua6es conjunturais iriam propiciar 

para muitos deles. 

Mas estes estudantes dedicavam-se tamb6m com afinco a amplia車o e ao cultivo 

do capital de rela6es sociais herdado. Neste aspecto 6 importante considerar que Porto 

Alegre era um centro estadual onde se localizavam as sedes das institui96es publicas, 

bem como as grandes casas comerciais, banc自rias, livrarias, sendo o ponto de conver- 

gncia das pessoas da "boa sociedade" do Rio Grande do Sul como um todo. A inser9o 

neste "mundo" se dava pela via do adequado gerenciamento do capital de rela6es soei- 

ais, recurso fundamental para a "abertura de portas", ou seja, para as possibilidades de 

neiro, Paz e Terra, 1988, p. 154. 
"BOURDIEU, Pierre. O poder simb6lico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil/DIFEL, 1989, p. 191 
12 DETIENNE, Marcel, Os mestres da verdade na Grdcia Antiga. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988, p 
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atingir posi96es importantes nas malhas das redes de rela6es, o que poderia se materia-

lizar em termos de cargos, de espaos na imprensa, da obtenao de informa6es privile- 

giadas, de oportunidades de destaque em termos de lideran9a poltico-partid白ria, empre- 

sarial ou militar. 直  importante notar que muitos destes estudantes eram filhos dos prin-

cipais lideres politico-partidrios do Rio Grande do Sul que eram parte da constela9ao 

social m白xima do estado. Muito do trabalho de gerenciamento do capital de rela6es 

sociais herdado era comprovar e ampliar a dignitas do nome, ou seja, a sua gl6ria, posi- 

頭o, grandeza, honra. A pr6pria forma como Joao Neves descreve os encontros na cigar-

raria Manon mostra um ambiente que se parece mais com o de parlamentares nas ante- 

salas dos plenarios do que de estudantes prestes a assistir aulas'3, ou nao, pois a fre- 

qencia era livre ao menos at6 1915, quando "previu-se a freq給ncia obrigat6ria" que s6 

passou a "prevalecer a partir de 9 de maio de 1925?'l4, ou mesmo somente na d6cada de 

1960, quando esta de fato passou a ser cobrada com maior intensidade. 

, pois, neste sentido do gerenciamento do capital social que se deve tomar a as-

sertiva de Jo谷o Neves de que neste seu tempo de estudante 6 que se encontrariam as 

bases do movimento de 1929-3 0. Sem contar os casos de Joao Neves e de seus colegas e 

contemporneos de curso Mauricio Cardoso, Get(ilio Vargas e Paim Filho, que teriam 

participaao decisiva em tal movimento, G6es Monteiro e Eurico Dutra, entre outros, 

eram estudantes na Escola de Guerra em Porto Alegre no mesmo periodo e co- 

17. 
13 1‘，  一ー与一  一一一ーL 一1 一一ー一  T 一 α 一  、1一．一一  ‘ー一L一  ー一  ー一一一n一」一  ～一一  T」ーーにー一  、T一11一一、  ノ，.．ー、山、 f~fーハて1。” 。h＋。  一。。。。  lJE muito provavel que Joao Neves tenha se espethacto em Joaquim NaDUCO quanao escreveu esta passa- 
gem, muito similar a que escrevera o segundo: "Ja ento as faculdades de direito eram ante-salas da C- 
mara [e...] os academicos exercitavam-se para a poltica em folhas volantes que fundavam". NABUCO, 
Joaquim, Um estadista do Imprio. Rio de Janeiro, Topbooks, 1997, vol. 1, p. 47. 
lA -, 」 	- ー一一一  一一一一1」一  」 一一  一11ーーー  ーーーーーー  ー  ーーー工山、  c、 A、TmハC● T一え一  1、一』ー一  』ーー  ハ，、  “＋  つnnn ，、  1ワ0 』”E isto ap6s uma revolta dos alunos contra a medida. SAN I US, Joao rearo aos, op. cit., zuuu, p. i i'ー  
180. 
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signatrios do manifesto do Bloco Acad6mico Castilhista. Estes pontos ficam mais cia- 

ros a partir da anlise do jogo das posi96es e da interdependencia entre a escola e a poi- 

tica-partid白ria que se explicitou na clivagem ocorrida quando das elei96es ao governo 

do estado em 1907. 

Pouco tempo depois da sua funda o, em 1906-7, eclodiria uma divisao interna 

na Faculdade de Direito de Porto Alegre entre duas fac96es que englobariam professo-

res e alunos. O conflito nao foi motivado por quest6es propriamente escolares ou cultu- 

rais, enfim, por uma disputa interna de agentes ou grupos de agentes em torno de prin- 

cipios de classificaao associados a posi96es dentro da Faculdade e/ou representa6es 

sobre a institui9ao em si, ou sobre doutrinas juridicas. Foi, no entanto, a extenso de um 

conflito que se deu entre membros do PRR. A ciso interna na Faculdade espelhava a 

cisao poltico-eleitoral que se traduziu na disputa de 1907 pelo governo do estado entre 

o candidato "oficial", Carlos Barbosa Gon9alves, apoiado pelo chefe do PRR e presi-

dente do estado, Borges de Medeiros, e o candidato "dissidente", Fernando Abott, que 

se desligara do PRR para concorrer e que recebeu o apoio de parte dos membros e de 

ex-membros deste partido, mas tamb6m de parte da oposi9ao vinculada ao Partido Fede- 

ralista. Este epis6dio e a participaao dos estudantes Jo谷o Neves, Paim Filho, Getlio 

Vargas e Mauricio Cardoso 6 que fez Love identificar uma "geraao de 1907": 

"um grupo de jovens politicamente ambiciosos, 
em vias de concluir os cursos nas novas faculda-
des de Porto Alegre, juntou-se a batalha, a favor 
de Barbosa Gon9alves, de longe o favorito. Auto- 
cognominaram-se Bloco Acadmico Castilhista, 
organizaram-se em abril de 1907 no prop6sito ex-
presso de lutar pelo candidato do PRR. Num ban-
quete oferecido ao grupo, um funcionrio ergueu 
sua taa num brinde aos estudantes, declarando 
que 'do meio deles havia de surgir um novo Jlio 
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de Castilhos'. Efetivamente, ele se demonstrou um 
bom profeta: um dos jovens, Getulio Vargas, esta- 
dante de Direito e filho de um general castilhista, 
Manoel N. Vargas, iria dirigir os destinos do Bra-
sil por quase 19 anos, como Presidente e Ditador. 
Mauricio Cardoso e Joo Neves da Fontoura, i- 
gualmente estudantes de Direito, seriam fritura- 
mente Ministros, e dois cadetes da rec6m- 
organizada academia militar de Porto Alegre, Pe- 
dro G6es Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, seriam 
Ministros da Guerra de Vargas; Dutra haveria de 
ser tamb6m Presidente."5 

As repercuss6es da disputa poltico-eleitoral na Faculdade, que ia "incompatibi-

lizando as alas estudantis, [...] servia muito bem para aviventar os delineamentos cl含ni- 

cos, tao pronunciados nas reas rurais do Rio Grande do Sul". Assim, "se agrupam alu-

nos nas correntes abertas pela dissidencia republicana que levantou a candidatura de 

Fernando Abott". Um dos professores da escola, Arthur Pinto da Rocha, "poeta e escri-

tor eximio, orador eloqiente, com grande cultura trazida de Coimbra,6 dos primeiros a 

aderir a dissidencia, aglutinando em torno de si consideravel ala de estudantes, talvez a 

maioria". Pinto da Rocha organiza o jornal Gazeta do Comdrcio que "granjeou a simpa-

tia da mocidade". A ala de estudantes que se manteve fiel a fac9ao de Borges reagiu 

formando o Bloco Acad6mico Castilhista e "amparados pelo partido do governo, arre- 

gimentam-se e fundam o Debate que, segundo Silvio Romero, fora criado com o fim 

exclusivo de injuriar, difamar e aviltar a honra dos advers自rios"16 

Pelas caractersticas ja apontadas dos agentes que compunham a institui9ao, no 

6, pois, de se estranhar que os movimentos da poltica-partid台ria afetassem diretamente 

15 LOVE, Joseph. O regionalismo gacho e as origens da revolugao de 1930. Sao Pauto, Perspectiva, 
1975, p. 90. 
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o comportamento dos estudantes e professores que se lan9aram ativamente na campanha 

eleitoral. E quando Santos refere-se aos "delineamentos clnicos" parece tocar em um 

ponto importante da dissenso. Ao menos quanto a Joo Neves, Paim Filho, Maurcio 

Cardoso e Getlio Vargas, mas certamente quanto a muitos outros, os respectivos pais 

ou familiares pr6ximos apoiavam o lado borgista do conflito, o que os vinculava "de 

casa" aos apoiadores desta fac9ao. O confronto assume contornos interessantes por ter 

sido nao uma disputa eleitoral entre dois partidos, mas uma diviso de fac96es internas 

ao PRR, o que explica a prpria clivagem entre os componentes das escolas superiores e 

da Faculdade de Direito que tinham liga6es estreitas corn este partido. 

Estava em jogo a afirma9o de Borges de Medeiros na chefia do governo do es-

tado e do partido ap6s a morte de Jlio de Castilhos em 1903. Aos primeiros movimen-

tos que apontavam no sentido da "dissidencia", Jo乞o Neves sublinha que Borges teria se 

conduzido "com explicavel reserva" e seu "objetivo transparente consistia em ver se 

frustrava o choque" com os descontentes que ja se articulavam dentro do PRR. "Mas, 

desde logo, ficou claro que n谷o o faria [evitaria o choque] a pre9o de liquida9do do es- 

p6lio sob sua guarda." Transigir no sentido de aceitar a candidatura Abott "s6 porque 

ela vinha na crista de uma onda rebelde seria o naufrgio de sua autoridade, ainda no 

firmada"7. Segundo esta versao, o que estava em jogo era a guarda do "esp6lio", ou 

seja, nessa metafora juridica, do "patrim6nio, poltico" do falecido Jlio de Castilhos. 

A "dissidencia" se deu em torno do "prestigioso nome [do] chefe de Sao Gabriel 

1『 SANTOS, Joa0 Pedro dos, op. cit., 2000, p. 167 e segs. 
17 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 74-75, grifos apostos ao original. 
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[Fernando Abott, em tomo do qual] agrupavam-se numerosos valores"18. Tratava-se, em 

grande medida, da dissidencia de alguns antigos seguidores antes atrelados a Jlio de 

Castilhos, constituindo uma fac9o em tomo de Abott, e que nao reconheciam em Bor-

ges de Medeiros um sucessor legitimo. Contudo, Borges contava com seus pr6prios 

seguidores arregimentados ao longo de seus dois mandatos anteriores na presidencia do 

estado. Abriu-se uma disputa entre fac96es centradas em lideres bem definidos procu-

rando a afirma 谷o de suas posi96es, arregimentando "aliados" dentro e fora do PRR, 

recosturando as redes de rela6es, buscando, no limite, restaurar a teia originalmente 

centrada em torno de Castilhos'9. 

A formaao do Bloco Academico Castilhista deu-se neste contexto de lutas entre 

fac96es e mostra o carter do que foi referido anteriormente como os conflitos nas fa- 

culdades. Neves 6 uma fonte privilegiada para compreender a formaao e atuaao do 

referido Bloco e de como se inter-relacionavam os interesses do PRR borgista e de parte 

dos estudantes, muitos deles borgistas "desde casa". O Bloco foi formado a partir da 

iniciativa de Joo Neves, seu primo Jacinto Godoy e Maurcio Cardoso. Eles se propu-

nham a organizar um "movimento estudantil" que operasse uma "colheita de valores nas 

gera6es mais recentes. Na pior das hip6teses para que nao tomassem o caminho da 

oposi9o", buscando "promover, no seio da classe [estudantil], um levante poltico, ao 

lado do Sr. Borges de Medeiros, canalizando para o Partido a coopera 谷o, o ardor, a 

audhcia da mocidade das escolas superiores." Queriam tomar na "luta pr6xima, um lu-

gar de primeiro plano, como ala da juventude incorporada ao Partido Republicano para 

18 Idem, p. 74. 
19 GRIJ6, Luiz Alberto. Origens sociais, estratgias de ascensdo e recursos dos componentes da chamaー  
da "geracdo de 1907". Porto Alegre, Dissertaao de Mestrado em Ciencia PoIIticaIPPGCP/UFRGS, 1998, 
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nele influir e renov-lo, sem perda da substncia poltica"20. Os tres idealizadores do 

Bloco redigem um rascunho de manifesto e buscam o apoio de colegas: "deliberamos 

iniciar a coordenaao, como agora se diria. Havia na Faculdade de Direito dois colegas 

dos quais o apoio nos parecia indispensavel por motivos diversos e at6 contrarios. Um 

era Getlio Vargas. O outro, Firmino Paim Filho"21, ambos oriundos de grupos familia-

res identificados com o PRR. "Nos dias seguintes, a vaga de proselitismo cresceu enor- 

memente. Ja no estvamos s6s. Paim desenvolvia uma atividade fantdstica, aliciando, 

visitando, conferenciando. Cedo era encontrado a postos, dando e pedindo audiencias." 

Paim teria ainda papel importante na articulaao com os alunos da Escola de Guerra: 

"invadiu o campo militar com aquela tenacidade que sempre foi das suas melhores qua- 

lidades". Paim tornou-se o presidente de honra do Bloco22 

A consagraao da organiza9ao dos estudantes deu-se em uma recep9ao a Pinhei-

ro Machado em Porto Alegre, quando este vinha de sua fazenda em S谷o Luiz, de passa- 

gem, rumo ao Rio de Janeiro: "compacta multidao, com o Bloco Academico a frente, se 

dirigiu para o antigo Palacio presidencial [...]. Em nome do Partido, falou Meiquisedec 

Cardoso, pai de Maurcio" e professor da Faculdade de Direito. Pelos estudantes falou 

Getlio Vargas, que rec6m havia sido orador pelos estudantes na recep9o ao presidente 

eleito Afonso Pena quando de visita deste ao Rio Grande do Sul23. 

No dia seguinte, apoiadores de Abott revidaram com um comicio na mesma pra- 

9a. Os estudantes do Bloco se reuniram pr6ximos ao encontro, enquanto Pinheiro Ma- 

p. 45 e segs.. 
20 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 77-78. 
21 Idem, p. 78 
22 Idem, p. 79 
23 Idem, p. 82-83. 
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chado, alvo das criticas do orador Pedro Moacyr, ex-redator de A Federa9do e ex- 

deputado estadual e federal pelo PRR, assistia ao meeting de uma das janelas do palacio 

presidencial. Um tiro de revolver, partido em meio aos estudantes, ocasionou um tumul- 

to. Alzira Peixoto escreve que um dos participantes do Bloco, anos depois, contou-lhe 

que os "castilhistas receberam instru96es para perturbar e impedir, se possivel, a reali- 

za9ao do comicio monstro", mas, "estavam muito verdes para tal empreitada. Intil ten-

tar dissolver com palavras ou ameaas ao povo que se aglomerava, atrado pela fama do 

tribuno [Pedro Moacyr]". O mesmo informante teria lhe dito para perguntar ao seu pai 

quem fora o autor do disparo. "Ousei perguntar, s6 eu sei como. Olhou-me feio, por 

cima dos 6 culos, enquanto assinava um decreto e falou: Era o 鳶  nico meio de dissolver o 

comcio"24. 

Se Get丘lio disparou ou nao o tiro no vem ao caso, mas sim a a 乞o planejada pa-

ra tumultuar o encontro oposicionista sob os olhos de Pinheiro Machado, demonstra o 

de fidelidade, desprendimento e dominio de meios, mesmo violentos, de coa o. Get- 

hio, Neves, Paim, Cardoso e os demais membros do Bloco certamente nao estavam a-

lheios ao tal disparo e o "incidente serviu apenas de pano de amostra da campanha: deu 

a medida da virulencia que ia caracteriz-la"25. O epis6dio mostra bem o lugar da vio- 

lncia enquanto um recurso at certo ponto licito no jogo politico. Se outros meios no 

atingem resultados, o recurso a violencia se fazia necessario. E os jovens "estudantes- 

militantes" no se furtaram em demonstrar para os velhos chefes que tamb6m eram ca-

pazes de fazer uso desta esp6cie de ltimo recurso. 

24 PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral. Getlio Vargas, meu pai. Porto Alegre, Globo, 1960, P. 9, grifos 
no original. 
25 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 84. 
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Na Faculdade de Direito o professor Arthur Pinto da Rocha exercia influencia 

sobre os alunos e, atrav6s do seu jornal, passou a apregoar a candidatura de Abott, tor- 

nando-se alvo de ataques de A Federacdo. Joao Neves comenta que: "no constituiu 

tarefa fcil desliga-los da ascendencia que Pinto exercia sobre a classe [dos estudantes]. 

Acolhendo-nos em sua casa, no recinto de sua esplendida biblioteca, ganhara dedica- 

96es e simpatias, que a poltica vinha a amortecer, se nao a extinguir"26.A esta "ascen- 

dncia" os estudantes borgistas retrucaram com a forma o do Bloco e com a publica- 

車o de um jornal pr6prio. 

"Antes de seguir viagem para aqui [Rio de Janei- 
ro], teve Pinheiro a iniciativa da organiza9o de 
um jornal diario, que seria confiado ao Bloco A- 
cademico. Aprovada a id6ia, o Ccl. Marcos de 
Andrade, chefe republicano da Capital, combinou 
com elementos do Partido a compra das oficinas 
graficas de O Sul. cuja Dublicacao se achava sus- 
一 	，  ,27 pensa' ー・  

O jornal chamou-se O Debate, do qual Paim Filho tornou-se o diretor e Joo 

Neves, seu primo Jacinto Godoy, Maurcio Cardoso e Getlio Vargas, entre outros, tor- 

naram-se redatores. "A administra ao financeira ia caber ao Partido"28. Neves comenta 

que O Debate "adquirira, de sada, uma grande massa de leitores", certamente "empres- 

tados" pela A Federaぐdo, e que o jornal, para seus responsaveis, "nao significava apenas 

instrumento de uma campanha na imprensa. Era o centro dos nossos encontros, a sede 

do Bloco, uma esp6cie de casa da familia que passamos a constituir desde que entramos 

26 Idem,p. 86. 
27 Idem, p. 85. 
28 Idem, p. 86. 

280 



na poltica"29. 

O Debate era graficamente identico ao jornal A Federaぐdo. Contava com se96es 

ldicas (poemas e sonetos pamasianos um tanto pueris), noticias, publica o de editais, 

aniincios de produtos de consumo e de casas comerciais, enfim, seguia os padres grafi- 

cos e de distribui車o de conte丘dos semelhantes a qualquer outro jornal corrente. A sua 

parte propriamente de opiniao se restringia a primeira pgina do jornal, principalmente 

sua primeira coluna, na qual os redatores se revezavam em ataques a candidatura e ao 

candidato Fernando Abott. Eles usavam um estilo ret6rico muito semelhante ao dos 

redatores de A Federaぐdo nos fmais do Imp6rio e incios da Republica, quanto era seu 

diretor e principal redator Jlio de Castilhos. 

A Federaぐdo saudou, segundo Neves, o novo peri6dico declarando que este viー  

nha: 

"renovar uma ゆoca rげulgente. E realmente foi 
assim. A brusca entrada na vida publica daquele 
numeroso e escolhido ncleo de mo9os deu, aos 
que ainda tinham sido contempor含neos da propa- 
ganda, a impresso de que reviviam os dias de gbo- 
riosa jornada"30 

Exercitava-se, pois, a ret6rica que seguia o exemplo do periodo da chamada pro-

paganda republicana. O mote preferido era a denincia da palavra-chave do discurso do 

candidato Abott, a "democracia": "democracia, vontade popular, governo do povo pelo 

povo, so as frmulas absolut6rias com que a in6pia de convic96es encobre a ausencia 

29 Idem, p. 92. 
3O Idem, p. 92, grifos no original. 
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de urn crit6rio seguro e uniforme"31. As "convic96es" estariam ao lado dos que, como os 

participantes do Bloco, segundo referiu A Federaぐdo em mat6ria transcrita em O Deba- 

te, eram "castilhistas", e dirigiam um jornal que "assinala, pois, um sucesso de educa9谷o 

civica ao lado da cultura intelectual"32. O jornal, financiado por um coronel de Porto 

Alegre e incentivado por Pinheiro Machado, recebia uma consagraao "oficial" por par-

te de A Federado, legitimando o movimento de estudantes e sua participaao na polti- 

ca-partidaria, mas tamb6m consagrando a posi9ao de intelectuais de seus redatores. Es- 

tes jovens e cada vez mais conhecidos estudantes recebiam assim um reconhecimento 

importante para si pr6prios legitimado pelo poder estabelecido, emu ltima inst含ncia, por 

Borges de Medeiros. E, no momento de uma crise, no caso a crise de sucesso de Jlio 

de Castilhos, as tomadas de posi9ao e a disposi9o para a a9o, ao lado da capacitaao 

cultural e intelectual (ret6rica, oratria, jargao bacharelesco, filosofia, literatura, etc.), 

contavam como recursos importantes. 

Os dois jornais formavam um dueto conveniente: 

"A Federacdo saa ao escurecer, ao passo que O 
Debate era matutino. Desse modo, completavam- 
se, sem competi9ao nem ciumeiras. Ao contrrio. 
Muitas vezes, Otvio Rocha me mandava a noite 
pequenas notas, de seu punho, que sentavam me-
lhor a O Debate do que aA Federaぐdo."33 

Aos antigos membros do PRR os jovens membros respondiam com a possibili-

dade do uso de um radicalismo estudantil bastante til na campanha eleitoral. Al6m dis- 

31 O Debate, Porto Alegre, 08 junho de 1907, P. 1 
32 Apud O Debate, Porto Alegre, 05 de junho de 1907, p. 1. 
33 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 93. 
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to os velhos membros, sendo seus patrocinadores, podiam estabelecer com os jovens 

uma divida de gratido. Para os jovens, esta foi uma experiencia privilegiada nao so-

mente em termos do dirigir e redigir um jornal, mbito do exercicio retrico e do reco-

nhecimento intelectual, mas tamb6m foi a possibilidade de participar de encontros no 

interior do estado "em caravanas {...] junto com lideres partidrios"34. Nestes apareciam 

ao lado de reconhecidos chefes do partido e certamente eram apontados como os res- 

pons自veis pelo jornal e pela lideran9a do Bloco, de modo que iam estabelecendo novas 

rela6es e adquirindo notoriedade em diversos pontos do Rio Grande do Sul. 

Em 30 de junho o jornal do Bloco descreve os eventos do dia anterior: a reunio 

para as elei96es pr6vias do PRR em Porto Alegre, quando Paim 6 convidado a sentar-se 

amesa apuradora, ao lado do coronel Marcos de Andrade; a "romaria" que se realizou 

ao thmulo de Jlio de Castilhos, quando Mauricio Cardoso foi um dos oradores; e a "seー  

車o civica" que se deu a noite, quando Neves e Paim compuseram a mesa ao lado do 

mesmo coronel Marcos, de Carlos Barbosa e de Borges de Medeiros35. 

A participa o no Bloco Academico e no jornal O Debate foram tamb6m, prin- 

cipalmente para os seus lideres, a oportunidade aproveitada para estabelecerem rela6es 

estreitas com os lideres do PRR borgista e com o pr6prio Borges, colocando-se como 

interlocutores diretos em relaao a estes. Lograram, pois, mediar as rela6es entre par-

celas dos estudantes das escolas superiores de Porto Alegre e as lideran9as partidrias 

A experiencia oportunizou para os filhos de chefes republicanos do interior, como Ne- 

34 Idem, ibidem. 
35 O Debate, Porto Alegre, 30 de junho de 1907, p. 1. 
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yes, Getlio e Paim, o reconhecimento em um universo mais ampio que o de suas regi- 

6es de nascimento, onde eram os "filhos do coronel": o 含  mbito estadual, onde, al6m de 

"filhos do coronel e correligionrio", mostraram qualidades prprias que certificavam as 

origens de "boa cepa republicana". 

Se os conflitos poltico-guerreiros do s6culo XIX eram uma via importante para 

este reconhecimento mais amplo36, nos inicios do s6culo XX a aao her6ica que possibi-

litava tal reconhecimento passava pela militncia poltico-partidria, usando como ar-

mas mais as palavras do que a espada. Se trata, pois, tamb6m de uma questo de gera- 

96es, no sentido de que os filhos destes lideres jh consolidados eram, em principio, ape- 

nas seus filhos, um trunfo, por certo, mas que tinham de ter seu valor provado. Tal 

"prova o" assumia quase as caractersticas de uma espdcie de ritual de passagem para a 

vida adulta "no mundo" para aqueles que, por suas posi96es e imposi96es de origem, 

deveriam nele obter sucesso. Tais atos da "prova o" terminavam por repercutir tanto 

em ganhos pessoais, quanto em ganhos para os pr6prios grupos familiares como um 

todo, pois o prestigiamento e o reconhecimento individuais confirmavam o valor da 

estirpe. A compara車o que o redator de A Federa9do fez destes jovens com a geraao da 

propaganda pode ser entendida como o momento criado e aproveitado para gerar uma 

gera o. A forma9ao do Bloco e suas atividades, principalmente de seus membros mais 

atuantes, que, no por acaso, acabaram por fazer carreiras polticas, ratificavam suas 

predisposi96es para assumir posi96es de destaque social, no caso, pela via polticoー  

partid自ria. 

O Bloco e O Debate, por6m, no resistiram ao final do conflito eleitoral e, ao 
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ncio das frias escolares: 

"os principais componentes do Bloco Acad6mico 
naturalmente se dispersaram. O Debate continuou 
a publicar-se ainda alguns meses. Mas seu ciclo se 
achava visivelmente encerrado. Fora criado para 
uma luta. Finda esta, nada mais exigia sua conti- 
nuac ao. sobretudo noraue n6s n谷o 6 ramos orofis- 
sionais ao jornalismo.… 

A passagem, al6m de mostrar a efemeridade do grupo de estudantes e do seu 

jornal, tamb6m permite traar um paralelo entre a mobilizaao de tropas de "provis6- 

rios" para uma campanha poltico-guerreira e a arregimenta o do grupo de estudantes 

para a disputa politico-eleitoral. Uma vez finda a guerra, desmobilizam-se os "corpos 

provis6rios", fmda a campanha eleitoral, desmobilizam-se os "companheiros". 

Por6m, ainda dois anos depois de terminado o pleito eleitoral, as divergencias 

entre os estudantes se mantinham. Na turma de formandos de 1909, da qual Joao Neves 

fazia parte, os alunos discordaram quanto ao professor homenageado. Segundo Neves, a 

maioria queria lembrar o nome de Pinto da Rocha, com o que o seu grupo n谷o concor- 

dou. Com  isto, se fizeram dois quadros de formatura e no houve a solenidade respecti- 

va38. 

Quanto s associa96es propriamente estudantis, em 1905 criou-se a Federa9ao 

dos Estudantes do Rio Grande do Sul, que congregava "mais de 300 s6cios" das escolas 

superiores de Porto Alegre, de acordo com o que pregava a lei de reforma do ensino de 

1901. Esta nao parece ter tido continuidade. Somente em 1917 6 que novamente os es- 

36 GRIJ6, Luiz Alberto, op. cit., 1998, P. 37 e segs.. 
37 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 109. 
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tudantes de direito se associaram para fundar um Centro de Estudantes, que visou uni-

camente a luta destes para convencer a Congrega o a pleitear o reconhecimento fede- 

ra139. Esta associaao teria durado apenas o tempo necessrio para que os alunos obti-

vessem o sucesso almejado em sua demanda40, embora Santos pare9a considerar que a 

mesma tenha tido alguma continuidade, pois em 1926 um estudante teria discursado em 

seu nome saudando a criaao do Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do 

Sul (IARGS). Por6m, somente depois de 1930 6 que uma agremiaao estudantil passou 

a ter continuidade mais regular, mesmo porque respaldado nas leis federais que regula- 

yam as institui96es deste tipo. Em 1947 o Centro dos Estudantes de Direito receberia o 

nome que mant6m at6 hoje: Centro dos Estudantes Andr6 da Rocha41 

Ao longo do periodo aqui em apre9o, at6 1937, pouco se modificariam as rela- 

96es entre os estudantes e os professores e a Faculdade quanto a isto que vem sendo 

chamado de vida academica. Como se p6de observar nos capitulos anteriores, mesmo 

que ao longo do tempo o comprometimento com a institui 9 谷o, principalmente dos seus 

lentes, parece ter aumentado, at porque seus cargos se tornaram empregos publicos que 

no eram incompativeis com outras atividades de carter privado, como a docencia em 

outras escolas e a advocacia, o vinculo com a Faculdade continuava sendo para a maio-

ria mais um emprego entre outros. Sob o ponto de vista dos alunos, a freq6ncia livre 

permaneceu de fato como a prtica corrente, mesmo que em 1925 a Congregaao tenha 

procurado tom -la obrigat6ria. Neste caso os alunos teriam se revoltado e um deles teria 

38 Idem,p. 141. 
39 、 7一一 」‘ーー  オ  , 」一  一一一“11一 T、1」一一‘一一～".一』一＋”．、11lLハ 一 Ver item 4.2 cIo capitulo IV aesta parte ao traDamo. 
4O Ver AZEVEDO, Armando Dias de. Vit6ria duma reivindica9ao estudantil em 1917. Correio do Povo, 
Porto Alegre, 10 de outubro de 1969. 
41 A (mica modifica9ao 6 que a expressao "dos estudantes" foi substituida depois por "academico". 
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resolvido o problema " sua maneira": ocultou-se no prdio a noite, surrupiou as cader-

netas onde eram anotadas as presen9as, arrombou a porta dos fundos para sair e consu-

miu-as no fogo. "Noutras oportunidades, jh organizado o Centro de Estudantes,a sua 

diretoria incumbia providenciar de abrandar ou protestar a obrigatoriedade."42 

Por ocasio de tens6es poltico-partid白rias e crises novamente os alunos e pro-

fessores se dividiam apoiando uma ou outra das fac96es em disputas, como em 1923 e 

1932, sendo que em 1930 a Frente Unica dos partidos rio-grandenses fez com que prati-

camente todos apoiassem a candidatura Gelulio Vargas a presidencia da Repblica e 

depois o movimento armado que se seguiu. 

De modo geral, pois, a vida academica em torno da Faculdade de Direito de Por-

to Alegre nao diferia muito daquela que foi constatada para o caso da Faculdade de Di-

reito do Largo de Sao Francisco em Sao Paulo no s6culo anterior, ocupando ao nvel 

regional uma posi9o similar a que ocuparam as escolas de direito imperiais no plano 

nacional. 

42 SANTOS, Joao Pedro dos, op. cit., 2000, P. 179. 
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VIII 
DA FACULDADE A ELITE POLiTICO- 

r 

PARTIDARIA 

Como desenvolvido no capitulo anterior, a gera 谷o de 1907 foi assim designada 

por Love a partir da atua 谷o de alguns acad6micos de direito da Faculdade de Porto 

Alegre nos acontecimentos que envolveram o pleito eleitoral pela presidencia do estado 

entre o candidato apoiado por Borges de Medeiros e o candidato proposto pelas oposi- 

96es. Get6lio Vargas, Paim Filho, Joao Neves da Fontoura e Mauricio Cardoso foram os 

principais articuladores do Bloco Academico Castilhista que se alinhou ao lado da can-

didatura situacionista1. 

Enfocar as trajet6rias dos membros desta gera叫o que se diplomaram pela Fa-

culdade de Direito de Porto Alegre permite que se possa clarificar quais os recursos 

necess自rios ao ingresso na elite poltico-partidria rio-grandense e, dentre estes, qual o 

peso do titulo de bacharel. Neste capitulo, portanto, sao trabalhados os casos destes ex- 

alunos at6 o ponto em que, ja na d6cada de 1920, passaram a ocupar posi96es importan-

tes de lideran9a poltico-partid白ria e se habilitaram para atuar na conjuntura que levou 

' Ainda segundo Love, al6m destes, seriam parte do grupo desta gera9ao Jos6 Ant6nio Flores da Cunha, 
Oswaldo Aranha e Lindolfo Collor. 
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um deles a chefia do governo do pas. 

No ano de 1907 formaram-se Paim Filho e Getlio Vargas, O segundo foi o ora-

dor da turma. Maurcio Cardoso diplomou-se no ano seguinte e Joao Neves, em 1909. 

Cardoso concluiu o curso sendo o primeiro bacharel laureado da Faculdade, tendo o seu 

retrato "inaugurado" o Panteao Academico. No ano seguinte, o Panteao receberia o seu 

segundo retrato, o de Joao Neves da Fontoura2 

Quanto a s origens sociais, as de Get丘lio Vargas ja foram definidas anteriormente 

quando foi abordado o caso da trajet6ria de seu pai, Manoel Vargas. Paim Filho e Joo 

Neves eram tamb6m oriundos de grupos familiares ligados ao mundo da estncia. O 

primeiro na regio de Vacaria e o segundo na de Cachoeira do Sul. Mauricio Cardoso, 

por seu turno, era filho do desembargador e professor da Faculdade de Direito Meichi- 

sedech Mathusal6m Cardoso3, sendo o u nico que nao possuia rela6es familiares no 

interior do estado vinculadas ao mundo da estncia, pois seu pai era sergipano de nas-

cimento e fora para o Rio Grande do Sul a fim de ocupar cargos na magistratura. 

Quanto aos vnculos poltico-partid白rios dos grupos familiares, todos eles as ti-

nham em maior ou menor grau com o PRR, sendo que os pais de Vargas e Neves eram 

lderes do PRR em seus municipios de origem, o mesmo ocorrendo com o tio de Paim. 

Ja o pai de Mauricio Cardoso tinha tamb6m rela6es estreitas com Borges de Medeiros, 

como mostra sua participaao em apoio a candidatura de Carlos Barbosa em 1907 e os 

cargos que ocupou como desembargador do STE e procurador geral do estado, este l- 

timo em 1908. 

2 SANTOS, Joao Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: subsidios para sua histria. Porto 
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Para os estudantes de direito de modo geral e, principalmente, para os partici-

pantes do Bloco Academico Castilhista, o perodo de escolarizaao na Faculdade esteve 

relacionado com momentos importantes no sentido das reconvers6es de recursos herda- 

dos, notadamente capital econ6mico e capital de rela6es sociais, em capital cultural e 

escolar ratificados pelo ttulo de nvel superior. A vida acad6mica representou tamb6m a 

conquista de ampla notoriedade social e de prestigio entre os lideres consolidados do 

PRR, legitimados pelo reconhecimento de "intelectuais" que obtiveram e pelo engaja-

mento na disputa eleitoral de 1907. 

Por outro lado, a freqi6ncia aos bancos academicos permitiu igualmente uma 

reconvers乞o no sentido da aquisi9ao de recursos tcnicos transmitidos pela escola rela-

cionados com o exercicio da profisso de advogado a qual se dedicaram todos estes ba- 

char6is. Apesar da relaao instrumental que mantiveram com a escola, ao se formarem 

passaram a estar habilitados por meio de diploma a prtica do direito. N谷o6 , pois, neー  

gligencivel a aquisi9ao de um "saber juridico" adquirido mais ou menos em fun9ao da 

atuaao dos professores e tamb6m por estudos que fizeram independentemente disto. O 

diploma e o contato com os textos jurdicos de modo geral e com os c6digos de leis em 

particular os diferenciavam dos simples "rbulas" e da absoluta maioria de seus conter- 

rneos n谷o iniciados nos textos can6nicos da a rea. 

O presente capitulo est dividido em duas partes. A primeira 6 dedicada ao esta-

do das caractersticas do campo juridico no Rio Grande do Sula 6 poca, especialmente 

quanto a advocacia, a fim de dar conta de quais os recursos necessrios para a atua9o 

Alegre, Sintese, 2000, P. 145-146. 
3 Ver os quadros dos professores consolidadores no Anexo II. 
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nesta 自  rea e de que modo se podia nela obter sucesso. A segunda enfoca especificamen-

te as trajet6rias dos agentes acima nomeados. 

8.1 - Os LIMITES DA DEFINICAO DE UM CAMPO JURiDICO 

Ao inv6s de terem sido especializa6es tendentes a se tecnificarem e profissiona- 

lizarem, as atividades ligadas ao direito eram formas privilegiadas tanto de lucrar eco-

nomicamente quanto de aparecer socialmente, principalmente as que envolviam a parti- 

cipa o em j丘ris. Jo谷o Neves aponta que, em inicios do s6culo XX, "a grande atraao, a 

moda, era a pol6mica. A polemica na imprensa e a orat6ria nas sess6es do Tribunal do 

Jri. Nestas, o r'u como que desaparecia." Os estudantes de direito costumavam assistir 

s sess6es do j丘ri nas quais "os Plnio Casado, os Pinto da Rocha, os Pereira da Cunha, 

os Andrade Neves, os Sousa L6bo e outros menos notveis digladiavam-se literaria-

mente at6 ao amanhecer"4. 

Quanto a outro membro da gera o de 1907 que se formara tamb6m em direito, 

mas no Rio de Janeiro, Jos6 Ant6nio Flores da Cunha, um bi6grafo comenta que, ja nos 

inicios de sua atividade, a "fama do jovem advogado espalhou-se de maneira vertiginosa 

por toda a fronteira do Rio Grande, no s6 pelos conhecimentos jurdicos, mas princi- 

palmente, pela sua grande eloqencia e pela sua aao combativa e por vezes arrojada". 

Dedicando-se em sua banca principalmente s causas criminais, "jiiri do qual participa- 

4 FONTOURA, Joao Neves da. Mem 6rias: Borges de Medeiros e seu tempo. Porto Alegre, Globo, 1969, 
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va, assumia caracteristicas sensacionais, atraindo verdadeiras multid6es". As "depen- 

dncias dos tribunais tornavam-se pequenas para receber todos aqueles que desejavam 

ter o privilgio de ouvir sua palavra, que ora tinha o i mpeto e a fユria de um vendaval, 

ora era suave, como que bordada de liricas imagens ou comovente que provocava l- 

grimas". Ele, por6m, "ndo costumava ler os autos dos processos criminais louvando-se 

apenas no Relatrio do Juiz, na acusa9ao do Promotor e nos debates que se seguiam, 

embora fosse capaz de falar durante v言rias horas sobre o assunto que conhecia apenas 

de oitiva", enfim, "costumava dirigir-se mais ao coraao do que え  razo"5. 

O pr6prio Flores da Cunha, comentando sua atuaao em um jri num discurso na 

C含mara Federal, disse que a sessao "durou dois dias e uma noite, e eu, ao produzir a 

defesa, n乞o consultei tratados juridicos, n谷o desci ao exame meticuloso aos fatos colhi- 

dos. Fiz um discurso de ocasiao, com certa emo9谷o {...]. Meu defendido foi absolvido 

por maioria de votos"6 

Da mesma forma que se constatou que no se havia constitudo um campo esco-

lar relativamente aut6nomo no Brasil e no Rio Grande do Sul a 6 poca, tamb6m nao pa-

rece ser possivel identificar um campo propriamente juridico, provavelmente com mais 

clareza ainda do que para o caso escolar. O que as passagens citadas demonstram 6 que, 

ao contrrio do que exigiria uma especializaao t6cnico-profissional com respeito ao 

exercicio da advocacia - o que demandaria uma preocupaao precipua com o r6u e 

com os processos, enfim, com tempo dedicado ao estudo dos casos e a prepara 乞o t6cni- 

p. 26, grifos apostos ao original. 
コ CAGGIANI, Ivo. Flores da Cunha - biografia. Porto Alegre, Martins Livreiro, 1996, p. 38, grifos apos-
tos ao original. 
6 ApUd, idem, ibidem 
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co-juridica dos mesmos -, observa-se, ao contrario, a atua o em jilris transformados 

em espetaculo, em mais um espao de aparecimento e reconhecimento sociais, em um 

lugar privilegiado para o alcance de notoriedade, para o alcance de uma imagem her6ica 

e carismtica para a qual contribua principalmente os trejeitos, a ret6rica e a citada 

"cultura geral". A argumentaao nos tribunais se d, pois, em torno de cita6es liter- 

rias, de rompantes emotivos e do apelo moral. 

Bourdieu aponta que, no caso do Ocidente, um campo juridico 6 propriamente "o 

lugar de concorrencia pelo monop6lio do direito de dizer o direito", concorr6ncia esta 

"na qual se defrontam agentes investidos de competencia ao mesmo tempo social e t6c- 

nica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar [...] um  cor-

pus  de textos que consagram a visao legitima, justa, do mundo social." Este monop6lio 

e a conseqente concorrencia entre os especialistas levam ao distanciamento entre os 

profissionais e os profanos, "favorecendo um trabalho continuo de racionalizaao pr6- 

prio para aumentar cada vez mais o desvio entre os vereditos armados do direito e as 

institui96es ingenuas da equidade" e favorecendo tamb6m a que o "sistema das normas 

juridicas apare9a aos que o imp6em e mesmo aos que a ele esto sujeitos, como total-

mente independente das rela6es de for9a que ele sanciona e consagra"7  

Relevando estas caractersticas, Bourdieu visa mostrar que o universo do "Direi- 

to", ao contrrio das representa6es que dele fazem profissionais e mesmo profanos, 

funcionando como um campo,6 um lugar de lutas relativamente aut6nomo condiciona-

do pelos estados sucessivos destas mesmas lutas entre os agentes-profissionais e suas 

7 BOURDIEU, Pierre. O poder simb6lico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil/DIFEL, 1989, p. 212, grifos no 
original. 
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rela6es com outros estados de lutas em outros campos. No estudo em questo, Bourdi- 

eu est preocupado em deslindar as l6gicas em jogo nas disputas entre os agentes do 

campo juridico, identificando, de um lado, os elaboradores da "teoria" da matria - 

professores de direito e juristas - e, de outro, os praticantes da aplicaao pr自tica das 

normas 一  juizes e advogados. P6de assim demonstrar que, ao contrrio "da hermenu- 

tica filos6fica ou literria, a prtica te6rica da interpretaao de textos juridicos nao tem 

em si prpria a sua finalidade", pois, "diretamente orientada para fins pr自ticos, e ade-

quada a determina9ao de efeitos prticos, ela mant6m a sua eficcia a custa de uma res- 

tri9ao de sua autonomia." Isto porque o principio estruturante do campo participa tanto 

"da l6gica positiva da ciencia" quanto "da l6gica normativa da moral", permitindo a 

imposi9ao universal das regras, procedimentos e institui96es jurdicos devido ao "reco-

nhecimento por uma necessidade simultaneamente l6gica e tica"8, ou seja, racional e 

moralmente imprescindiveis. 

Esta restri車o relativa da autonomia, se poderia ajuntar, 6 fruto mesmo desta u-

niversalidade do "Direito", tal qual se foi objetivando historicamente no mundo ociden- 

tal, de forma que sua eficacia de fato s6 se pode dar em fun9o dos resultados sucessi-

vos das lutas entre os agentes no campo mais ou menos permedveis a s transforma6es 

em outros campos sociais9 

8T」一一  一  へ1・，  - iaem. n. zii. 
9 Bourdieu ainda salienta que "esta ret6rica da autonomia, da neutralidade e da universalidade, que pode 
ser o princpio de uma autonomia real dos pensamentos e das prticas, est longe de ser uma simples 
mhscara ideol6gica. Ela 6 a prpria expressきo de todo o funcionamento do campo juridico e, em especial, 
do trabalho de raciona1izaao, no duplo sentido de Freud e de Weber, a que o sistema das normas juridi- 
cas esta continuamente sujeito, e isto desde h s6culos. Com  efeito, aquilo a que se chama o esprito jur- 
dico ou o sentido juridico e que constitui o verdadeiro direito de entrada no campo (evidentemente, com 
uma mestria mnima dos meios juridicos acumulados pelas sucessivas gera6es, quer dizer, do corpus de 
textos can6nicos e do modo de pensamento, de expressao e de aao, em que ele se reproduz e que o re- 
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Quanto ao caso do Rio Grande do Sul aqui em pauta, em primeiro lugar, o p6lo 

que Bourdieu aproxima da l6gica cientifica na constitui9ao do campo juridico nao esta 

presente. Nao se p6de identificar, com poucas prov自veis exce96es, "profissionais" dedi- 

cados a hermeneutica dos textos sagrados e consagrados, agentes que vivessem de e 

para tal, e ao apego doutrinrio a doutrina que eles pr6prios produzem. Como ja apon- 

tado, na Faculdade de Direito de Porto Alegre, o locus privilegiado onde se esperaria 

encontrar um grupo ativo de produtores de teoriza6es sobre o direito, os que Bourdieu 

aponta como os principais agentes, ao lado dos altos magistrados, identificados a este 

p6lo "da Wissenschaft, da doutrina", da prtica te6rica do direito'o, e entre os seus pro-

fessores nao se p6de encontrar especialistas deste tipo. 

Sem os profissionais identificados com um p6lo te6rico-cientfico estabelecido, 

resta que as influncias de outras l6gicas se fazem presentes nos procedimentos juridi- 

cos e institui96es respectivas sem o filtro dos especialistas da doutrina, ciosos estatutari- 

amente da ortodoxia enquanto seus sumos-sacerdotes. Assim, se abre um leque bastante 

grande de possibilidades de interferncias e interpenetra6es reciprocas entre l6gicas 

como a da patronagem, da viol6ncia, da politica-partid自ria, da economia das rela96es de 

reciprocidade, dos apelos aos valores morais e a propalada l6gica juridica, que finda por 

permanecer enquanto formalidade legitimadora dos juizos e delibera6es muitas vezes 

produzidos e tomados em outros lugares que no os tribunais e lugares afins: no gabine- 

produz) consiste precisamente nesta postura universalizante. Esta pretensao estatutria a uma forma espe-
cifica de juizo, irredutivel a s institui96es freqentemente inconstantes do sentido da equidade, pois que se 
baseia na dedu9ao conseqente a partir de um corpo de regras sustentado pela sua coerencia interna,6 um 
dos fundamentos da cumplicidade, geradora de convergencia e de cumulatividade, que une, na concorren- 
cia pelas coisas em jogo e por meio dessa concorrncia, o conjunto, todavia muito diferenciado, dos agen-
tes que vivem da produ9ao e da venda de bens e de servi9os juridicos." Idem, p. 216, grifos no original. 
'O Idem, p. 218. 
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te do presidente do estado, e/ou nos circulos dos grupos familiares, de amigos ou de 

correligionrios. O tribunal do j丘ri resta como teatraliza 乞o e legitimaao de procedi-

mentos atrav6s de seus pr6prios procedimentos. Por outro lado, a l6gica da "equidade 

ingenua" finda por tomar conta dos espaos dos tribunais. 

Em segundo lugar, mesmo que no houvesse se constituido um corpo mais ou 

menos homogeneo de especialistas da doutrina juridica, ha que se ressaltar a presen9a 

de certas "figuras" isoladas que eram consideradas como "juristas" e reconhecidas como 

notveis por sua "cultura juridica". Estes, porm, compunham uma minoria que no 

conseguia impor ao conjunto dos seus pares a l6gica especifica dos procedimentos t6c- 

nico-cientficos. Como visto, a maioria dos professores da Faculdade de Direito era de 

agentes que tinham na atividade docente um complemento a s suas outras atividades. 

Al6m disto, sua autonomia frente aos condicionantes poltico-partid自rios, das redes de 

rela6es sociais e dos laos de parentesco era minima. 

Neste sentido o caso do professor Arthur Pinto da Rocha1' parece ser esclarece- 

dor. Como ja apontado no capitulo anterior, este exercia influencia sobre os alunos da 

Faculdade de Direito por franquear-lhes sua biblioteca e por sua "cultura trazida de Co- 

imbra". Estes bachar6is e/ou professores "cultos" desempenhavam em muitos casos o 

papel de mediadores culturais entre os jovens estudantes e a "cultura" europ6ia e da an-

tiguidade clssica. Tornam-se os importadores das id6ias e ideologias jurdicas, sociais e 

polticas por excelencia, n谷o s6 por suas imposi96es pessoais enquanto supostas autori-

dades intelectuais, mas tamb6m enquanto possuidores de bibliotecas diversificadas que 

legitimavam esta condi9ao e enquanto detentores de cargos prestigiosos, como membros 
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do Superior Tribunal, como professores da Faculdade de Direito e por diplomas de es-

tudos anteriores nas escolas do centro do pas ou do exterior. 

E importante no esquecer tamb6m que o prprio titulo que os bachar6is recebi-

am era de "bacharel em ciencias juridicas e sociais". A notoriedade intelectual passava 

pela constru o e reconhecimento de uma autoridade cultural ancorada em um saber 

propicio para a prescri9ao de receitas para o mundo social. Jlio de Castilhos foi disto o 

caso mais caracterstico. Quando estudante de direito em Sao Paulo entrou em contato 

com os textos de Comte. Usava cita6es deste fil6sofo frances no jornal A Federaぐdo, 

ilustrando, legitimando e pontuando seu discurso com a presen9a desta autoridade reco-

nhecida no "velho mundo", al6m de agradar aos circulos de jovens militares que se i-

dentificavam tamb6m com as id6ias deste fil6sofo. Quando lhe coube, ou quanto tomou 

a si, a tarefa de escrever a Constitui9ao do Rio Grande do Sul de 1891, usou id6ias ex-

plicitamente retiradas da filosofia comtiana. 

J丘lio de Castilhos, pois, al6m de lder politico-partidrio e centro de uma pira- 

mide clientelistica, erigiu-se e foi cultuado como "intelectual", "constitucionalista", 

"doutrinador" e como, principalmente depois de morto, o "patriarca do Rio Grande". 

Neste caso vale ainda mais do que para o caso frances analisado por Lacroix a conclu-

so que este tira sobre os usos que os politicos fazem dos produtos elaborados pelos 

constitucionalistas. Se mesmo na Fran9a, como ja visto, onde as rela6es entre o campo 

juridico e o campo poltico se dao enquanto rela6es entre campos relativamente aut6- 

nomos, "o problema jurdico para o homem politico no consiste em conhecer aquilo 

n Ver seus dados no quadro do Anexo II. 
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que, em fun9o da regra, ele pode ou nao fazer, mas em saber, seja  la  o que se resolva 

fazer, como colocar a regra ao seu lado, o importante 6 sempre fazer saber que possui o 

direito em seu favor"'2. No caso em questo no qual o homem poltico e o constitucio- 

nalista sao a mesma pessoa, o poder de fazer estando ao lado da regra jurdica se 

multiplica. 

Assim, pela posi9ao e reconhecimento que obteve e pelos poderes que p6de ma- 

nejar, Julio de Castilhos e seus seguidores mais pr6ximos foram os grandes respons- 

veis pela vulgariza9ao de palavras de ordem retiradas de Augusto Comte, erigidas em 

"doutrina" do PRR e do governo do estado por quase quarenta anos, de modo que um 

peao de estncia analfabeto do interior de um municipio longnquo qualquer provavel-

mente ja ouvira falar em positivismo e at6 mesmo poderia dizer uma ou duas palavras 

sobre ele. 

No Rio Grande do Sul de finais do s6culo XIX e incios do XX, os "construtores 

de Estado" se basearam nos textos filos6ficos de Comte, que escrevia na e sobre a soci-

edade burguesa ocidental propondo em sua filosofia caminhos de racionalizaao cienti-

fica das estruturas sociais e polticas, para criarem institui96es fonnais em uma socieda-

de largamente estruturada a partir de redes de rela6es sociais, de rela6es de patrona-

gem e clientela. Assim se pode entender que Jlio de Castilhos e Borges de Medeiros 

eram tanto governadores eleitos do estado com poderes constitucionais definidos, quan- 

to centros controladores de extensas redes sociais. Exerciam comando direto sobre um 

exdrcito estadual, a Brigada Militar, mas quando das crises mais agudas se valiam de 

12  LACROIX, Bernard. Le politiste et l'analyse des instituitions, comment parler de la pr6sidence de la 
Rpublique? In: LACRO]IX, Bernard, LAGROYE, Jacques. Le prsident de la Rpublique, usages et 
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"provis6rios" sobre os quais no tinham comando direto, pois eram recrutados entre 

clientes dos grandes estancieiros e/ou de outros lderes. do partido. Ao mesmo tempo em 

que professavam uma ideologia ocidental racionalista e cientificista, no se furtavam em 

incentivar, mesmo por omissao, carnificinas como as "degolas" ou em ignorar os proce-

dimentos formais eleitorais legais para "eleger" os companheiros de partido, pois as 

elei96es, com efeito, nao selecionam a elite poltica, legitimavam-na formalmente. 

No caso do "Direito", hh ainda um outro aspecto importante que diz respeito a s 

pr6prias caractersticas originais disto que 6 importado. Na medida em que se constr6i 

um Estado baseado no modelo ocidental, a proeminencia do "Direito", das leis univer- 

sais, tamb6m se imp6e. Ou seja, pelas caractersticas de universalidade e pelo valor que 

os juristas e constitucionalistas ocidentais deram ao "Direito" enquanto construtor da 

ordem politica e social, regras e procedimentos juridicos necessariamente acompanham 

a importaao do modelo de Estado, at porque este no pode existir enquanto tal sem o 

apoio das regras jurdicas. Assim, importa-se tamb6m a cren9a na for9a do "Direito" e 

de que o estabelecimento das regras juridico-constitucionais criam o Estado, ou seja, a 

ordem politica e a ordem social. 

Em si, pois, o conhecimento das filosofias juridico-sociais e dos mecanismos de 

elaboraao das leis sao bens nobres pelos quais setores da elite poltica passaram a se 

interessar, pois o dominio destes bens se prestavam tanto para fins de pensar a socieda- 

de, supostamente desde fora dela, em suas linhas organizacionais mais gerais, quanto 

tamb6m habilitavam para atuar diretamente na prpria organizaao desta sociedade. 

geneses d'une instituition. Paris, Presses de la Fondation Nacionale des Sciences Politique, 1992, p. 28 
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Joao Neves relacionou assim as "carreiras politicas" e o conhecimento das regras 

juridicas pelos advogados: 

' 
"E profissao que nao se exerce, em sua plenitude, 
sem qualidades excepcionais, que vo da cultura e 
inteligencia at6 a bravura e a infatigabilidade. [...] 
De certo modo, no Brasil, a classe dos advogados 
era at6 pouco a dominante. Uma esp6cie de patri- 
ciado intelectual. Do seu seio 6 que saiu a maioria 
dos Presidentes da Republica, dos Ministros de 
Estado, dos Presidentes de Conselho, na Monar- 
quia, dos deputados, dos senadores, dos Governa-
dores estaduais, dos jornalistas, dos diplomatas e 
por a al6m. O diploma de bacharel em Direito a-
bria todas as portas, sobretudo quando o valoriza- 
yam predicados de capacidade em seu portador e 
quando este exercera com destaque a profissao de 
advogado・ A linha quase invaridvel partia dopro 
para a poltica. At6 os rbulas, como Francisco 
Glic6rio, vinham dos auditrios de Justi9a para a 
representaao parlamentar. E a explicaao 6 6 bvia: 
a condi9o de legislador exige o conhecimento do 
Direito. Do mesmo modo, na administra o, em 
qualquer dos seus ramos, predomina a familiarida-
de com as leis e as regras jurdicas. Por isso, as 
Faculdades de Direito 釦ram sempre as mais fre- 
quentaaas, as mais aisput&tas."‘一  

Como no Rio Grande do Sul, de modo geral, o homem poltico 6 tamb6m o inte- 

lectual, jurista, legislador e, em certos casos como o de Jlio de Castilhos, constitucio- 

nalista e doutrinador, o jogo de servir-se da lei, inclusive deixando-a de lado, se torna 

ainda mais flagrante. Havia uma maxima reconhecida a poca e que 6 esclarecedora 

"aos amigos, tudo, aos inimigos, o rigor das leis"14. As regras eram em grande parte 

instrumentos para triunfar sobre os adversarios. Conhece-las, portanto, constituia um 

' FONTOURA, Jo乞o Neves da, op. cit., 1969, P. 139, grifos apostos ao original 
(JKYNSZPAN, M台rio. Os idiomas da patronagem: um estudo da trajet6ria de Ten6rio Cavalcanti. Re- 
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recurso importante at6 mesmo para que as concess6es de "tudo aos amigos" ou a impo- 

si9ao das injun6es legais aos inimigos nao se tornassem por demais grosseiras, al6m de 

habilitar o bacharel a acumular notoriedade e pleitear cargos e encargos de destaque 

social. E isto 6 resultado destas tens6es entre regras pretensamente universais e vlidas 

para todos e os particularismos das reciprocidades devidas  

Joao  Neves descreve um caso onde fica claro este deixar de lado os procedimen-

tos legais que, ao contrrio do que se poderia esperar de um advogado que fosse cioso 

de tais procedimentos, conta para enaltecer um dos envolvidos. Argumentando que na 

"Provincia, a politica, as amizades, o prestgio dos advogados, a cabala decidiam muitas 

vezes a sorte dos r6us" e que as decis6es do jiri "nao se harmonizam geralmente com a 

prova", lembra que, certa vez, Germano Hasslocher achava muito dificil absolver o seu 

constituinte. "Ao chegar ao foro, encontrou um devotado amigo, que fazia parte do cor-

po de jurados". Interpelou-o em "um canto": "Meu caro, quero dever-lhe um grande 

favor. Se  voce  for sorteado, empregue todos os seus esfor9os, na sala secreta, para que o 

r6u seja condenado no minimo."5  

O caso revela claramente como as rela6es de reciprocidade  so  acionadas para 

resolver pendengas jurdicas no pr6prio recinto da sala de julgamentos. Para concluir a 

pequena hist6ria, Joao Neves conta que o referido amigo de Hasslocher foi sorteado 

para compor o juni. Hasslocher, "na forma do costume, produziu notavel defesa, que 

impressionou fundamente a todos", e o r6u terminou por ser condenado a pena  minima  

"Encerrada a sessao, Germano se dirigiu ao amigo: Muito obrigado, comendador, pelo 

vista brasileira de cincias sociais, n. 14, p. 73-90, out., 1990, p. 84. 
15  FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 117, grifos apostos ao original. 
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serviぐo que me Pres切u.E o outro a responder: E o仇e que ndopifcil; os dema切waー  

dos queriam absolver!"6 O caso exposto por JOQ Neves 6 contado como uma forma de 

enaltecimento das qualidades de Germano Hasslocher, uma esp6cie de homenagem na 

forma de um chiste. 

Sob o ponto de vista das regras juridicas universais e vlidas para todos a aao 

de Hasslocher seria interpretada no minimo como corruptora. No entanto, nem Neves e 

muito menos Hasslocher parecem ter-se constrangido com a a9ao que foi a de envidar 

todos os esfor9os, utilizar qualquer meio, para atingir o fim desejado. A "grandeza" de 

Hasslocher estaria justamente em utilizar-se destes meios para atingir os fins. Como 

advogado, apresenta uma causa de acordo com as formalidades juridicas, percebendo 

que nao teria chances por estes meios formais, apela para a troca de favores com um 

"devotado amigo". 

Estas observa6es se imp6em nao para desconsiderar a import含ncia relativa que 

teve no Rio Grande do Sul a pr6pria Faculdade de Direito no sentido de uma sensivel 

modifica 谷o nos hbitos e posturas das suas elites politico-partid 白rias. Como j ressalta- 

do, cada vez mais os procedimentos eufemizados e formalistas, ancorados mais ou me-

nos nas pr6prias regras legais, foram sendo tidos como os mais legtimos no jogo politi-

co em detrimento da violencia. Os agentes do governo do estado, particular e conveni- 

entemente, jh que eles pr6prios elaboraram as regras, eram disso muito ciosos. Ou seja, 

mesmo que precariamente, a cren9a na for9a do direito enquanto ordenador da socieda-

de e disciplinador das condutas disseminava-se. O que se quer apontar aqui sao os limi- 

16T」ーーー  ユ,」一一一  一,」,一一一一  一一！」一 _1 
luem, lotuern,griios 110 onlgulai. 
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tes e ambivalencias desta universaliza o das regras juridicas e como de fato eram ope-

radas em beneficio desta ou daquela parcialidade. 

8.2 - A GERA叫O DE 1907 PELAS TRAJET6RIAS DE GETU0 VARGAS, PA- 
IM FILHO, JOAO NEVES DA FONTOURA E MAURCIO CARD0sO 

Antes mesmo de se formar, Joao Neves fora designado promotor publico em 

Porto Alegre, substituindo na fun9ao seu colega do Bloco Acad6mico Castilhista, Get- 

hio Vargas, que retornara para Sao Borja depois de bacharelado. Ao colar grau e receber 

a laurea, se bateu c om um "dilema": continuar como promotor p丘blico e "abrir escrit6rio 

de advogado em Porto Alegre" ou instalar-se "definitivamente" em sua "terra natal" e la 

dedicar-se "a profisso"7 

A fim de resolver o dilema, Neves solicitou entrevista com o presidente do esta- 

do, Borges de Medeiros. Colocando-se na "posi9o de todos os consulentes: querem 

uma opiniao autorizada, mas que coincida com o que eles desejam", buscava do lider do 

PRR "um decisivo conselho". Que fazer? Permanecer em Porto Alegre ou retornar para 

Cachoeira? Borges o aconselha a voltar para sua terra por "v自rias raz6es": 

"Era a tradi9ao dos mo9os do Rio Grande: forma- 
dos, retornavam aos seus municpios para o exer- 
cIcio de suas profiss6es, sobretudo os advogados. 
Repara mesmo一acrescentou 一  na tua geraぐdo. 
o Getulio e o Paim戸se acham em suas cidades 
natais. Al6m disso, fez-me ver que meu pai preci- 

17 FONTOTJR,, Joa0 Neves da, op. cit., 1969, p. 146. 
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sava de mim a seu lado, a fim de ajud-lo na dire- 
頭o partid自ria e na administraao. Ajud-lo hoje, 
para suceder-lhe amanh. E rematou: Tua carreira 
ndo vai circunscrever-se aopro. Tens um grande 
ルturo na po房ica e precisas ganhd-lo desde bai- 
xo."18 

Como o pr6prio Neves deixa transparecer, no foi o conselho em si que buscava, 

mas a "opiniao autorizada" que era tamb6m uma autoriza o. Envolver o presidente do 

estado em suas dvidas aparentemente pessoais era buscar o consentimento do chefe e, 

ao mesmo tempo, colocar-se a sua disposi9o. Mas a passagem tamb6m esclarece esta 

rela9ao entre os filhos das grandes familias do estado, suas "profiss6es" e as predisposi- 

96es no sentido de herdar as posi96es paternas. "Come9ar desde baixo" nada mais era 

do que, a partir das posi96es jh alcan9adas por parentes importantes, a tentativa de mos-

trar-se apto a gerir os recursos herdados em sendo dignos da heran9a. Ou sej a, gerir o 

capital de rela6es sociais acumulado pelos familiares em termos das teias clientelisti- 

cas, das rela96es horizontais com os demais patr6es e com o lider do partido, bem como 

buscar recursos econ6micos pr6prios que o exercicio da profissao poderia trazer, muitas 

vezes em adendo aos recursos herdados19. 

De forma geral, o exercicio da advocacia a que passaram a dedicar-se estes no-

vos bachar6is, todos em suas regi6es de origem, com exce9o de Mauricio Cardoso, no 

era incompativel com a ocupa o de cargos publicos eletivos ou no e muito menos 

com atividades ligadas ao PRR e aos respectivos pais ou familiares prximos que ocu- 

18 Idem, p. 155, grifos no original. 
19 Quando retorna para Sao Borja, Getlio Vargas recebe de presente do pai "parte do imenso terreno que 
possuia a rua 7 de Setembro", al6m de uma ajuda fmanceira "para que come9asse a construir seu lar no 
longe do seu pr6prio". PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral. Getlio Vargas, meu pai. Porto Alegre, 
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pavam posi96es importantes no partido. Get丘lio Vargas, ja advogando em Sao Borja, foi 

indicado em 1908 candidato a Assembl6ia dos Representantes do estado e eleito no ano 

seguinte. Paim Filho retomara a Vacaria tamb6m em 1908. Foi indicado intendente mu-

nicipal em 1909, cargo que ocupou at6 1912, quando assume uma cadeira na Assem- 

bl6ia dos Representantes. Joao Neves, como visto, retoma a Cachoeira em 1910, abre 

banca de advocacia e passa a secundar o pai em suas atividades vinculadas ao PRR. Em 

1921 foi eleito para a Assembl6ia dos Representantes. Maurcio Cardoso, por fim, abriu 

banca em Porto Alegre e seria eleito para o mesmo 6 rgao em 1913. Jh em 1911, tornara- 

se professor da Faculdade de Direito de Porto Alegre. 

Em todos estes casos, pois, fica dificil distinguir exatamente o exercicio profis-

sional da ocupa o de cargos publicos e das atividades vinculadas a poltica-partidria, 

mesmo por nao serem incompatveis legal ou praticamente20. Portanto, estes bachar6is 

nao se tomaram apenas advogados que construram carreiras nos fora para depois in-

gressarem na poltica partidria. Nunca foram apenas advogados, mas tambdm advoga- 

dos, ao mesmo tempo em que ocupavam cargos phblicos de indicaao do presidente do 

estado ou exerciam alguma fun9ao vinculada ao PRR. 

Ha ainda indica6es de que, estes especificamente e mais alguns outros contem- 

por含neos, se correspondiam mutuamente tratando "de assuntos s6rios, advocacia, polti- 

ca, projetos para o futuro"21 e advogavam em diversas comarcas, normalmente em mu- 

nicipios pr6ximos aos quais residiam. Atuavam em causas criminais, contratos de com- 

Globo, 1960, p.17. 
20 A Assembl6ia dos Representantes se reunia apenas por tres meses a cada ano e os cargos de intendentes 
eram exercidos nos prprios municpios, claro, e nenhum destes cargos requeriam legalmente a desin- 
compatibilizaao com outras atividades. 
21 Idem, p. 14. 
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pra e venda de terras ou gado, ou como representantes legais de firmas importantes22 

Nao somente recursos econ6micos, em honorrios advocaticios e rendimentos pelos 

cargos ocupados, ou posi96es entre os lideres do PRR adquiriam a partir de suas ativi- 

dades: havia "constituinte que [Getulio Vargas] defendera de gra9a"23. 

Como visto, a advocacia contribua tanto para refor9ar rela96es sociais herdadas 

quanto para ampli-las enquanto meio de se prestar "favores" a necessitados de diversos 

tipos: correligionrios, amigos, parentes e pessoas sem recursos. Enfim, estes advogados 

rec6m-formados e retornados aos seus locais de nascimento, onde contavam com rela- 

96es herdadas importantes em termos das teias clientelisticas e grupos de amigos e pa- 

rentes, inseriam-se nas mesmas enquanto dignos herdeiros desta heran9a. Ao lado de 

irm aos, pais ou outros parentes pr6ximos contribuiam para manter o poder local do gru- 

P0 familiar ao mesmo tempo em que se transformavam em agentes importantes de acu- 

mula9ao do capital de rela96es sociais dos respectivos grupos familiares. Da a impor- 

tncia de retornar ao interior e come9ar "desde baixo". 

Para Joao Neves, Paim Filho, Getlio Vargas e Maurcio Cardoso as atividades 

ligadas a advocacia nao eram as u nicas s quais passaram a aspirar. Pouco a pouco e 

mais ou menos paralelamente a participaao efetiva no jogo politico foi tornando-se 

uma especializaao, no sentido de que paulatinamente a maior parte de seu tempo era 

dedicada a ela. No inicio do s6culo XX no Rio Grande do Sul, por6m, os percursos poll- 

ticos dos que eram vinculados ao PRR dependiam em u ltima instancia de uma s6 pesso- 

a, Borges de Medeiros: 

22 Ver idem, ibidem, FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, P. 234 e LAGO, Luiz Aranha C. do 
（加waldo Aranha, o Rio Gran叱 e a Revoんfao de 1930: um poltico gaucho na Repblica Velha. Rio de 
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"Embora, de 1922 at6 1928, um grupo da nossa 
geraao se haja constituido no quadrado de ferro, 
dentro do qual se apoiou vitoriosamente a autori-
dade dele, no h contestar que todos一  sem exce- 
ぐao一chegaram aos maお altos Postos Peた sua 
m do, sua livi・e esco肌a sua jnconかas厄vel autoriー  
dade sobre o Partido e o Rio Grande."24 

Mas apenas o vinculo com Borges no explica a ades谷o ou o sucesso no jogo po- 

ltico. Como j apontado, certas circunst合ncias bem aproveitadas, como a campanha 

eleitoral de 1907 para os casos de Neves, Vargas, Cardoso e Paim, a heran9a de posi- 

96es anteriormente alcanadas por alguns membros dos grupos familiares, uma bem 

sucedida banca de advocacia e a docencia do direito em escola superior, como no caso 

de Mauricio Cardoso, constituram vias para o acesso aos circulos de partidrios do 

PRR e a oportunidade de mostrarem-se capazes de arcar com o peso das tarefas ou em-

preendimentos valorados como adequados e mesmo necess自rios para a integraao e a- 

ceitaao no nmero destes partidrios com possibilidades de obter cargos ou posi96es de 

destaque25. 

A rela 谷o complexa entre os recursos prprios, as "bases locais", e a indica9ao 

Janeiro, Nova Fronteira, 1996, P. 66. 
23 PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral, op. cit., 1960, p.14. 
24 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 102, grifos apostos ao original. 
25 Quanto a estes cargos, os de representante na Assembl6ia estadual, deputado na C含mara Federal, sena- 
dor, intendente municipal, ministro ou secret白rio de Estado eram os mais disputados pelas possibilidades 
em termos de instrumentaliza9ao dos mesmos como forma de obter maior reconhecimento poltico e 
social, bem como para o exercicio de patronagem em graus variados. Como as elei96es no decidiam de 
fato quem ocuparia os cargos, a inclusao do nome na relaao de candidatos j significava um certo grau 
de prestigio ou de importncia do proponente frente ao lider m自ximo do PRR. E o candidato, por seu 
turno, tinha que fazer por merecer o cargo, pois lan9ava m乞o de seus prprios recursos para colher os 
apoios necess自rios ou mesmo aspirar a poder propor o nome a ratifica9きo de Borges. Muito do que se 
disputava neste mbito era o reconhecimento do chefe do partido, o dono das chaves para as portas das 
ascens6es, estagna6es ou entraves para as carreiras dos proponentes a posi96es partid自rias ou a cargos 
eletivos ou no governo, bem como a consolida9ao de um poder pessoal ao centro de redes de rela96es 
sociais. 
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pelo chefe do partido nao se dava sem tens6es e mesmo sem a possibilidade de rupturas. 

O que sobressai nas trajet6rias em questo6 que, apesar das tens6es, estes agentes lo- 

graram construir-se, em um primeiro momento, enquanto mediadores entre as tais "ba- 

ses" e o governo de Borges. Em um segundo momento, ja enquanto lideres reconheci-

dos e gozando de suficiente notoriedade que extrapolava em muito o plano paroquial, 

findaram por alcanar posi96es de suficiente autonomia frente ao presidente do estado 

que os possibilitou inclusive agir sem o conhecimento pr6vio ou o beneplhcito dele, 

embora sempre o consultassem e buscassem seu "conselho". O inicio da d6cada de 1920 

representou para estes novos polticos o momento aproveitado para virem a se tornar 

alguns dos principais responsveis pela conspiraao que levou a Revolu9ao de 30 ao 

findar a mesma d6cada. 

Mauricio Cardoso, por6m, apresenta algumas singularidades importantes em sua 

trajet6ria. Ex-aluno do col6gio dos jesuitas de  Sao  Leopoldo e  ex-dirigente do Bloco 

Academico Castilhista, nao tinha origens familiares no interior do estado. Depois de 

formado em direito, passou a advogar em Porto Alegre e, ap6s 1910, tornou-se, a exem- 

pio do que fora seu pai, professor da Faculdade de Direito, primeiro como lente substi- 

tato e, no ano seguinte, promovido a lente catedrtico. Foi o inico dos componentes da 

gera o de 1907 a permanecer residindo e atuando profissionalmente em Porto Alegre 

durante todo o perodo aqui considerado. Embora tenha ocupado uma cadeira na As- 

sembl6ia dos Representantes em 1913, renunciou no ano seguinte alegando discordar da 

decisao de Borges de Medeiros de proibir "a exportaao de cereais para a Europa duran- 
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te a Primeira Guerra Mundial"26. 

Cardoso passa ento a dedicar-se ao estudo,a docencia e a pr自tica do direito, 

ganhando notoriedade e reconhecimento como advogado, professor e jurista. Em 1917, 

quando Getlio Vargas volta a assumir uma cadeira na Assembl6ia dos Representantes, 

"conseguiu desfrutar de um outro prazer, no seu retorno a capital gacha: as palestras 

com Mauricio Cardoso", encontros que se davam na biblioteca deste ltimo, "rica, 

grande, na qual abundavam os livros de direito, de filosofia, de literatura"27 

Os grandes trunfos de Mauricio Cardoso foram, pois, a especializa o intelectual 

e profissional como professor e advogado e o cultivo ao longo do tempo das rela6es de 

amizade que ia tecendo. Depois da renincia ao mandato parlamentar em 1914, ele so-

mente retornaria a uma militancia partidria mais ativa e a ocupar cargos eletivos na 

d6cada de 1920.A poca da revolta dos assisistas em 1923, ao lado de Lindolfo Collor e 

Joきo Neves, aparece como um dos principais oradores do congresso do PRR e, em 

1925, retorna a Assembl6ia dos Representantes onde permanece at6 1930. 

Se, por um lado, sua ascensao poltica deveu-se a reconversao de recursos jurdi- 

co-culturais e do prestigio enquanto advogado e orador em recursos polticos, por outro, 

uma sdrie de coincidencias apontam tamb6m para a import含ncia das rela6es de amiza-

de com outros lideres politicos tamb6m em ascensao ligados ao PRR que vinham se-

guindo trajet6rias desde o interior do estado para as posi96es estaduais de destaque, 

26 ABREU, Alzira Aives de et ai. (coord.). Diciondrio hist6rico-biogrfico brasilefro ps-30. Rio de 
Janeiro, CPDOC/FGV, 2001, p. 1099. 
27 JORGE, Fernando. Getlio Vargas e o seu tempoー  um retrato com luz e sombra. Sao Paulo, Queiroz, 
vol. 2, 1994, p. 343. A qualidade de "estudioso" de Mauricio Cardoso teria sido reconhecida ja por seus 
colegas no tempo do curso de direito.A 6 poca teria feito "um esquema dos pontos novos", um "roteiro" 
de estudos, para seu entao colega Joao Neves para os exames de fmai de ano, pois, mesmo ento "j se 
poderia considera-lo um jurista, capaz de dar quinau em muitos titulados" FONTOURA, Joao Neves da, 
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principalmente com seus ex-colegas de Faculdade Joao Neves e Getlio Vargas. 

A renncia ao mandato parlamentar em 1914 foi contemporanea a conflitos in- 

tra-partidrios com Borges de Medeiros que enfrentavam no por acaso Manoel Vargas 

em Sao Borja e Isidoro Neves da Fontoura, "coronel" e lider do PRR em- Cachoeira do 

Sul, pais, respectivamente, de Getlio e Joao Neves. Seu "retorno" a politica partidria 

em 1923, por sua vez, foi tamb6m contemporneo a participaao decisiva de todos os 

componentes da geraao de 1907 na luta contra os partid白rios de Assis Brasil, quando 

estes passam a ocupar cada vez mais posi96es de destaque em termos de cargos p丘blicos 

e de lideran9a partid自ria, alguns deles tamb6m acumulando honrarias militares. O per-

curso poltico de Maurcio Cardoso estava atrelado aos de seus ex-colegas que vinham 

construindo suas carreiras desde o interior do estado. E nesta condi9ao que Mauricio 

Cardoso apareceria como um dos agentes importantes na articula 乞o da campanha da 

Alian9a Liberal e da Revoluao de 1930. 

Os casos dos percursos polticos de Paim Filho, Getulio Vargas e Joao Neves, 

por sua vez, so bastante semelhantes. 

Getulio Vargas, como ja referido, teve participaao ativa e destacada enquanto 

membro do Bloco Academico Castilhista. Antes mesmo de formado, fora indicado para 

uma promotoria pblica em Porto Alegre por Borges de Medeiros e, ento ja advogando 

em Sao Borja, fora eleito para a Assembl6ia estadual em 1909. Nas elei96es de 1913 foi 

reeleito para a mesma Assembl6ia, mas acaba por renunciar ao mandato. As elei96es 

deste ano marcaram o retorno de Borges de Medeiros え  presidencia do estado depois de 

findo o perodo Carlos Barbosa. Esta renncia estava inserida no ja citado contexto de 

op. cit., 1969, p. 113 e 44. 
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tentativa de Borges de refor9ar seu poder pessoal dentre os antigos lideres do PRR des-

de a poca do Imp6rio, mas envolvia tamb6m divergencias entre grupos familiares capi-

taneados por chefes polftico-partid自rios do interior. 

Para as elei96es de 1913, a fim de "ajudar alguns candidatos em detrimento de 

outros, Odom Cavalcanti e Joao Neves da Fontoura resolveram modificar as c6dulas 

eleitorais do partido de Getijlio". Em Cachoeira do Sul houve "cenas de pugilato, alter- 

ca96es entre os republicanos"28. A "manipulaao" das c6dulas resultou na elei9ao de 

dois candidatos fora da lista oficial, a que tinha a chancela de Borges, que exige e obt6m 

a renncia dos assim eleitos. Getulio Vargas, que obtivera votos tamb6m em "chapa 

especial" em sua regiao, renuncia ao mandato por considerar-se em situaao semelhante 

a dos atingidos pela exig6ncia do chefe do PRR. Justificou desta forma a renncia em 

manifestaao na Assembl6ia dos Representantes em 6 de outubro de 1913: 

"uma vez que, como em Cachoeira, tamb6m na 
minha terra natal alguns correligion自rios nossos 
votaram em chapa especial, sufragando o meu 
nome, e tendo, por outro lado, o digno e ilustrado 
chefe do partido republicano, dr. Borges de Me- 
deiros, adotado como crit6rio em rela o a esses 
dois candidatos o alvitre de renunciarem eles os 
seus mandatos, como medida disciplinar, que se 
impunha, sinto-me compelido a renunciar, como 
ora renuncio, o meu mandato, para que os meus 
dignos colegas no julguem que eu pretendi as-
cender s escadarias deste recinto praticando um 
ato de deslealdade poltica. [...] Nao os solicitei de 
ningu6m [os votosj, do mesmo modo que n谷o sou- 
citei este mandato, nem algu6m o' solicitou por 
mim; no. Recebi-o como uma investidura de con- 
fianぐa poltica do chefe do meu partido, mas uma 
vez que a minha elei9ao infringiu as normas da 
disciplina implantada entre n6s, devolvo-o a esse 

28 JORGE, Fernando, op. cit., 1994, P. 254. 
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mesmo chefe que me o coがou, para que dele戸卿  
17 o uso 9ue we 4Prouver 

Getulio justifica sua renincia como um ato de solidariedade aos candidatos obri-

gados a renunciar, um ato "moral" que se depreende de seu desejo de no ser considera-

do "desleal", mas que deixa tamb6m transparecer o carter dos mandatos enquanto de 

distribui9o e controle pessoal de Borges. O mandato 6 percebido como "investidura de 

confian9a poltica do chefe" e no como produto de um ato de delegaao de representa- 

車o. Segundo depoimento de Benjamim Vargas, irmo de Gethlio, este teria dito a um 

amigo que largara o mandato "porque o poltico que fica de c6coras, isto 6 , que muito se 

agacha, perde com a indignidade do gesto o respeito que lhe 6 devido"30 

Nesta poca em que Borges tentava consolidar a sua posi9ao, ao mesmo tempo, 

no interior, conflitos entre cls e respectivas clientelas se desenrolavam. Especificamen- 

te em S谷o Borja, o general Vargas, seus filhos e v自rios parentes estariam no centro das 

disputas que no eram isoladas e estavam associadas com outras tantas que irromperam 

no estado31. Tanto quanto Borges tentava afastar a influncia de Joao Francisco na fron- 

29 Getlio Domelles Vargas. 22a Sessao ordinria da Assembl6ia dos Representantes do estado do Rio 
Grande do Sul, 06/10/19 13. TRINDADE, H6lgio (org.). Poder legislativo e autoritarismo no Rio Grande 
do Sul, 1891-193 7. Porto Alegre, Sulina, 1980, p. 137-138. 
30 Apud, JORGE, Fernando, op. cit., 1994, p. 256 e VERGARA, Luiz. Fui secretrio de Getlio Vargas. 
Porto Alegre, Globo, 1960, p. 24. 
3】 A remncia de Getulio no foi um ato isolado. As evidncias indicam que em Cachoeira estava em jogo 
a lideran9a partidria local que era exercida pelo pai de Joao Neves. Ao mesmo tempo, tamb6m na regio 
da fronteira Oeste dava-se "uma dissidencia no Partido Republicano {...] e o Chico Flores [Francisco 
Flores da Cunha, irmo de Jos6 Ant6nio Flores da Cunha], novo chefe poltico da regiao, atritou-se com" 
o coronel Joao Francisco, comandante de um regimento de provis6rios e de um regimento da Brigada 
Militar na regiao desde a Revolu9ao de 1893, que, no obstante, "rejeitou a autoridade de Borges ap6s a 
morte de Castilhos". LOVE, Joseph. O regionalismo gaucho e as origens da revoluぐao de 1930. Sao 
Paulo, Perspectiva, 1975, p. 86. A isto Borges responderia "retirando de Jo谷o Francisco no s6 o seu po-
der poltico como, principalmente, o seu poder militar". Borges, "temeroso de que Joao Francisco se tor-
nasse um obstaculo a sua indefinida permanncia no poder, passou ao prestigiamento de outros segmentos 
dentro do pr6prio Partido Republicano, escolhendo para isto os Flores da Cunha". CAGGIANI, Ivo, op. 

4:貸 4名 
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teira Oeste, parece que buscava tamb6m afastar ou diminuir a influencia do grupo fami-

liar Vargas em Sao Borja. La o general Manoel Vargas estava a passar a lideran9a parti- 

dria local ao seu filho mais velho, Viriato Vargas. A questo aqui nao 6 se Borges 

planejava a destitui9o do cla e p6s meios a disposi9o de outros membros do PRR local 

para enfrent-lo ou se Borges aproveitou-se das dissid6ncias pr6vias ou dos desconten-

tamentos no PRR de Sao Borja para tentar apenas contrabalan9ar e enfraquecer o domi- 

nio dos Vargas32. 

As fontes apontam no sentido do que se poderia qualificar como uma crise de 

sucesso. Manoel Vargas, em carta de 2 de junho de 1911 a Borges de Medeiros, solici- 

ta-ihe uma decisao sobre a ratificaao do nome de seu filho Viriato para a intendencia 

local. Escreve que "eu aqui no falo como pai e sim como politico" e que "nao vejo ou-

tro nome para exercer esse cargo", findando por perguntar ao chefe do PRR: "qual o 

candidato que V. Ex. deseja?". Ap6s arrolar as qualidades do filho, ele ainda manifesta 

que se encontrava em processo de "aposentadoria poltica"33. A carta6 enviada a Borges 

tres meses depois de uma carta de Viriato ao mesmo Borges, na qual este se diz "esco- 

ihido candidato ao cargo de intendente" pelo "Partido Republicano desta cidade", solici- 

tando do chefe do PRR a aquiescencia34 

Em resumo, Manoel Vargas se prop6e a "aposentadoria politica" passando os 

encargos ao filho mais velho. O que poderia ser apenas uma mera formalidade, a solici- 

cit., 1996, p. 41-42. 
32 Por um lado, havia a inten9ao de Borges de afastar ou abafar possiveis fortes competidores que pudes-
sem por em risco sua posi叫o, mas, ao mesmo tempo, a continuidade da lideran9a do grupo familiar Var-
gas em Sao Borja tamb6m era questionada por partidarios do PRR local e pelo chefe do Partido Federalis- 
ta da regiao, Rafael Escobar. 
33 Carta de Manoel Vargas a Borges de Medeiros, 02 de junho de 1911 (ABM-IHGRS, doc. 8628). 
34 Carta de Viriato Vargas a Borges de Medeiros, mar9o de 1911 (ABM-IHGRS, doc. 8626). 
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taao do beneplcito de Borges, se torna uma questo. Viriato, no entanto, finda por 

tornar-se intendente, mas as hesita6es de Borges deixam transparecer certa indisposi- 

頭o com a situa o. 

Em 1913 ocorre a renncia de Getulio Vargas a sua cadeira na Assembl6ia dos 

Representantes. No ano seguinte, "o dr. Benjamim Torres lan9ou acusa6es tremendas 

contra os Vargas, vtimas tamb6m de libelos, boletins e brochuras. [...] Borges de Me-

deiros recebeu um memorial com centenas de assinaturas, redigido por Rafael Escobar e 

Benjamim Torres, texto repleto de graves denncias contra os Vargas". Assim, "uma 

noticia - falsa ou autentica - come9ou a correr", a de que Borges "estomagado com a 

renncia de Getulio, e ainda com o desprestgio dos Vargas, pretendia derrub自-los em 

Sao Borja [...] abandonou-os e aproximara-se de Escobar e de Torres"35. 

Importante em todo este processo de atrito entre o grupo familiar Vargas e seus 

"inimigos" federalistas e de dentro do PRR local e com o prprio Borges de Medeiros6 

o papel que Getulio Vargas desempenhou. Em 20 de novembro de 1913 Getlio enviou 

" JORGE, Fernando, op. cit., 1994, P. 259. Benjamim Torres era um m6dico formado em Ouro Preto 
(MG) na casa de cujos pais teriam se refugiado os irmaos Viriato e Protsio Vargas quando foram acusa-
dos do assassinato de um estudante paulista a poca em que estudavam em Ouro Preto na Escola de Mi-
nas no fmal do s6culo XIX. Quando Benjamim Torres se formara, "o general Vargas, em retribui9ao ao 
auxilio prestado por sua familia na evasao do Viriato, convidou-o para abrir um consult6rio em Sao Bor- 
ja". Tendo aceito o convite, Torres, "com a prote9o dos Vargas, adquiriu uma grande reputa9ao profis-
sional na cidade e nos municpios vizinhos. O general tinha uma grande estima por ele, tanto que ao nas-
cer o seu h ltimo filho deu-lhe o nome de Benjamim, em sua homenagem". Apesar desta estreita recipro-
cidade com o general Vargas e mesmo com Viriato, Torres e esteh ltimo terminariam por romper rela- 
96es. H自  indica96es de que Viriato teria interesse especial na esposa de Torres a quem chegou a cortejar 
com presentes, mas tamb6m h台  indica96es de que Torres estaria "levando aos inimigos as noticias do que 
ocorria ou se dizia na casa do general Vargas". Enfim, quest6es de ordem pessoal e facciosas se mistura-
ram para levarem ao rompimento de rela96es entre o proponente a novo chefe poltico do PRR e sucessor 
de Manoel Vargas em Sao Borja e o "protegido" da familia. "Os Vargas, depois que Viriato assumira a 
chefia do Partido Republicano, tiveram de aumentar o numero de capangas", e um destes era um tal Fal- 
kemback, cujo "pai era um alemao, e a m言e uma guarani" e era "homem de confian9a do Viriato". Um 
outro destes "capangas" foi fornecido por Firmino Paim Filho, entao "chefe republicano de Vacaria, La- 
goa Vermelha e Sao Francisco de Paula" e secretrio do Interior de Borges de Medeiros, um tal "Pedro 
Burro" que "possuia uma belissima folha de servi9os prestados a arte de eliminar os inimigos". Ver A- 
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carta a Borges de Medeiros solicitando a interven9ao deste no sentido de tomar uma 

atitude quanto s disputas em Sao Borja: 

"no tenho a inten9o de fazer censuras, nem insi- 
nua96es a V. Ex., cuja superioridade moral coloco 
acima de umas e de outras. Nao vejo em minhas 
palavras mais do que a justa mgoa por ver vaci-
lante a solu o de um caso que qノeta a honra de 
meu irmdo e o bom conceito de minha famガia aue 

L 	r 一  r ュ  1 "36 coloco acima ae tuao'"~. 

Gethlio fazia ainda viagens a Porto Alegre e mantinha contatos por cartas com 

Paim Filho. Note-se que ento ele nao ocupava qualquer cargo publico ou partidrio. O 

que parece ter estado em jogo era uma esp6cie de divisao do trabalho politico e dos car-

gos e fun6es entre trs membros da familia Vargas: Viriato na Intendencia, o pai Ma-

noel a testa do PRR local e Getulio como o mediador entre o grupo familiar e as posi- 

96es que alguns de seus membros ocupavam e o governo de Borges37. 

Em mar9o de 1915, Pedro Burro e Joao Gago assassinaram Benjamim Torres no 

centro da cidade de Sao Borja. O primeiro teria fi.igido para a Argentina e o segundo se 

refugiado na est含ncia de Viriato, onde foi morto por um grupo organizado por Inhcio de 

Sh, um dos chefes federalistas da regiao, posto ao encal9o dos matadores de Torres. "O 

assassinato do dr. Torres aulou mais o 6 dio contra Viriato. Ele foi obrigado a emigrar 

para Corrientes [Argentina] com toda a famlia". Acusado, pois, de mandante do crime, 

Viriato Vargas teve que se retirar de Sao Borja e seu pai voltou a concentrar em suas 

RAjJO, Rubens Vidal. Os Vargas. Porto Alegre, Globo, 1985, p. 35-37. 
36 Carta de GetCilio Vargas a Borges de Medeiros, 20 de novembro de 1913 (ABM-IHGRS, doc. 8636). 
3 ' Durante os conflitos, "funcionrios phblicos, devotados a causa da famlia Vargas, foram transferidos 
para outros municpios. O Contingente da for9a policial jBrigada Militarj, enviado para Sao Borja, sob 
pretexto de garantir a ordem, promovia conflitos com os partidrios da corrente varguista". CARRAZ- 
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maos os encargos da chefia politico-partid自ria local. Borges, neste momento, teria ainda 

feito deslocarem-se tropas da Brigada Militar para a cidade e designou o subchefe de 

policia de Porto Alegre para apurar o crime38 

Dois anos depois da morte de Torres, por6m, a "influencia da familia [que] es- 

tendia-se por vrios municipios da regi谷o missioneira", garantiu a elei9ao de candidatos 

identificados com o grupo dos Vargas, sendo que Getulio foi reeleito para a Assembl6ia 

dos Representantes39. As elei96es deram-se em 1917,6 poca na qual teria havido uma 

conversa relatada por varias fontes entre Firmino Paim e Borges de Medeiros. Paim 

teria interpelado Borges sobre o "perigo" de "os Vargas carem em Sao Borja", pois, 

caso isto ocorresse, "cairei com eles". Ao que Borges teria replicado: "se os Vargas Ca- 

issem, cairamos todos com eles"40. Se tal conversa de fato ocorreu tal qual 6 relatada6 

dificil de comprovar, mas o que dela se pode depreender 6 que o poder detido pelo gru- 

p0 familiar Vargas em Sao Borja n谷o era em nada desprezivel sob o ponto de vista do 

controle poltico-partidrio da regiao. De qualquer modo, o general Vargas e Borges ja 

restabeleciam uma convivencia pacifica, o que permitiu mesmo a reelei9ao de Getlio, e 

"o velho Vargas [...] teve seu prestigio restabelecido"41. 

Neste processo de disputas internas ao PRR Get丘lio Vargas findou por fortalecer 

sua posi9ao dentro da pr6pria familia e em relaao com o presidente do estado. A crise 

sucess6ria em Sao Borja estava associada com aquela que se processava no plano esta-

dual com a morte de Julio de Castilhos e ascenso de Borges de Medeiros. Viriato desー  

ZONI, Andr. Get"lio Vargas. Rio de Janeiro, Jos6 Olympio, 1939, p. 116. 
38 Ver ARAUJO, Rubens Vidal, op. cit., 1985, p. 38. 
"Idem, p. 39. 
40 Apud, idem, ibidem e CARRAZZONI, Andr6, op. cit., 1939, p. 117. 
41 PEIXOTO, Alzira Vargas do Amara!, op. cit., 1960, p.18-19 
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gastou-se muito no processo, findando por ser impedido de suceder o pai na lideran9a 

poltico-partidaria local. Getlio, por6m, ao que parece, no se prop6s a tomar o lugar 

do irmao, ou mesmo n乞o poderia aspirar a tal, pois havia ainda na "linha sucess6ria" o 

secundogenito Protsio Vargas. Manteve uma posi9ao de seguir as orienta6es e impe-

rativos dos interesses do grupo familiar, ao mesmo tempo em que no deixava de man-

ter correspond6ncia ou encontrar-se com Borges de Medeiros e, mais freqentemente, 

com o seu secret白rio do interior, Paim Filho42. 

Getlio Vargas, pois, nao chegou a tornar-se ele pr6prio um tpico "coronel" do 

interior, mas passou a exercer fun96es de mediaao entre seu grupo familiar e os recur-

sos de que dispunha e o presidente do estado. A partir de seu retorno a Assembl6ia dos 

Representantes, passou a atuar como defensor das posi96es e do pr6prio Borges de Me- 

deiros, chegando mesmo a tornar-se o lider da bancada do PRR43. Nas elei96es de 1922 

era membro da Comisso de Verifica o de Poderes da Assembl6ia, responsvel pelo 

reconhecimento dos candidatos eleitos, e teria feito parte da alegada pelas oposi96es 

"manipula 乞o" dos votos que garantiram a reelei9o de Borges de Medeiros na disputa 

que o opusera a Assis Brasil pela presid6ncia do estado44 

Como resultado da reconduao de Borges ao governo, os assisistas provocam o 

levante armado de 1923 e Borges encarregou Getulio Vargas de reunir corpos provis6- 

rios em sua regiao. Este expediu cartas "para os amigos do municpio" e reuniu o con- 

tingente, pois "os estancieiros atenderam-lhe o apelo". Em uma reuniao dos "chefes po- 

42 Paim se tornara "compadre" de Gethlio, que chegou a se referir a ele em uma carta como o seu "melhor 
amigo". FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, P. 388 e JORGE, Fernando, op. cit., 1994, p. 264. 
43 FONTOUIRA, Joao Neves da, op. cit., 1969, p. 243. 
44 ARA 〕JO, Rubens Vidal, op. cit., 1985, p. 47. 
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lticos [...] Getlio foi aclamado comandante da for9a, com o posto de major"45. Contu- 

do, ele nao chegaria a participar de batalhas. Tendo sido indicado por Borges de Medei-

ros para uma vaga de deputado federal aberta pela morte de Rafael Cabeda, foi chamado 

a assumir o mandato que ja fora reconhecido de antemao pela Camara. Ele, ento, "en- 

tregou o comando do 70 Corpo Auxiliar Provis6rio a seu primo Deocl6cio Dornelles 

Motta" para seguir para o Rio de Janeiro, "outro ponto na sua trajet6ria politica", jh que 

"seus servi9os estavam sendo mais necess自rios no setor politico do que no campo de 

batalha, segundo a opinio de seu chefe"46. "At6 ali a sua carreira agitava-se entre dois 

pontos de referncia: Sao Borja e Porto Alegre. Agora outro ponto na sua rota poltica: 

Rio de Janeiro. Sao Borja ficava na reserva"47 

Get丘lio, pois, se credenciara anteriormente para o cargo a partir do entendimento 

entre seu grupo familiar e Borges e por seu papel de mediador neste processo. Al 6m 

disto, era entao um ja experimentado advogado e notrio orador que contava com diver- 

SOS amigos e ex-colegas de Faculdade e do Bloco Academico Castilhista em posi96es 

polticas importantes no estado. Ele tamb6m ja demonstrara fidelidade ao chefe do par-

tido no exercicio da lideran9a da bancada na Assembl6ia dos Representantes e na pronta 

organizaao de um corpo de provis6rios para lutar contra os revoltosos assisista. No Rio 

de Janeiro, segundo Joao Neves, o "partido decidira conferir-lhe a lideran9a da bancada 

federal", uma vez que "quase todos os deputados se haviam rudemente comprometido 

na campanha presidencial, a favor de Nibo Pe9anha". Desta forma, "a boa poltica reco-

mendava a transferncia do basto a um representante que no houvesse participado da 

'5 Idem, p. 49-50. 
46 PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral, op. cit., 1960, P. 21. 
''7 ARA 〕JO, Rubens Vidal, op. cit., 1985, p. 52 
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refrega"48. Sua "misso" no Rio de Janeiro seria, pois, tentar evitar uma interven9ao por 

parte de Artur Bernardes no Rio Grande do Sul, atuando tanto no parlamento como fora 

dele, estabelecendo contatos com polticos e fazendo declara6es a imprensa49. 

A conjuntura atribulada do incio da d6cada de 1920, pois, abria espao para a 

emergencia de novas lideran9as, o que possibilitou a Get自lio Vargas conquistar uma 

posi9ao proeminente entre os membros da bancada federal do PRR e no sentido de pas-

sar a ser um dos principais mediadores entre Borges e o governo federal, ganhando 

tamb6m trnsito no mundo politico-social do Rio de Janeiro. Em 1924 Vargas 6 recon-

duzido a Camara, mantendo-se como lider da bancada do PRR e participando da Comis- 

sao de Finanas da casa. Em 1926 6 empossado ministro da Fazenda do governo Wa-

shington Luiz, cargo que assume por insistencia de Borges, "desejoso de ver um poltico 

a si subordinado em t乞o importante posto"50. Em menos de tres anos desde que indicado 

para ser deputado federal Get丘lio Vargas 6 investido em um minist6rio importante. Isto 

o consagrava como uma das principais lideranas politico-partid白rias rio-grandenses 

dentro e fora do seu estado natal. Como um reconhecimento m自ximo da atividade de 

Vargas e de sua rpida ascensao, em agosto de 1927 Borges de Medeiros indicou Get- 

hio e Joo Neves como candidatos do PRR a presidencia e vice-presidencia do Rio 

Grande do Sul. 

As raz6es de Borges para.a escolha de Get(ilio Vargas para substitui-lo na presi- 

d6ncia foram expressas em uma carta-circular a "todos os chefes locais" do PRR. De- 

pois de comentar brevemente o "curriculo poltico" de Get(ilio antes de seguir para o 

48 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, P. 286-287. 
'9 Ver JORGE, Fernando, op. cit., 1994, p. 546-547 e PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral, op. cit., 1960, 
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Rio de Janeiro, historiando a atividade do mesmo na Assembl6ia estadual enquanto "11- 

der da maioria republicana" e "coordenador prestativo", Borges escreveu que: 

"no Congresso Nacional a sua atuaao discreta, 
hbil e esclarecida atraiu-lhe a simpatia e a aten- 
車o da C含mara, e o notabilizou como lider da re- 
presenta o rio-grandense e como o seu 6 rgao aca-
tado nos trabalhos preliminares da reviso consti- 
tucional. O seu merecido destaque na legislatura 
federal o inculcou naturalmente para o cargo de 
Ministro da Fazenda, em cujo exercicio esta aureo-
lado pela confian9a do Presidente da Republica e 
pela simpatia nacional. E desse posto eminente 
que vamos retir-lo para que venha dirigir os des-
tinos do Rio Grande do Sul, trazendo-nos o prest- 
gio e as luzes que conquistou com galhardia, na 
culta metr6pole brasileira"51 

A carta, ao mesmo tempo um comunicado e formaliza o de uma decisao do 

chefe maior do PRR e um arrazoado que visava a legitima o desta que apresentava a 

chapa Vargas-Neves aos "chefes republicanos", salienta tr6s aspectos principais da "car-

reira poltica" de Get丘lio Vargas: primeiro, a "confiana" dele Borges, do partido e do 

pr6prio presidente da Republica; segundo, a sua "atitude discreta, habil e esclarecida"; 

e, por fim, a "simpatia nacional" que angariou. Enfim, Get丘lio era um fiel partidrio que 

j demonstrara tal qualidade no Rio Grande do Sul e no Brasil, bem como contava com 

excelente trnsito no governo federal. Na conjuntura poltica da d6cada de 1920 um 

sucessor de Borges com trnsito no governo federal seria adequado ao esfor9o deste 

ultimo em entender-se com o presidente da Republica. 

p. 29.
50 HARTMANN, Ivar. Getlio Vargas. Porto Alegre, Tch, 1984, P. 42 
' Apud, FONTOURA, Joo Neves da, op. cit., 1969, p. 385-386. 
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Assumindo seu mandato como presidente do Rio Grande do Sul, "Vargas inicia 

um novo estilo de governo e de conciliaao com o grupo oposicionista"52, o que viabili-

zaria a formaao da chamada Frente I〕  nica que comporia a Alian9a Liberal em 1929, 

quando Get立lio Vargas seria escolhido candidato a presid6ncia da Rephblica para as 

elei96es de maro de 1930. 

Quanto a Joao Neves da Fontoura, quando retoma para sua regiao natal depois 

de formado, por volta de 1912, encontra a lideran9a politica de seu pai sendo contestada 

no municpio que era tamb6m onde Borges de Medeiros tinha terras e diversos parentes. 

O "coronel" Isidoro, pai de Joao Neves, fora reeleito para outro perodo intendencial 

quando se operou uma cis乞o entre fac96es politicas locais. Borges interveio na disputa 

ao mesmo tempo em que Jo乞o Neves esteve envolvido com o ja citado caso da "chapa 

especial". 

Neves refere que um "incidente" teria ocasionado a indisposi9o de seu pai em 

manter-se como intendente municipal. Um caso de testamento que envolvia "chefes [...] 

de numerosas familias da melhor gente da cidade", redundou na reclusao judicial de um 

tabeliao que ficou sob a guarda da intendencia. Rumores de que o detento pretendia 

fugir, levaram o subchefe de policia da regio a pleitear a transferencia do preso para o 

"xadrez", ao que, ainda segundo Neves, "meu pai sentiu-se fundamente atingido por 

uma desconfiana na sua autoridade". Ele apela para Borges de Medeiros que tarda em 

responder-lhe. "Melindrado", decide que, faltando um mes para assumir o perodo in- 

52 TRIIDADE, H6lgio. Aspectos polticos do sistema partid自rio republicano rio-grandense (1882-1937) 
In: DACANAL, Jos6 H., GONZAGA, S6rgius (Org.). RS: economia & poltica. Porto Alegre, Mercado 
Aberto, 1979, p. 167. 
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~ 	I、 ,53 ienaenciai seguinte, nao o iaria 

Embora Joo Neves atribua a "aposentadoria poltica" de seu pai a este epis6dio, 

outras indica6es dele pr6prio permitem concluir que tais "melindres" patemos nao fo-

ram devidos tao somente a este caso. A fac9ao contr自ria a de seu pai era chefiada pelo 

"coronel" Horacio Borges, "um dos mais abastados fazendeiros de Cachoeira e irmao da 
' 

mae do Sr. Borges de Medeiros". O mesmo Joao Neves continua relatando que seu pai 

concretizou a sua renncia ap6s assumir o cargo pela segunda vez e indicar o vice- 

intendente, Horacio Borges, que assumiria em seu lugar, uma vez "que ja vinha ocupan-

do a chefia poltica". O prestgio de Horacio Borges, que residia em sua estancia, "no 

provinha de posi96es polticas, [...] mas de sua excepcional bondade, de ter a bolsa 

sempre a disposi9o dos que precisavam de auxilio, sobretudo os desafortunados, os 

doentes, a peonada". Horacio Borges "conquistara o ttulo de protetor das gentes daque- 

ias cercanias [o 40 Distrito, onde possuia suas terras] que o seguiam e respeitavam", O 

pai de Jo谷o Neves, "amigo e compadre" de Horacio Borges, teria sido o responsvel por 

"atra -lo para o lado republicano", uma vez que este "militava" no Partido Federalista. A 

estas origens federalistas e ao prestigio de Horhcio Borges, ao que parece, Neves atribui 

a irrup9ao da disputa que se estabeleceu entao dentro do PRR e, ja que seu pai "conser-

vou-se afastado do embate [...] coube [a Jo谷o Neves] ocupar-lhe o lugar, sustentando a 

causa"54. 

De modo semelhante e na mesma poca em que o grupo familiar Vargas enfren-

tava em S乞o Borja fac96es a ele opositoras em um contexto de transmissao do comando 

53 FONTOURA, Joao Neves da, op. cit., 1969, P. 193-195. 
5' Idem, p. 196-197. 
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poltico entre seus membros, em Cachoeira a fac9谷o do coronel Isidoro Neves passava 

tamb6m por dificuldades quando o seu filho se propunha a ser o seu sucessor na lide- 

ran9a local. A renncia de Getlio Vargas ao seu mandato na Assembl6ia estadual, ale- 

gando o caso da "chapa especial", deu-se no ano seguinte ao da renncia de Isidoro Ne- 

yes em prol de Horcio Borges. Joao Neves refere que Borges de Medeiros nao teria 

interferido nas disputas em Cachoeira no sentido de "assumir uma atitude radical", pois 

o "problema de S. Exa., no caso, transcendia os limites da poltica para situar-se entre 

outros respeitaveis deveres [...a] sua qualidade de sobrinho do coronel Horcio"55. Con- 

tudo, como acima exposto, Borges de Medeiros exigiu a renncia dos candidatos eleitos 

na "chapa especial" e tardou em responder ao "apelo" do coronel Isidoro sobre o caso do 

tabeliao preso. 

"A inesperada sucessao dos acontecimentos da po- 
litica local ia influir poderosamente na minha vida, 
aumentando-lhe os encargos e criando em breve 
ardentes lutas nas quais me vi envolvido por im- 
posi9o da coerencia e pelas inevitveis liga6es 
com tantos e prestimosos amigos que meu pai 
soubera granjear. [...] A penitncia durou v白rios 
anos. No cedi por6m, a nenhuma consideraao. 
[...] Mas teimei bem: primeiro porque estava com 
a boa causa; depois, porque afinal venci em toda a 
linha. A situa o local, que me vi obrigado a hosti- 
lizar, desmoronou por completo, e a s minhas maos 
foram ter a dire9o do partido e a pr6pria adminis- 
tracao municrnal. aue exerci at6 vir cara a C合mara 
r eaerai, emlソ乙6． ' 

O desprestigio sofrido por seu pai afetou a pretensa carreira politica de Joao Ne- 

yes, que teve de se conformar com ser oposi9ao local e com um estado de "penitncia" 

"Idem, p. 198. 
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que lhe fechou a possibilidade de ocupar qualquer cargo publico de import含ncia at6 a 

d6cada de 1920. Em 1917, por6m, Horacio Borges morre e assume o controle partidrio 

o major Francisco Gama, o que possibilitou "uma trgua tacita nos embates locais"57 

Por volta de 1918, devido a problemas pulmonares, Joao Neves transfere-se para Minas 

Gerais a conselho do m6dico Baltazar de Bem, quando chega a contatar alguns polticos 

mineiros. Em 1920 Neves j retomara para Cachoeira e se encontrou com o m6dico 

citado, ento o lider da "situa 谷o poltica" local. Neste encontro, "vitorioso epilogo de 

uma rude batalha", o "oficialismo", liderado por Baltazar de Bem, e a "oposi9o", lide- 

rada por Joao Neves e composta por seus "amigos", entraram em acordo para restituir "a 

coesao do Partido Republicano". Em Cachoeira "a poltica passou a ser dirigida por uma 

Comissao Executiva, integrada por Baltazar, por mim e por Anibal [Loureiro]", ento 

intendente58. 

O acerto entre as fac96es, possivel com a morte do tio de Borges de Medeiros, 

abriu a Joo Neves novas chances de ascenso, pois, al6m do acordo local, "foi nesse 

perodo que minhas liga6es com o Sr. Borges de Medeiros assumiram o carter de uma 

solidariedade inquebrantvel. Nunca tive outro chefe"59. Em 1921 Neves foi eleito para 

a Assembl6ia dos Representantes e tomou-se, em 1923, ap6s o afastamento de Getlio 

Vargas para o Rio de Janeiro, lder do PRR, ocupando o lugar que fora deste u ltimo. 

Neste perodo faria ainda nova viagem a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro por motivos 

de sade. Em 1922 atuou na campanha pela reelei9乞o de Borges de Medeiros, quando 

"percorri o municpio, falando em comicios e reuni6es, coordenando a a9ao dos cabos 

56 Idem,p. 195. 
57 Idem, p. 205 
58 Idem, p. 229-230. 
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七 	一一一一一 ”60 
eleitorais, escrevenuo na imprensa 

Em 1924, por ocasio de um dos levantes tenentistas, o intendente de Cachoeira 

Francisco Gama, Baltazar de Bem e Joao Neves recrutaram provis6rios no municipio 

que comandaram em uma batalha na qual morreu Baltazar de Bem. Como este ocupava 

o cargo de vice-intendente, Joao Neves 6 indicado para o seu lugar. Em 1925 Francisco 

Gama se afasta da intendencia devido a uma crise cardiaca e Neves assume o cargo inte- 

rinamente. Gama recupera-se, mas volta a ter uma recada que o afastaria de vez do car- 

go. Joao Neves, entao, entrevistou-se com Borges de Medeiros. Procurava encontrar o 

"nome de um correligion白rio" para substituir Gama, ao que o presidente do estado teria 

lhe dito que "a escothaja est feita. O intendente {...]6 stu n61 Ele permaneceriaa frente 

do governo municipal, acumulando o cargo com o que exercia na Assembl6ia dos Re-

presentantes e com a liderana da maioria, at6 1928. 

Tal acumulo de cargos possibilitava a Joo Neves espaos diferenciados de atua- 

叫o. Enquanto membro da Assembl6ia e lider da maioria podia tornar-se conhecido e 

reconhecido nos debates em defesa de Borges de Medeiros que repercutiam na imprensa 

de Porto Alegre e do interior, "a ponto de nao se saber qual o front mais explosivo: se o 

das coxilhas ou o dos discursos"62. Enquanto lider do PRR de Cachoeira e, depois, seu 

intendente, estava pr6ximo de suas bases e contava com os recursos da administra o 

p丘blica para implementar obras de melhorias urbanas, al6m de poder continuar a exer-

cer a advocacia e mobilizar provis6rios, como em 1924. Neste perodo participaria de 

encontros, homenagens e comicios onde freqentemente era um dos principais oradores, 

"Idem, p. 230. 
60 Idem, p. 271. 
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como nas comemora96es pelas "bodas de prata" da Faculdade de Direito de Porto Ale- 

gre63. 

Em 1926 Joo Neves refere que teria sido convidado por Borges de Medeiros 

para integrar a chapa oficial para a Cmara Federal, mas recusou o convite por "raz6es 

pessoais", entre as quais arrolava o seu desejo de seguir exercendo a advocacia devido 

aos rendimentos econ6micos. Borges teria aceitado seus argumentos64. No ano seguinte 

ele receberia "oficialmente" em reuniao dos membros do PRR de Cachoeira a "chefia 

unipessoal sobre os companheiros", fun9ao que exercia at6 ento "sem investidura ofici- 

al", sendo que Borges, comunicado da deciso, a ratifica65. Por6m, neste mesmo ano de 

1927, "Borges de Medeiros [...] me comunicava [por carta] ter-se fixado no nome de 

Getulio Vargas para presidente do estado e no meu para vice-presidente", mas lhe abria 

a alternativa de aceitar a indicaao para a Camara Federal. Neves aceita a primeira mndi- 

ca 乞o, pois que "a vice-presidencia do Estado, naquele tempo, era um munus honorifi- 

co", o que lhe permitiria continuar advogando66. 

Eleita a chapa Vargas-Neves e tendo o novo presidente chamado para compor o 

seu secretariado os deputados federais Paim Filho e Oswaldo Aranha, Get丘lio "insistiu 

comigo para que viesse a ocupar uma delas [vagas na C合mara]. Alegava que seu gover-

no precisava ter aqui [Rio de Janeiro] um lider com excepcional autoridade", pois Flores 

da Cunha, que vinha exercendo a lideran9a do PRR no Congresso, assumia, "da tribuna, 

uma posi9ao de hostilidade ao governo federal", o que "inquietava" Getlio Vargas, 

61 Idem, p. 336-338 
！『 Idem, p. 352 
uJIdem, p. 350. 
64 Idem, p. 373-374 
uJIdem, p. 375. 
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"pois sua administraao, no Estado, carecia de apoio eficaz do presidente da Repbli- 

ca"67. Jo乞o Neves, ainda "relutante", teria sido "sitiado por companheiros aos quais no 

poderia negar meus bons servi9os junto de Vargas ou do Sr. Borges de Medeiros", que 

inclu am que "intercedesse junto ao presidente do Estado em favor de suas pretens6es, 

nomea6es para cargos vagos ou interesses semelhantes"68. Em sintese, Joao Neves as-

sim apresenta os motivos para ter aceitado a cadeira na Cmara, pois que as demandas 

que recebia, ao contr自rio de afast-lo do "fogo da politica partid白ria" o envolviam em 

"suas chamas"69: 

"Al6m disso, eu sempre fora o homem publico, 
nosh ltimos anos, mais pr6ximo do chefe do Parti- 
do, ja entao recolhido a sua fazenda situada no 
meu municipio. As circunstncias acabaram por 
colocar-me a meio caminho de Vargas e de Borges 
de Medeiros, de modo que naqueles primeiros 
tempos do novo governo eu ja no sabia como re-
solver as dificuldades da minha situaao. Aceitara 
a candidatura a vice-presid6ncia na esperan9a, a- 
parentemente fundada, de retirar-me da linha de 
frente partid自ria. Mas eis que, precisamente, ela 
me expunha, mais do que antes, ao dever de 4ten- 
der aos meus companheiros, de examinar seus ca-
sos pessoais e municipais, discutir solu6es, pro- 
n6-las e defend -las nerante o governo e a chefi- 

.,70 aご  

A partir destas "raz6es" que exp6e, Neves, findando o seu mandato intendencial 

一  」,一一一一」一  一  一一一一一一一一  一一！一 I,一  一1 一,一 α 一  「」一一」一1,一  一一一一一一一一一一！一一  ー一一」ー一‘一  」一  一一一一！一！」， 71 
e iazenuu o sueessor, pois a eIelyao[ uestej ia ser para mim um teste ue prestigio , 

66 Idem, p. 382-3 83. 
67 Idem, p. 393. 
68 Idem, p. 397. 
69 Idem, p. 398. 
n Idem, p. 397. 
" Idem, p. 399. 
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aceita ocupar a vaga na Cmara, cujas fun96es acumula com as de vice-presidente do 

estado, e passa tamb6m a exercer a liderana da bancada do PRRno Congresso. Nestas 

fun96es se encontraria quando da articulaao para a formaao da Alian9a Liberal. 

Fica claro a partir do que o pr6prio Joao Neves refere que as posi96es que suces-

sivamente ia ocupando ap6s a "pacificaao" das lutas intra-partidarias em Cachoeira se 

devem a sua habilidade em colocar-se em posi96es de mediaao. A pacificaao foi, ao 

mesmo tempo, o reconhecimento inicial da centralidade que possua entre os seus "ami- 

gos" que, segundo ele mesmo, herdara de seu pai, o que o credenciou a ser um dos arti-

fices desta "paz" ap6s a morte de Horcio Borges. Com  Baltazar de Bem, sucessor de 

Horacio Borges, Joao Neves tinha rela6es amistosas, pois foi o mesmo que o aconse- 

lhou, enquanto m6dico, a fazer a primeira viagem a Minas Gerais. A partir disto, Jo谷o 

Neves voltou a ter boas rela6es com Borges de Medeiros que o aceita na Assembl6ia 

estadual onde passa a defender o chefe do PRR. Nas crises poltico-militares da d6cada 

de 1920, Joao Neves teve a oportunidade de demonstrar a fidelidade a quem se refere 

como ter sido o seu nico chefe ao mesmo tempo em que adquire notoriedade no estado 

por sua atividade principalmente enquanto orador. A morte de Baltazar de Bem e o afas-

tamento de Francisco Gama o colocariam como "chefe unipessoal" do PRR em Cacho- 

eira, al6m de proporcionar-lhe o exercicio da intendncia, o que fortalecia o seu poder 

neste municipio enquanto o principal mediador entre este e o governo do estado e/ou o 

chefe do PRR. Borges o convida para assumir uma cadeira na C含mara, mas ele recusa, 

aceitando, por6m, a indicaao para a vice-presidencia. Quanto a recusa seguida de acei- 

ta9ao de um outro cargo, ha indica6es de que Joo Neves aspirava vir a ser o chefe do 
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governo do estado e provavelmente julgasse que seu afastamento do Rio Grande do Sul 

poderia ser-lhe prejudicial72 

Neves explicitamente se apresenta como um mediador entre Borges, Vargas e os 

seus "amigos" que lhe apresentavam demandas que se multiplicavam por ser ele o vice- 

presidente. A partir, pois, desta posi9ao aceita finalmente uma vaga na C含mara por in- 

sistencia de Getlio que tamb6m o designa, junto com Borges, lider da bancada do PRR 

no Congresso Nacional. At6 ento suas rela6es e os correspondentes nveis de aao se 

restringiam aos pianos municipal e estadual. No Rio de Janeiro, onde chegou legitimado 

e prestigiado por Borges e Vargas como deputado federal, lder da bancada e vice- 

presidente do Rio Grande do Sul, estes se ampliariam para o plano nacional, entre seus 

colegas parlamentes e junto a presidencia da Rep丘blica. 

Palm Filho tamb6m contou com bases locais fortes. Depois de formado, deslo- 

cou-se para Vacaria onde "foi definitivamente introduzido na vida poltica por seu tio, o 

coronel Avelino Paim de Sousa, chefe local de grande prestigio"73. Em 1909 6 indicado 

e assume a intendencia do municipio e 6 eleito para a Assembl6ia estadual. Em 1912 

deixa a intendencia e em 1913 a Assembl6ia, quando 6 convidado por Borges de Medei- 

72 0 pr6prio Neves refere que Paim Filho op6s "restri96es" ao seu nome como vice de Vargas. Ver Idem, 
p. 388. Isto pode indicar que outras tens6es ou conflitos deveriam estar em jogo naquele momento e no 
somente os interesses "pessoais" ou econ6micos de Neves. Em entrevista publicada em 11 de maio de 
1929, quando jh deputado federal, declarou ele que "o meu destino 6 ser o substituto do Getlio", referin- 
do-se a promotoria de Porto Alegre, lideran9a da bancada na Assembl6ia estadual e depois no Congres-
so e que "no governo sou eu o seu substituto". Ver Entrevista com Joao Neves da Fontoura, Revista do 
Globo, n.。  8, Porto Alegre, 11 de maio de 1929. Em 11 de outubro de 1930, com o movimento armado ja 
deflagrado, GetCjlio Vargas indicou Oswaldo Aranha para assumir o governo do estado enquanto partia 
para o front em trem especial. Neste dia Vargas escreveu em seu dirio que Joao Neves "ficou zangado 
comigo porque desejava seguir e por outros motivos que n谷o percebi bem, e que me pareceram um tanto 
fteis pela irritaao de sua sensibilidade". No mesmo texto em nota explicativa 6 esclarecido que Joo 
Neves apresentou pedido de renncia a vice-presidencia do estado porque Vargas decidira transmitir o 
governo a Oswaldo Aranha. Ver VARGAS, Getlio. Didrio. Sao Paulo/Rio de Janeiro, Siciliano/FGV, 
1995, p. 9. 
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ros e assume a Secretaria do Interior e Exterior do Rio Grande do Sul. Em 1915 deixa o 

secretariado e no ano seguinte 6 nomeado "chefe de policia do Estado - cargo anteri-

ormente oferecido a Getlio Vargas, que o recusara", quando Borges de Medeiros e o 

grupo familiar Vargas buscavam uma reaproximaao74. Paim permaneceu na chefia de 

policia at6 1918, quando retorna え  Assembl6ia estadual. 

Diferentemente de Getlio Vargas e Joao Neves, Paim Filho no parece ter-se 

atritado com Borges de Medeiros durante o periodo aqui considerado, ao menos da for-

ma como ocorreu no caso dos dois primeiros. Desde a sua presidencia do Bloco Aca- 

dmico Castilhista ele ocupou cargos muito prximos de Borges de Medeiros, o que era 

um i ndice de seu prestgio junto ao chefe. Isto permitiu-lhe estabelecer media6es im- 

portantes, como a que exercera no citado caso das rela6es entre o grupo familiar Var-

gas e o governo do estado. Portanto, nas crises poltico-militares da d6cada de 1920, 

Paim Filho ja se encontrava alinhado com o presidente do estado. 

Na campanha eleitoral de 1922 para a reelei9o de Borges de Medeiros partici-

pou ativamente, bem como no levante armado de 1923, quando, sendo ja "coronel da 

Guarda Nacional, licenciou-se da Assembl6ia dos Representantes, tendo sido encarre-

gado de organizar a Brigada Provis6ria do Nordeste"75. A frente desta Brigada Paim 

Filho se notabilizaria nos combates. Em 1924, eleito deputado federal, novamente licen-

cia-se para organizar provis6rios, o "destacamento Paim, formado por quatro corpos 

provis6rios, num total de 1600 homens", a fim de lutar contra os rebeldes tenentistas, 

73 ABREU, Alzira Alves de et ai. (coord.), op. cit., 2001, P. 4228. 
74 Idem, ibidem. 
75 Idem, ibidem. 
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tendo combatido inclusive no Paran 76. Por sua participa9谷o nestes conflitos que termi-

nariam por redundar na formaao da chamada coluna Prestes, foi nomeado pelo presi-

dente da Republica, Artur Bernardes, general honorrio do exrcito, "tendo sido seu 

fardamento de gala oferecido por seus colegas da Camara dos Deputados"77. Em 1927 

ele 6 reconduzido a C含mara, mas renuncia no ano seguinte para compor o secretariado 

do governo de Getlio Vargas no Rio Grande do Sul na pasta da Fazenda 

Joao Neves descreveu Paim como um "sectario" dentro do PRR, um "direitista, 

no pelo culto de certos principios ou sistemas filos6ficos, mas pelo aferro personalista 

a normas e costumes". Para ele "havia dois Rio Grandes: o castilhista e o maragato, um 

com todas as virtudes, e o outro com todos os defeitos", dai que "no i ntimo, ele se jul-

gasse com indiscutivel direito a recolher a heran9a do Sr. Borges de Medeiros"78 

O que os casos acima analisados demonstram 6 que a administraao adequada 

das tens6es entre a solidariedade ao grupo familiar,a fac9ao partidria, ao chefe do 

PRR, aos "amigos e correligionrios", aliada a forma6es culturais e escolares elevadas, 

permitiram a estes polticos espaos de atua 乞o diferenciados que iam desde a organiza- 

頭o de elei96es, vendetas pessoais e polticas paroquiais, passando pelas lideran9as miii- 

tares, pela participaao em comicios, em tribunas parlamentares, em escritos na impren-

sa e em cargos poltico-administrativos no estado e no Rio de Janeiro. Mas eles busca- 

yam tamb6m, e nisso foram em grande medida bem sucedidos, um reconhecimento que 

extrapolava em muito aquele que podiam obter pelo exercicio da patronagem nos niveis 

paroquial, estadual e federal e que atravessava as esferas juridica, partidrias, familiares, 

76 Idem, ibidem. 
77 Idem, ibidem 
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burocrticas e pautava as rela6es de amizade. 

As "express6es interesse do Rio Grande, o dever do Rio Grande,a honra do Rio 

Grande tinham, para os homens da nossa geraao, um sentido quase mistico. N6s nos 

considerdvamos soldados do Rio Grande, cavaleiros andantes da sua honra, servidores 

dos seus ideais"79. A notoriedade militar e enquanto oradores, "tribunos" e "intelectuais" 

se articulavam para que passassem a se conceber como encarna6es do Rio Grande do 

Sul, seus porta-vozes e int6rpretes dos seus desejos, identifica o que se fbi constituindo 

ao mesmo tempo em que Get丘lio Vargas assumia o governo do estado e passava a me-

diar uma aproxima o com os principais lderes da oposi9o ao PRR que eram tamb6m 

uma oposi9ao a Borges de Medeiros, notadamente, a aproximaao com os lideres do PL 

para a formaao da Frente Unica. Esta notoriedade era, pois, baseada na cren9a "misti- 

ca" a eles atribuIda de que eles de fato encarnavam o que diziam e eles prprios criam 

encarnar. Ou seja, tornavam-se int6rpretes e senhores do sentido para a sociedade en-

quanto seus lideres carismticos. 

Os recursos culturais e escolares adquiridos, as viagens realizadas, os la9os de 

amizade estabelecidos com outros polticos, juristas, professores, advogados, funciona- 

rios publicos e companheiros de armas os foram autonomizando frente s disputas poi- 

tico-partidarias paroquiais e qualificando-os socialmente para intervir, agindo e dando 

conta discursivamente de suas "raz6es", em outras esferas: comando de tropas, liderana 

de bancadas parlamentares, entrevistas aos jornais, atuaao em jris, enfim, qualificari- 

do-os at6 o ponto em que se julgaram, e eram assim julgados pelos outros, aptos a pro- 

78 FONTOURA, Joo Neves da, op. cit., 1969, p. 388. 
79 Idem, p. 573. 
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porem a6es e mobiliza6es coletivas. O sucesso das carreiras polticas dos membros da 

geraao de 1907 deveu-se tanto a ocupaao destas posi96es de mediaao entre diversos 

niveis e esferas cujas l6gicas passavam a dominar, quanto a notoriedades adquiridas em 

feitos her6icos, seja em a6es militares, seja enquanto oradores. 

Ao final da d6cada de 1920 todos os membros desta geraao ocupavam posi96es 

poltico-partid自rias de lideran9a no Rio Grande do Sul e, alguns deles, no pr6prio pas. 

Destes lugares 6 que se credenciavam para levarem a cabo as articula6es que formari-

am a Frente ロ  nica entre os partidos do Rio Grande do Sul, a Aliana Liberal no Brasil 

e, logo depois, a conspiraao poltico-militar que levou ao movimento armado de 1930. 
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Ix 
A OFENSIVA DOS "CAT6LICOS" 

Em 1980, por ocasio de um simp6sio sobre a Revoluao de 1930 realizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Machado Carrion, ex-aluno da 

Faculdade de Direito e professor da Faculdade de Economia da universidade citada, 

prestou um depoimento no qual abordou a a9ao de um grupo de entao jovens estudantes 

que rec6m ingressavam num curso superior nos incios da d6cada de 1930: 

"N6s, ao entrarmos na Faculdade de Direito, lev- 
vamos uma consci6ncia catlica muito firme, on- 
entada principalmente pelo padre Werner, em cuja 
cela, no Anchieta, os polticos da 6 poca iam se a- 
conseihar. Tomamos a resolu9ao de transformar a 
Faculdade - a de Direito e as demais; reconquis- 
t-las para o humanismo cristo." 

Por que esta busca de reconversao das institui96es citadas para o "humanismo 

cristo"? Ainda segundo a avaliaao de Carrion; quando ele e os demais membros de 

seu grupo ingressaram na Faculdade de Direito, "o positivismo, que estava no governo 

do estado, dominava as ctedras universitdrias", de modo que "conquistar" as ctedras, 

1 CARRION, Francisco Machado. Depoimento. In.: VARIOS. Simpsio sobre a Revoluぐao de 30. Porto 
Alegre, ERUS, 1980, P. 678. 
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"quando a figura do professor catedrdtico valia alguma coisa e podia enfrentar os donos 

do poder", era uma prioridade2. 

O grupo ao qual Carrion pertencia foi nomeado por Trindade de "geraao cat6li- 

Ca", a qual inicia sua "influencia" na sociedade rio-grandense na dcada de 1920 e tem 

seu ocaso na d6cada de 1950. Nestes 30 anos o grupo teria lentamente se imposto sobre 

aquela que teria sido a "geraao positivista', que se formou nos fins do s6culo XIX e 

perdurou politicamente at6 a revolu9ao de 30"3. Ainda segundo Trindade, o que diferen-

ciava substancialmente uma geraao da outra 6 que, no caso da segunda, "no houve 

uma integraao dos diversos dominios como, por exemplo, entre o poltico e o religioso 

Eram grupos distintos atuando mais sob a aparente 'unidade' da doutrina 'positivista". Ja 

a "geraao cat6lica' vai se caracterizar por uma unidade estreita entre os vrios dom ー  

nios. Era o mesmo grupo que atuava na politica, na universidade e na pr自tica religiosa". 

A "coesao" desta "geraao" se dava fundamentalmente devido a sua comum forma o 

elementar e secundria em col6gios cat6licos, principalmente nos estabelecimentos ge-

ridos por padres jesuitas de origens teutas, o Ginsio Nossa Senhora da Concei9ao de 

So Leopoldo e o seu sucessor porto-alegrense Gin自sio Anchieta. Os "positivistas", por 

seu turno, "nao tiveram sua escola elementar baseada na doutrina de Comte"4. 

Com efeito, o grupo dos cat6licos, pelo que se pode perceber pela sua relativa 

coesao, proximidade etria e compartilhamento de uma forma9ao escolar e cultural co- 

mum, pode ser tratado como uma geraao de acordo com os crit6rios que se tem adota- 

2 Idem, p. 684 e 686, grifos no original. 
3 TRINDADE, Fernando Casses. Uma contribui9ao a hist6ria da faculdade de filosofia da UFRGS. Revis- 
ta do Instituto de Filosofia e Cincias Humanas/UFRGS. Porto Alegre, IFCH!UFRGS, ano X, 1982, p. 
39. 
"Idem, p. 40. 
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do neste trabalho. Ja quanto aos ditos "positivistas", ha uma grande dificuldade de defi-

ni-los mais claramente, seja como um grupo fechado, seja como uma gera9ao. Al6m de 

terem sido os crit6rios que os cat6licos adotaram para nome-los muito difusos e impre- 

cisos, eles nao apresentam as caractersticas de coesao e compartilhamento de uma for- 

ma9ao comum que justificasse categoriza-los como uma gera9ao. Os cat6licos assim 

chamavam a todos os que nao compartilhassem com eles sua preferencia religiosa e sua 

filosofia especifica. 

Os "positivistas" seriam os cientificistas e/ou "materialistas" de um modo geral, 

ou seja, aqueles que nao comungavam com as metafsicas id6ias humanistas crist谷s que 

os cat6licos pregavam. Estes, porm, ainda estavam ativos no periodo em que os cat6li- 

cos come9am a ganhar espa9os na docencia universitaria, nos cargos politico-partidrios 

e nas atividades profissionais e culturais mais gerais. Ou seja, foram a eles anteriores e 

contempor合neos. Assim poderiam ser nomeados desde os republicanos da geraao da 

propaganda at6 os mais pragmticos lideres revolucionrios de 1930 da gera o de 

1907. As vezes, para alguns dos cat6licos, os "positivistas" sao os partid白rios de Borges 

de Medeiros, s vezes s谷o os que pregavam o liberalismo classico,a s vezes sao os que, 

de fato, professavam uma ideologia mais ou menos baseada em Comte. 

N谷o se sustenta, pois, a no9ao de uma "gera9ao positivista". Esta na verdade foi 

uma criaao dos cat6licos na sua luta por obten9ao de espa9os significativos em termos 

profissionais, politico-partid言rios e culturais. O r6tulo foi inventado com o objetivo de 

que fossem identificados os seus mais imediatos "inimigos". Os cat6licos, por6m, repre- 

sentaram no Rio Grande do Sul a mais forte e bem organizada resistencia e contra- 

ofensiva a quele "bando de id6ias novas" que legitimaram a proclama9ao da rep丘blica e 
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a aao dos republicanos desde a poca da propaganda. 

Tendo como fio condutor da anlise a abordagem da gera9ao cat6lica, o presente 

capitulo busca enfocar tanto os aspectos mais vinculados s id6ias e concep96es filos6- 

fico-doutrinrias que predominaram ao longo dos primeiros 40 anos da Faculdade de 

Direito, bem como a oposi9ao que se estabeleceu neste campo entre a citada gera9ao e 

os professores e alunos que n谷o comungavam com a filosofia humanista lida pelo vi6s 

catlico. Assim, primeiramente 6 abordada a forma o e as caractersticas do grupo dos 

catlicos. Num segundo momento 6 enfocada a sua participaao na Faculdade de Direi- 

to, quando, visando a citada "reconquista" da institui9ao para o humanismo crist谷o, seus 

membros se contrapuseram a queles que nomearam "positivistas". 

9.1 - Os JESUTAS E O PROJETO PROSELITISTA CAT6LICO 

Na tentativa de melhor identificar quem foram os membros da gera9ao dos cat6- 

licos se faz necess自rio abordar brevemente a atuaao dos padres jesutas no Rio Grande 

do Sul no s6culo XIX e inicios do XX5. Depois dos percal9os pelos quais passou a 

Companhia de Jesus durante a segunda metade do s6culo XVffl, quando a ordem che-

gou a ser extinta pelo Papa Clemente XIV em 1773, foi ela restaurada por bula papal em 

1814. No ano seguinte, o rei espanhol readmitiu os jesutas em seus dominios, mas ou-

tras persegui96es se seguiram. Em 1835 o governo proibiu novamente a atuaao dos 

5 As considera96es seguintes sao baseadas em BOHNEN, Aloysio, ULLMANIN, Aloysio Reinholdo. A 
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membros da Companhia de Jesus na Espanha. 

Como a mesma 6 poca o presidente Rosas da Argentina solicitasse a presen9a de 

padres da ordem em seu pas, um grupo deles se dirigiu a Buenos Aires. Porm, logo se 

incompatibilizaram com o chefe do governo argentino, tendo sido oficialmente expulsos 

em 1842. Um ano antes, contudo, alguns deles se dirigiram para o Rio de Janeiro. De l, 

onde nao teriam sido inicialmente bem recebidos pelo bispo local, Dom Manoel do 

Monte Rodrigues de Arajo, partiram para o Rio Grande do Sul por solicita9ao do pre-

sidente da provncia, que queria padres para "atenderem [...] as zonas rurais"6, ao bispo 

referido7. 

Em 1842 os padres jesutas espanhis chegaram a Porto Alegre, de onde passa-

ram a empreender "miss6es" em diversas localidades do interior da provincia8 quando, a 

pedido de colonos teutos cat6licos, teriam se correspondido com seus co-irmaos de or-

dem austriacos que aceitaram enviar ao Brasil sacerdotes que falassem o idioma alemo. 

Em 1849 desembarcaram em Porto Alegre tres padres jesuitas (um polon6s, um tcheco e 

um silesiano). Todos dominavam a lingua materna dos colonos teutos e inicialmente se 

limitaram a atuar junto a estes no interior, seja quando s questes propriamente religio- 

sas, erigindo parquias e distribuindo sacramentos, seja, j em 1850, na ere9ao de esco- 

ias elementares. Entao, "o ensino visava a vida prtica, cotidiana, do filho do imigran- 

一，,9 A 一ー‘一一一ー：一一一ニ一一ー．ーエ．~, ～ノー．ー一ー人‘ンー～、一  A、，ー”, 。z、  。ハ”11;,,AI、  ハ1什”ハ。  A＋ム lQQく  ロ，つ”, 
Lじ  ・ハじsws Priiiiaros Pil(.LIじさどしI flILIIUハ'II'-,さ上I.)工aiii さし DしらUIIIU.tJ J LLU. 	、しレ  」 I) UJ 、ノ工“"1 

78 jesuitas, em 1900 seu nmero chegou a 100 padres "trabalhando entre os teuto- 

atividade dos jesuitas de Sao Leopoldo (1844-1989). Sao Leopoldo, UNISINOS, 1989, p. 15-101. 
6 Idem, p. 87. 
7 A 6 poca o Rio Grande do Sul fazia parte da diocese do Rio de Janeiro, emancipando-se apenas em 1848. 
8 Eram viagens espor自dicas nas quais os padres ministravam sacramentos e rezavam missas. 
9 BOHNEN, Aloysio, UILLMANN, Aloysio Reinholdo, op. cit., 1989, p. 129. 
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brasileiros" lo. 

Na virada do s6culo XIX ao XX, porm, os padres jesutas no estavam mais a-

penas "trabalhando" entre os imigrantes cat6licos e seus filhos de origens germanicas 

Em 1869 inauguraram um col6gio em Sao Leopoldo, o Nossa Senhora da Concei9o, 

que iniciai.mente visava preparar "professores para os distritos coloniais e padres para a 

cura de almas"11. Segundo padre Schupp, a frequencia de alunos desde cedo nao se limi-

tou aos filhos dos colonos, de modo que, paulatinamente, "a juventude luso-brasileira se 

tomou a maioria e [...] o idioma portugues, que antes desempenhava um papel secund- 

rio, se converteu na lingua dominante"12 

Segundo Bobnen e Ullmann, os padres responsveis pela escola chegaram a 

pensar em fechar suas portas, pois a presen9a dos luso-brasileiros ia desviando a institu- 

i9ao de seus objetivos iniciais de formar padres e professores para as col6nias. Por6m, 

ao contr自rio de ser fechado, o col6gio foi ampliado e passou tamb6m a formar alunos 

aptos a prestarem os exames preparat6rios ao ingresso nas escolas superiores do Imp6- 

rio. Em 1878 cinco alunos do Concei9ao prestaram os exames de portugues na Escola 

Normal em Porto Alegre, tendo sido todos aprovados. Ja no periodo republicano, 1900, 

o Concei9谷o logrou o estatuto de instituto equiparado ao Ginsio Pedro II, quando para 

tal recebeu o apoio de Jlio de Castilhos, que interveio em favor do pleito dos padres 

junto ao ministro Epitacio Pessoa, o qual nao estaria aceitando o ensino religioso como 

parte do curriculo da escola. Com  o apoio do lider do PRR, mesmo depois da equipara-. 

'O Idem, ibidem 
11 Idem,p. 179. 
12 SCHUPP, Ambr6sio, apud, Idem, ibidem 
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9ao, este ensino se manevじ  

Em 1890, por6m, os padres de Sao Leopoldo inauguraram em Porto Alegre um 

outro col6gio, o Ginsio Anchieta. 

"Em virtude de haver trs 'Academias' livres, isto 
6, Faculdades, na Capital [...], os padres pensaram 
ser frutuoso preparar os alunos do Anchieta para 
os ditos cursos. O Anchieta foi extetnato do Con- 
cei9ao de Sao Leopoldo, a partir de 1903. Sem 
demora, ficou patente que a administra o bem 
como a feitura dos programas sofria interferencia 
do Concei9o. Buscou-se, ento, a total autonomia 
do Col6gio de Porto Alegre. Para tanto, o pr6prio 
Reitor de So Leopoldo, Pe. Liitgen, SJ, nao me-
diu esfor9os. Ele mesmo dirigiu-se ao Rio de Ja- 
neiro, com un-ia recomendaao escrita do Presiden-
te Borges de Medeiros, a fim de dar todos os pas-
sos necessrios. A 23 de junho de 1908, um decre-
to presidencial concedia a autonomia ao Anchieta, 
passando a chamar-se Ginsio, com direito de rea-
lizar exames preparatrios."14 

Contando agora com o Anchieta na capital do estado, em 1912 os padres fecham 

o Nossa Senhora da Concei9ao e o transformam em Seminrio Provincial, "a pedido de 

Dom Joao Becker", bispo de Porto Alegre'5 

O Anchieta, por6m, nao foi o inico estabelecimento de ensino fundado pelos 

padres jesutas em cidades fora da regiao colonial teuta. No deve ter sido por acaso que 

Pelotas e Rio Grande, as duas maiores cidades do estado depois de Porto Alegre e pro- 

13 Este epis6dio mostra o pragmatismo que norteava as a6es de Jlio de Castilhos. O mesmo "positivista" 
que abominava os "metafisicos", nao se furtava em apoiar um pleito de manutenao de ensino religioso 
em uma escola que, mesmo confessional, portanto nao-oficial, era importante para as col6nias alems e, 
mais ainda, para os influentes padres jesuitas junto aos imigrantes e seus filhos de origens teutas, uma 
crescente fonte de apoio ao PRR. 
l4 BOWSEN, Aloysio, ULLMANN, Aloysio Reinholdo, op. cit., 1989, p. 196. 
15 Idem, p. 203. 
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fundamente identificadas com o mundo luso-brasileiro, tenham recebido, em 1895 e 

1900, respectivamente, col6gios similares fundados por eles. Por outro lado, teriam sido 

os jesutas que convidaram para auxili-los em suas escolas os irm谷os maristas, que, 

posteriormente, seriam os fundadores de v白rias outras institui96es de ensino elementar e 

secundrio no Rio Grande do Sul'6. 

Com efeito, ao longo do tempo em que os jesuitas, principalmente os "alemaes", 

passaram a atuar no Rio Grande do Sul, fica patente seu interesse pela rea do ensino. 

Sua atividade pedag6gica, inicialmente voltada para os filhos dos imigrantes teutos, 

logo se voltou para o conjunto da popula o. Por6m, na medida em que passaram a ata- 

ar no e para o mundo luso-brasileiro os jesuitas o faziam com o intuito de influenciar na 

formaao cultural, religiosa e moral da "elite s6cio-econmica" rio-grandense. "Eles 

acreditavam que [...] investir culturalmente, nessa elite, era uma garantia da irradia o 

de uma mentalidade cat6lica no seio da sociedade. ,,17 

Sua atuaao educativa se baseava em dois pontos bsicos: a "formaao 'intelec- 

tual" e a "disciplina". A primeira acentuava enormemente os conteudos culturais aceitos 

pela Igreja cat6lica correntes na Europa, da qual se originavam os primeiros padres- 

professores que atuavam nas escolas, de modo que "certo grupo de alunos anchietanos 

tinha uma educa 谷o equivalente a certos ginsios europeus". Em termos filos6ficos, o 

pensamento baseado na "escolstica" era predominante, o qual se contrapunha ao cienti- 

ficismo que dominava o pensamento no religiosamente engajado e at mesmo anticle- 

rical. "A 'gera 谷o cat6lica' somente 'atualizou' em alguns pontos a Escolstica." Este 

'6 ldem,p. 141. 
17 TRINDADE, Fernando Casses, op. cit., 1982, P. 42. 
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acento "intelectual" se obtinha tamb6m pelo incentivo a "competi9ao" entre os alunos 

pela conquista de "honras escolares" de acordo com listas de desempenho. "Essa com- 

peti弾o intelectual, no fundo, tinha o objetivo de criar uma 'elite'." No caso a formaao 

de uma elite intelectual dentre aqueles oriundos dos grupos familiares da "elite s6cio- 

econ6mica" do Rio Grande do Sul'8. 

Isto se completa com uma estrita disciplina que pregava o: 

"respeito a autoridade do professor e principal-
mente do sacerdote. Vrios padres exerceram so-
bre estes jovens, baseados na autoridade, uma in-
fluencia espiritual e moral. A autoridade tamb6m 
estava presente na disciplina corporal, no cumpri-
mento dos horrios estabelecidos de cada aula, na 
rigorosa ordem para entrar nas salas de aula, no si- 
lncio absoluto no desenvolvimento das discipli- 
nas... Mesmo quando esses jovens estudantes atmn- 
giam a idade adulta, no conseguiam se libertar 
dos diretores esDirituais aue orientavam at6 assim- 
tos familiares e pro丘ss ionis."19 

Estes aspectos apontados configuram o que se poderia chamar de um projeto 

cat6lico-jesutico. Por meio da disciplina e de uma formaao escolar elitista e orientada 

filosoficamente para os valores humanistas cristos derivados do neotomismo, os jesui- 

tas passaram a influenciar decisivamente aqueles que se tornariam parte da elite cultural 

e poltico-partidria do Rio Grande do Sul. 

Na consecu9ao deste projeto se destacaria a atuaao de um padre jesuta em es- 

pecial: Werner von und zur Mihlen". Nascido em 1874 em Miinster, capital da Vestf- 

lia, Alemanha, era originrio da nobreza rural local. At 1891 estudou num importante 
' 

18 Idem, p. 4 1-42. 
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col6gio alemao, quando se transferiu para a Holanda onde passou a se preparar para o 

noviciado jesuita. At6 1907 completa sua formaao sacerdotal na B6lgica e em Portugal, 

tendo estudado a lingua portuguesa neste ltimo pas j visando sua vinda para o Brasil. 

Em 1908, padre Werner assume um posto de docente no Col6gio Catarinense, em Flori- 

an6polis, de responsabilidade da Companhia de Jesus. Nesta poca trava rela6es com o 

futuro bispo de Porto Alegre, Dom Joao Becker, entao bispo de Santa Catarina. Em 

1912 6 transferido para a capital do Rio Grande do Sul, quando passa a lecionar no Gi- 

nsio Anchieta, que contava ento com 400 alunos. Neste h ltimo ficaria at6 a sua morte 

em 193920. 

Quanto a sua atuaao docente, padre Werner ficou encarregado da disciplina de 

filosofia no Ginsio Anchieta, a qual lecionou tamb6m no Instituto Jlio de Castilhos 

por um ano em 192721. "A filosofia era a razao de ser de sua vida cultural. Juntamente 

com a Apologtica e a Teologia cultivou como ningu6m do seu tempo, aqui em Porto 

Alegre, a rainha das ci6ncias."22 No Anchieta costumava receber em seu "cub iculo- 

consult6rio" os seus "dirigidos"23 

O col6gio no qual atuava o padre Werner, por6m, "no passaria de mais uma 

escola confessional qualquer se no tivesse como seu prolongamento a Congrega o 

Mariana."24 As congrega6es deste tipo eram antigas associa6es incentivadas e dirigi-

das por membros da Companhia de Jesus. Outras ja existiram em Sao Leopoldo, sendo a 

19 Idem, p. 42-43. 
20 Informa96es retiradas de RABUSKE, Arthur. Padre Werner:aservi9o da inteligdncia ga鳶cha (1923- 
1939). Sao Leopoldo, UNISINOS, 1999. 
21 Idem, p. 287. 
22 MJGAJJjES, Alvaro, apud, idem, p. 222. 
23 RABUSKE, Arthur, op. cit., 1999, p. 181. 
24 TRINDADE, Fernando Casses, op. cit., 1982, p. 43. 

343 



mais significativa a Nossa Senhora da Imaculada Concei車o, vinculada ao col6gio jesu- 

ta de Sao Leopoldo, e em Porto Alegre. Mas aqui importa especialmente as que tiveram 

como centro o Ginsio Anchieta. Em 1894 foi criada a Mater Ter Admirabilis, que con-

gregava cat6licos do sexo masculino. Em 1911 estabeleceu-se a Mater Salvatoris dos 

academicos, que em 1925 se dividiu em duas se96es, uma de formados e outra de for- 

mandos. Havia ainda a Nossa Senhora da Gl6ria, que reunia os estudantes das s6ries 

finais do Anchieta. Todas findaram por ter neste col6gio suas sedes, pelo que seu pr6- 

dio25 "veio a tomar-se em Porto Alegre, RS, um verdadeiro burgo mariano, que aninha-

va um 'exdrcito azul' para a vida cat6lica e apost6lica da capital gacha"26. As congre- 

ga96es marianas se constituram na: 

"escola' mais frtil da 'geraao cat6lica'. Nela se 
reduplicava e se aprofundava as metas do Col6gio 
Anchieta: o 'intelecto' e a 'disciplina'. Acrescenta- 
va-se mais uma: a dimenso 'espiritual' que se cen-
trava na prtica dos sacramentos como a confissao 
e a comunho. No fundo, a dimensao 'espiritual' 
propunha um processo de santificaao. {...] Os jo-
vens eram rigorosamente escolhidos por seus co-
legas marianos e apresentados ao diretor espiritual. 
Eles passavam por um perodo de 'prova o', em 
que eram primeiro considerados aspirantes para 
depois passarem a condi9谷o de verdadeiro congre- 
gado. A Congregaao Mariana, no inicio exclusi-
vamente masculina, visava uma devo9o especial 
a Virgem Maria. Sob sua prote9ao seus elementos 
pediam a sua santifica9ao. Al6m de um aperfei9o- 
amento pessoal, ela tinha uma fun9ao de apostola-
do daqueles que estavam afastados do seio da 
Igreja e assim como de ajuda a santifica o dos ja 
cat6licos. Por outro lado, dentro de um espfrito de 

, 

25 Entao se localizava na atual rua Duque de Caxias, a poucos metros da catedral metropolitana, do pal - 
cio do governo, da sede da Assembl6ia e do judicirio estaduais e das casas de Jlio de Castilhos, que 
hoje abriaa o museu de mesmo nome, e de Bornes de Medeiros. 
26 RABUSKE, Arthur, op. cit., 1999, p. 249, grifos apostos ao original 
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combate, os 'congregados' deviam Proteger α 
Igreja contra os seus inimigos. Isso acrescentou a 
sua misso espiritual um carter inquisitorial que 
visava detectar inimigos. No incio, eram os 'posi- 
tivistas'. denois os 'protestantes' e nor fim os 'co- 
munistas'.'''" 

A linguagem das fontes acentua uma dimensao quase militar destas congrega- 

cOes no sentido da disciplina de seus membros que formavam um exrcito que lutava 

contra os que julgavam inimigos do catolicismo. O projeto catlico-jesuta se apresen-

tava como uma missao proselitista e salvacionista de almas e da sociedade. Quando, na 

d6cada de 1930, os membros da geraao cat6lica passaram a ocupar espaos importan-

tes nas ctedras das faculdades, nos movimentos polticos, na burocracia estatal e na 

imprensa, "ns, na verdade no tendo partido, faziamos mais uma aao cat6lica, isto6 , 

menos cat6lica que politica. O nosso grupo marchou, vamos dizer, para uma linha de 

verdadeira aao poltica."28 Segundo Trindade, "essa abrangencia progressiva e totali- 

zante mostra que a meta final do 'catolicismo jesuta' era se implantar no seio da pr6pria 

27 TRINDADE, Fernando Casses, op. cit., 1982, P. 43. Trindade complementa: "No ritual das atividades 
da Congregaao estava, al6m da prtica religiosa, uma reuniao semanal em que era exigida a assiduidade 
e a pontualidade. Durante a reuniao eram feitas ora6es e leituras, acompanhadas de canticos religiosos. 
Porm, a parte mais importante era a palestra do diretor espiritual. No tempo em que o Pc. Werner dirigiu 
a Congrega9ao, o seu sermao era o momento culminante. Al6m de um claro escopo espiritual, ele tinha 
fundamentais ressonncias sociais e polticas. Visando incentivar a pratica religiosa, os congregados mar-
cavam comunh6es gerais o realizavam festividades delicadas aos seus devotos. Por6m o centro da espiri-
tualidade estava nos retiros espirituais abertos ou fechados que tinham como guia os Exercicios Espiritu-
ais de Santo Inacio. Esses retiros intensfIcavam ofervor dos congregados e criavam clima para realizar 
verdadeiros milagres em termos de 'convers6es'. Outra atividade significativa do congregado foi a prtica 
de atos de caridade que n含o ultrapassava os limites de uma filantropia. Isto ja mostrava uma viso 'refor- 
mista' de como se pensava a questao social. Esta caridade aparecia, em primeiro lugar, como um ato espi-
ritual de f cat6lica que transparecia nas visitas aos enfermos e presos. Como tamb6m uma caridade mais 
social que prestava auxilio aos pobres necessitados. Muitos congregados possuiram o seu pobre o qual 
ajudavam nas suas carencias". Grifos apostos ao original. 
28 CARRION, Francisco Machado. Depoimento, op. cit., 1980, p. 681 
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sociedade civil e que ela se constituia na extensao natural da escola confessional"29. 

Embora tendo surgido de forma independente do movimento cat6lico estrutura-

do no Rio de Janeiro em tomo do Centro Dom Vital30, depois de 1930 estes cat6licos 

rio-grandenses passam a se relacionar com mais frequencia e em consonancia com o 

movimento cat6lico brasileiro em geral. Padre Werner esteve a frente da congrega9o 

Mater Salvatoris de 1923 a 1939. Em 1931, sob a presidencia de honra do mesmo pa- 

dre, o grupo cat6lico do Rio Grande do Sul fundou um Centro Cat6lico de Acad6micos. 

Seguiu-se a cria9ao de Centros da Juventude Cat6lica e a formaao da Liga Eleitoral 

Cat6lica (LEC) local. A LEC era uma organiza o de cat6licos leigos e religiosos que 

se propunha a influenciar nos votos dos cat6licos em geral quanto ao apoio a candidatos 

que se comprometessem a defender suas "teses" nas Assembl6ias Constituintes federal 

de 193,3 e estadual de 1935, nao importando o partido poltico31. Em 1934, foi criada 

ainda a Associaao dos Professores Cat6licos por influencia do professor carioca Eve- 

rardo Backheuser e nos moldes da congenere do Rio de Janeiro32. 

Estas congrega6es e associa96es, al6m de servirem como centros da atividade 

proselitista religiosa, cultural e poltica dos cat6licos, eram tamb6m espa9os comple-

mentares a s suas forma6es escolares e atua6es profissionais que cimentavam os laos 

de rela6es interpessoais estabelecidos desde muito cedo nos col6gios e faculdades fre- 

qentados. Estes elementos levantados, pois, caracterizam esta gera9o cat6lica e os 

29 TRINDADE, Fernando Casses, op. cit., 1982, p. 45 
30Y_I ---- -- 

mum, p・ LfLf..Lf). 
31、T一一」 	・,h l 	, 	 ., 	A 
T、讐sLaocasl四  enegou anaver uma certa aivergencia no grupo cat6lico a respeito da posi9ao do bispo de 
rono Alegre, uom Joao J3ecker, que apoiou o interventor federal Flores da Cunha em sua posi9ao contr- 
ria ao levante constitucionalista ae 1932, enquanto que os bispos de Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana 
roram a eie contrarios. vetaines em iaem, p. 4S-49. 
32T」一一  ,1一,」一  "UじHl,iojuem. 

346 



principios a partir dos quais passariam seus membros a influir nos mais diversos campos 

de atuaao social no Rio Grande do Sul, especialmente, seguindo a linha estrat6gica 

inaugurada pelos padres jesutas, na rea educacional. 

9.2 - Os CAT6LICOS NA FACULDADE DE DIREITO 

O projeto catlico-jesuta teve forte repercussao na Faculdade de Direito de Por-

to Alegre. Engelmann identificou como tendo sido parte da geraao catlica nesta esco- 

Ia os seguintes professores: Janu白rio Lucas Gaffr6e, Adroaldo Mesquita da Costa, Ar- 

mando Dias de Azevedo, Annando Camara, Darcy Azambuja, Dano de Bittencourt, 

Eloy Jos6 da Rocha, Elpidio Ferreira Paes, Ely Costa, Francisco Jos6 Simch Jr., Jos6 

Luiz Martins Costa, Jos6 Salgado Martins, Mem de Sa e Ruy Cirne Lima33. 

Com exce9ao do primeiro34, todos os outros 13 s乞o parte do grupo dos 29 pro- 

33 ENGELMANN, Fabiano. A formaぐao da elite jurdica no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Disserta- 
頭o de Mestrado em Ciencia PolfticaIPPGCP/UFRGS, 2001, P. 130-140. Ele arrola ainda outros professo-
res como tendo sido parte desta "gera9o", mas estes passaram a atuar na Faculdade muito tardiamente e 
eram em geral bem mais jovens que os citados. Optou-se para os efeitos deste trabatho considerar apenas 
aqueles que constam das rela6es de SANTOS, Jo谷o Pedro dos. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: 
subsidios para sua histria. Porto Alegre, Sntese, 2000, ja analisadas. 
34 Gaffre 6 classificado por Santos como parte do grupo dos professores consolidadores e 6 considerado 
por Engelmann como parte da "gera9o cat6lica". Tendo estudado no Ginsio Nossa Senhora da Concei- 
co de Sao Leopoldo,6 citado por Jos6 Salgado Martins, membro da referida "gera ao", como um exem-
plo da diversidade "ideol6gica" que existiria desde o inicio na Faculdade de Direito, pois, mesmo quando 
contava com todo o "prestigio oficial", o "positivismo" era por Gaffr6e criticado quando fora professor da 
disciplina de Filosofia do Direito. Ver MARTINS, Jos6 Salgado. A Faculdade de Direito de Porto Alegre 
e a voca9ao poltica. Correio do Povo. Porto Alegre, 25 de jutho de 1970, p. 4. Por6m, Gaffre lecionou a 
disciplina por pouco mais de um ano e ficou ligado a Faculdade de Direito por apenas tres, entre 1906 e 
1909. Assim, ele nao deve ser considerado do mesmo grupo dos "cat6licos" que passaram a atuar publi-
camente por volta da d6cada 1920, at6 porque faleceu em 1917. E citado por Martins muito mais como 
uma esp6cie de precursor da posi9o que seu grupo passou a adotar do que propriamente como um mem-
bro do mesmo. 
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fessores sucessores e se formaram na Faculdade de Direito de Porto Alegre entre 1917 e 

1932. Com  exce9o de um, todos foram alunos dos col6gios catlicos Anchieta, caso de 

oito, Concei9o, caso de dois, Rosrio35, caso de dois, e do irmao Weibert, caso de tres, 

e ingressaram na docencia na Faculdade no periodo de 12 anos entre 1929 e 1941. Por 

outro lado, neste caso se evidencia a autonomia de vinculaao a partidos politicos que 

pregavam os membros deste grupo. Dentre os 13 em questo, para sete foram encontra-

das referencias a tal respeito. Antes de 1937 trs tiveram vinculos com o PRR e dois 

com o PL. Depois de 1945, dois continuaram no PL, dois se vincularam ao PSD, uma 

UDN e um a ARENA. 

Quanto a "conquista" de cargos docentes na Faculdade de Direito pelos mem-

bros do grupo, o caso mais emblemtico foi o da nomeaao em 1935 pelo governador 

Flores da Cunha de Armando Camara para professor catedrtico da disciplina de intro- 

du9oa ciencia do direito, a qual ja regia desde 1931 como interino. Esta foi "recebida 

com protestos de certos estudantes {...] por ter sido feita sem concurso". Na primeira 

aula de Cmara como catedrtico os alunos se dividiram em dois grupos. Reunidos am-

bos no corredor que levava a sala de aulas, um deles apoiava com aplausos a prele9o 

do novo catedrtico, enquanto que o outro protestava contra ela36. 

Armando Camara fora aluno do Anchieta e nele do padre Werner, quando fora 

membro da congregaao mariana dos estudantes. Quando bacharelando se tornou mem-

bro honor自rio do Centro Cat6lico de Academicos e depois de formado o primeiro presi-

dente da Associa o dos Professores Cat6licos. Era originario de um grupo familiar que 

35 ハー1」一： 一  一 」一一一 ど一一 ！一‘一一 」 一  一一一 二一  ， 	一一 ,一 し  oiegio iurnm1sLrauo por irmaos mirisas・  
36 TRINDADE, Fernando Casses, op. cit., 1982, P. 46 
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contara entre seus membros com o visconde de Sao Leopoldo, o primeiro presidente da 

provincia do Rio Grande do Sul depois da independencia e o ministro signatrio da lei 

de criaao dos cursos juridicos no Brasil de 1927. Era neto paterno do visconde de Pelo- 

tas, marechal do ex6rcito imperial e primeiro presidente do estado do Rio Grande do Sul 

no perodo republicano37. Foi ainda reitor da URGS entre 1946 e 1949 e o primeiro rei-

tor da Universidade Cat6lica, futura PUCRS, entre 1949 e 1951. Em 1954 6 eleito sena-

dor pelo PL, mas renuncia em 1956, quando assume seu suplente, Mem de Sa, outro 

membro do grupo dos cat6licos e do PL e que fora igualmente professor da Faculdade 

de Direito. 

As fontes costumam atribuir a Camara uma posi9ao central na geraao cat6lica. 

Sua influencia intelectual no Rio Grande do Sul se devia principalmente ao seu magist6- 

rio na Faculdade de Direito e aos encontros que realizava em sua residencia, o Solar dos 

C amara, dos quais participavam, entre outros, seus colegas professores da Faculdade e 

de geraao Francisco Simch Jumnior, Eloy Jos6 da Rocha, Ruy Cirne Lima e Jos6 Martins 

Costa. Um de seus "discpulos", jd na d6cada de 1950, refere que se sentia "muito pe-

queno ouvindo o debate poltico e filos6fico que Armando Cmara travava [nos encon-

tros em sua residencia] com homens da envergadura"38 dos citados 

"Nao se tratava de uma conversa de lazer, embora 
ele por vezes a designasse como charla de galpdo. 
Fumavam tanto quanto falavam. Ruy [Cirne Lima] 
e seu inesquecvel charuto, Armando Camara a-
cendia um cigarro no outro. Mas todos cultivavam 
estrat6gico silencio, quando Armando Cmara to- 
maya parte no debate. Sua personalidade era mes- 

37 Ver ABREU, Alzira Alves de et ai. (coord.). Diciondrio hist うrico-biogrfico brasileiro ps-30. Rio de 
Janeiro, CPDOC/FGV, 2001, p. 955. 
38 MENDONCA, Jacy de Souza. Didlogo no solar dos Cmara. Porto Alegre, EDJPUCRS, 1999, p. 17. 
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mo dominante. Em qualquer lugar em que estives-
se ou chegasse, era o centro natural e quase mono.- 
一一一1！一」こ一一  」一一  一」一一一型一一， '39 
poiisiieo uas aLeriyOeS. 

C会mara foi mais um daqueles professores que centralizavam as aten96es discen-

tes e refor9avam as predisposi96es destes para as mais diversas a6es militantes a partir 

de referenciais anteriormente adquiridos, como o foram no s6culo XIX Tobias Barreto 

em Recife e Avelar Brotero em Sao Paulo. Basta citar a quantidade de alunos que os 

col6gios jesutas catlicos proporcionaram para as faculdades do Rio Grande do Sul, 

especialmente para a de Direito40, de onde o apoio que recebeu de parte do corpo dis-

cente quando de sua contestada nomeaao para a ctedra de introdu9ao a ciencia do di- 

reito, e- a "admiraao" que suscitava e a influencia que exercia desde a sua ctedra. 

Pelo que se pode depreender das fontes, foi a partir da atuaao dos cat6licos que 

se estabeleceu a oposi9谷o entre eles e os que os pr6prios chamavam de positivistas, O 

r6tulo dado aos professores que antecederam os cat6licos nas ctedras da Faculdade de 

Direito, por6m,6 um tanto impreciso. Primeiro, porque confunde posi96es politico- 

partid白rias com a ideologia positivista e, em segundo, porque encobre diferen9as doutri- 

nrio-ideol6gicas entre os pr6prios professores assim alcunhados. 

Uma certa avaliaao a respeito da Faculdade em suas primeiras d6cadas costuma 

sustentar que a mesma, por interm6dio dos locais de diplomaao de seus professores, 

teria sido influenciada pelas duas vertentes do ensino jurdico brasileiro do periodo im- 

perial. "A Academia de So Paulo coube prevalentemente a fun9谷o poltica, como a de 

39 Idem, ibidem 
40 Como j自  salientado acima, 47 dos 87 formados da Faculdade de Direito at6 1937, para os quais ha 
informa96es do tipo, estudaram em col6gios cat6licos, sendo 34 no Anchieta e/ou no Concei9ao. 
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Recife a fun9ao cultural e cientifica do Direito."4' Por6m, como foi analisado anterior- 

mente, esta distin9ao entre as duas escolas imperiais deve ser matizada e, de modo ge- 

ral, em ambas prevaleceram ao final do s6culo XIX tanto as "id6ias novas" quanto a 

a9ao politico-partidria. Assim, seja por meio dos professores oriundos de Sao Paulo, 

seja pelos oriundos de Recife, parece certo que as concep96es cientificistas e materialis-

tas eram a t6nica filos6fico-doutrin自ria que embasava o entendimento do direito e das 

ciencias sociais na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Uns e outros, positivistas ou 

no, ganhariam dos cat6licos o r6tulo de "positivistas". 

Comentando os "ensinamentos" do cat6lico Jos6 Salgado Martins quando de seu 

magist6rio na Faculdade, Till refere que "a 'grandeza do homem' foi a t6nica que domi-

nou o posicionamento do inolvidvel mestre ante o pragmatismo da Ciencia", teria sido 

um adepto do "espiritualismo cristao em cuja doutrina se enraza o [seu] humanismo". 

De onde a percep9谷o de que Tobias Barreto, de acordo com Armando Cmara, era "um 

mulato pedante de linguagem pern6stica" e Freud "o criador da psicologia de galinhei-

ro ,,42 

Como referido acima, um degrau decisivo da ascensao da gera9ao dos cat6licos 

nas institui96es culturais de ensino do Rio Grande do Sul foi a ctedra obtida por Ar- 

4l MARTiNS, Jos6 Salgado. O direito no Rio Grande do Sul: escorぐo da evoluぐao do direito no Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, Grfica da URGS, 1961, P. 24. Para a chamada "escola do Recife" no Rio 
Grande do Sul, ver ARA 丁JO, Jos6 Francelino de. A escola do Rec弟  no Rio Grande do Sulー  infludncia 
dos nordestinos na magistratul・4 no magisti・lo e nas letras juridicas do Rio Grande do Sul. Porto Aleー  
gre, Inst. dos Advogados/FIRR/Sagra, 1996. Este trabalho 6 emblemtico do que se afirma aqui. Arajo 
se limita a listar os rio-grandenses ou aqueles que passaram a atuar no Rio Grande do Sul que se forma-
ram em Recife, especialmente os professores da Faculdade de Direito de Porto Alegre, e depois simples-
mente apresenta um hist6rico da formaao da "escola do Recife" e de sua "filosofia", fmdando por co-
mentar os trabalhos e as atua96es docentes de Tobias Barreto, Sflvio Romero e Cl6vis Bevilaqua. Nao se 
preocupa, porm, em articular estes aspectos com a produ9ao intelectual dos professores da Faculdade 
oorto-ale grense. 
- I ILL, Koarigues. さ  aigaao iviartms ou o numanista aa cultura. しorreio ao rovo - uaaerno ae さ  abaao. 
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mando Camara em 1935, sendo que no mesmo ano tomava tamb6m posse da ctedra de 

filosofia do direito. O campo filos6fico, rea de especial predile9ao intelectual do "mes- 

tre" desta gera9ao, padre Werner, seria tomado como a cabe9a-de-ponte do proselitismo 

cat6lico na Faculdade de Direito43. 

Segundo Engelmann,6 a partir da disciplina de filosofia do direito que se podem 

"detectar as oposi96es que vo se estabelecer entre o positivismo e o catolicismo"44. 

Outra nao era a posi9ao de Salgado Martins: 

"Considerando a fun9o critica e integradora que 
cabe a Filosofia do Direito, como investigaao das 
bases da ciencia juridica, e enfocamento e deter- 
mina9ao dos pressupostos ontognosiol6gicos, axi- 
ol6gicos e hist6ricos do Direito, colimando a sin- 
tese desse conhecimento, assume a maior impor- 
tncia a orientaao dos mestres que a professaram 
na ctedra da Faculdade de Direito de Porto Ale- 
gre."45 

Mas a situa9ao nem sempre fora esta. Em seus inicios, a disciplina se situava no 

primeiro ano do curso e, por ocasio da lei Rivaddvia Correa de 1911 que dava autono-

mia sobre as disposi96es curriculares s Congrega6es, chegou inclusive a ser extinta. 

Ela retoma ao curriculo apenas depois de 1918, quando da tentativa de restabelecimento 

do reconhecimento federal da Faculdade46. O pr6prio Salgado Martins admite que, antes 

de Armando C含mara, cuja atua9ao na disciplina o teria alado a "prestigiosa posi9ao de 

Porto Alegre, 19 de abril de 1980, P. 7. 
'3 E nao somente na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Quando da cria叫o da Faculdade de Filosofia 
da UPA, os cat6licos tiveram uma importancia decisiva cujos efeitos ainda hoje podem ser percebidos. 
Ver TRINDADE, Fernando Casses, op. cit., 1982. 
44 ，ー、、 Tノ,1,T 、 IA 、1、T T、  t,一 	一 	,ュ  ヘハハ， 	,,I. tNutL1v1ANN. raDiano, on. cit.. 乙uu1.ID. 乃．  
'5 MARTINS, Jos6 Salgado. Panorama Juridico do Rio Grande do Sul durante dois s6culos e meio. In: O 
poder judicirio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, TJ/RS, 1974, P. 147. 
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verdadeiro capuz' scholae", ela era "a simples generalizaao de resultados cientificos [...] 

dentro do esquema de um formalismo apriorista e vazio de substncia ontol6gica". So- 

mente com C合mara passaria a ser uma "sintese final do conhecimento juridico"47. Com  

efeito, a partir de entao e cada vez mais as concep96es metafisicas se difundem na Fa-

culdade de Direito e a percep叫o cientificista, materialista e pragmtica anterior 6 subs- 

tituda por considera6es especulativas sobre a "Justi9a", o "Valor" e as finalidades u l- 

timas do "Direito". 

E interessante notar que esta disputa intelectual nao estava diretamente vinculada 

com as posi96es politico-partidrias entao vigentes. Se Camara era identificado com as 

oposi96es ao PRR antes de 1930, mais especificamente com o PL, foi indicado por Flo-

res da Cunha, ex-militante do PRR e entao chefe do PRL, para sua primeira ctedra na 

Faculdade de Direito no periodo em que PL e PRR estavam juntos na Frente Ij nica. Por 

outro lado, outros de seus colegas de gera9o eram identificados com o PRR. O que 

ocorreu com o conservadorismo cat6lico 6 que ele parece ter sido capaz de fornecer um 

instrumental te6rico mais adequado a luta politico-ideol6gica que se inaugurava na d6- 

cada de 1930 contra, de um lado, os capitalistas liberais e, de outro, os comunistas. O 

humanismo cat6lico, com efeito, se contrapunha tanto a uns quanto a outros, de modo 

que alguns dos membros desta gera9ao se tornaram inclusive Integralistas e militantes 

da A9乞o Integralista Brasileira (AIB). 

Sob este aspecto da maior adequaao dos referenciais pregados pelos cat6licos 

na luta politico-partidria a partir da d6cada de 1930, ha uma "converso" emblemtica. 

46 Ver o item 2.2 do capitulo II desta parte do trabalho 
47 MARTINS, Jos6 Salgado, op. cit., 1974, P. 168. 
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Em 1950, Flores da Cunha atuava no tribunal do juri como defensor de policiais acusa-

dos de matar quatro "comunistas" na cidade de Santana do Livramento. "Ocupando a 

tribuna, [...] intercalou na brilhante defesa dos policiais, a comunicaao de sua conver-

so a Igreja Cat6lica Apost6lica Romana, fato que comoveu a todos os que assistiam o 

jri e que teve grande repercussao at6 em outros estados"48 

O cmbio nas linhas filos6ficas de entendimento e interpretaao do direito, p0- 

r6m, no descaracterizou o que se poderia designar como a t6nica hist6rica do tipo de 

enfoque predominante no ensino na Faculdade de Direito de Porto Alegre: o direito p- 

blico49. O que nao poderia deixar de ser diferente em uma escola cujo objetivo expresso 

quando de sua funda9ao, como ja salientado, era o de formar lideran9as e "republica- 

nos" habilitados para a condu9ao dos neg6cios publicos no Rio Grande do Sul. O que o 

humanismo cat6lico teria representado era uma esp6cie de atualiza9ao dos referenciais 

filos6ficos que entao serviam melhor aos prop6sitos justificadores e legitimadores das 

posi96es politico-partidrias de cunho conservador ent谷o em voga. 

Recordando a d6cada de 1940 quando estudante na Faculdade, Faoro referiu que: 

"As discuss6es tinham sempre um timbre, embora 
nem sempre autentico, embora nem sempre deni- 
vado da leitura ou da medita9ao, marcadamente fi- 
los6fico. Este ser um tra9o peculiar da nossa Fa- 
culdade, que a distingue das muitas que conheci. 
Nao sei at6 que ponto se pode identificar nesse 
trao a heran9a positivista, no meu tempo de aluno 
recoberto pelo neotomismo. Sempre com a visao 
dos corredores e das salas de aula, e nunca da c- 
tedra, o ardente e ing6nuo filosofismo envolvia o 

48 CAGGIANI, Ivo. Flores da Cunhaー  biografia. Porto Alegre, Martins Livreiro, 1996, p. 40. 
49 Ver FAORO, Raymundo. A nossa velha faculdade de direito. Correio do Povo一  Caderno de Sbado. 
Porto Alegre, 19 de abril de 1980, p. 9. Esta rea do direito marcaria tamb6m a produ9きo da "literatura 
jurfdica" rio-grandense. Ver MARTiNS, Jos6 Salgado, op. cit., 1974, p. 156. 
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discurso poltico, com nota inconfundivel do direi- 
.j-- 一一七1一1：一一 ,l5O 
LO Puoiieo・  

A geraao cat6lica, em sua pregaao humanista, nao diferia das anteriores na 

pr6pria Faculdade de Direito de Porto Alegre e mesmo nas faculdades de direito imperi-

ais quanto ao direcionamento bsico de suas a6es: a militancia politica. Os mtodos de 

ensino e de divulga9ao de suas id6ias, inclusive, tamb6m eram muito semelhantes. Co- 

mo salienta Engelmann, a "oralidade" caracterizava a atuaao dos professores51, de mo-

do que, entre eles e em geral, poucos os que se dedicavam ao direito no Rio Grande do 

Sul "vazaram o seu pensamento em livro"52. A transmissao do "pensamento" destes 

"brilhantissimos espiritos" se dava preferentemente "pela imprensa, ou pelas revistas 

especializadas, ou na ctedra universitria, ou nas rodas de amigos e no encanto da pa-

lestrai ntima"53. 

50 FAORO, Raymundo, op. cit., 1980, P. 9. 
51 ENGELMANN, Fabiano, op. cit., 2001, P. 73 
52 MRTINS, Jos6 Salgado, op. cit., 1974, p. 156 
53 Idem, ibidem. Armando Cmara foi um caso emblemtico disto. Tendo publicado alguns artigos em 
jornais e discursos, nao escreveu nenhum livro t6cnico-cientifico relativo a quest6es propriamente vincu-
ladas ao que costumava expor em suas aulas. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Pelo que foi desenvolvido ao longo do trabalho, se pode por fim afirmar que a 

Faculdade de Direito de Porto Alegre sempre esteve fortemente influenciada pela din - 

mica das lutas politico-partidrias e ideol6gicas que se desenrolavam ao seu redor e a 

envolveram. Se, por um lado, nao se constituiu em um centro de propriamente de estu- 

dos, um centro produtor de bens juridicos, por outro, tanto quanto as suas congeneres do 

periodo imperial, ela foi muito eficaz em formar cultural e escolarmente elites no estado 

do Rio Grande do Sul. E que a t6nica que tal forma9ao possuia, mesmo devida nao prin-

cipalmente a atua9ao dos seus professores ou aos conteudos que estes lecionavam em 

termos de virtudes propriamente cientifico-academicas, mas ao ambiente circundante 

que delimitava os contornos da vida academica, era o que se poderia qualificar de miii- 

tante. N谷o se preparavam estudiosos e cientistas do direito, mas prticos engajados: mi- 

litncia poltico-partid自ria, em grande medida, mas tamb6m forense, jornalistica, empre- 

sarial, docente. 

Foi a Faculdade fundamentalmente uma escola de elite. Tanto permitiu que mui-

tos dos filhos dos grupos familiares mais importantes do estado pudessem tomar suas 

"tinturas de jurisprud6ncia" e se tornar "doutores", quanto possibilitou tamb6m que al-

guns filhos de familias de setores m6dios urbanos lograssem ascender na escala social, 
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principalmente os descendentes de imigrantes teutos e italianos, pela via da conquista de 

um titulo escolar socialmente valorizado, pelos conhecimentos jurdico-filos6ficos ad-

quiridos e pela sua inser9ao em redes de rela6es sociais que abriam as portas nao s6 

para as atividades politico-partidrias, mas igualmente para os "mercados profissionais" 

entao em rpida expansao: magistratura, advocacia, jornalismo, empregos publicos diー  

versos, magist6rio e outras tantas reas de atuaao. 

Nao tendo sido inicialmente um empreendimento estatal, sem o apoio do gover-

no estadual a Faculdade dificilmente teria sobrevivido. Havia um grande interesse por 

parte das principais lideran9as do PRR na manuten9ao da escola, seja para possibilitar a 

forma9ao escolar e cultural de novas lideran9as, seja para ostentar e sustentar frente aos 

demais "grandes" estados da Federaao as posi96es protagonistas que os governos do 

PRR vinham passando a tentar assumir no contexto brasileiro. Para isto era preciso que 

Borges de Medeiros contasse com pessoal habilitado e de confian9a a circular com de-

senvoltura pelo mundo eufemizado e bacharelesco da Capital Federal, pessoal este for-

mado e preferentemente conformado aos principios que baseavam a conduta poltica do 

PRR, ou seja, a conduta conforme s demandas de sua chefia. 

Assim, 6 apenas aparente a contradi9ao entre a ideologia positivista professada 

por Julio de Castilhos e Borges de Medeiros, de onde a nao necessidade de diplomas 

escolares para o exercicio de qualquer atividade no estado e mesmo um certo desprezo 

pelos "titulos escolsticos", e o sustento e apoio que estes mesmos lideres deram a Fa- 

culdade. Esta no visava formar "profissionais" que competiriam com rbulas e outros 

prticos, ou que se encastelassem entre muros de erudi9ao especulativa. A escola de 

direito visava instrumentalizar e legitimar escolar e culturalmente uma elite engajada, 
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militante, contra a qual, mesmo no foro, os prticos tinham poucas chances de se sarem 

vitoriosos. Mas o objetivo principal era a forma9ao da elite politico-partid自ria, princi- 

palmente de militantes do PRR, e, a se julgar pela vincula9ao aos partidos politicos de 

professores e alunos, a institui9ao foi bastante bem sucedida em recrutar seus agentes e 

atingir seu objetivo. 

Dentre os que estudaram na Faculdade e que se destacariam no plano nacional se 

podem citar os casos de Getlio Vargas, Neves da Fontoura, Paim Filho e Mauricio 

Cardoso que, al6m do diploma escolar nela adquirido e do reconhecimento intelectual e 

profissional decorrentes de suas participa96es no mundo da vida acad6mica, souberam 

jogar muito bem o jogo poltico contando ainda com outros recursos como o apoio dos 

grupos familiares, o adequado gerenciamento de bases paroquiais e do capital de rela- 

96es sociais, o reconhecimento enquanto lideran9as carismticas e a ocupaao de estra- 

t6gicas posi96es de media9o. 

Ao lado da importncia das redes de reciprocidade, entre as quais as rela6es de 

patronagem e clientela e de amizades instrumentais, e dos condicionantes das rela6es 

de parentesco que influIam em muito nas tomadas de posi96es e a96es dos agentes na e 

fora da escola, se p6de tamb6m identificar certas linhas gerais de predominancias polti- 

co-ideol6gicas presentes nela ao longo do tempo. Neste caso operou-se um fen6meno de 

gera6es significativo. No inicio, predominaram as doutrinas juridico-sociais influenci-

adas pelo "bando de id6ias novas" dentro das quais se formou a gera9ao dos republica-

nos da propaganda. Sem que se pudesse entre estas identificar uma ascendencia do posi-

tivismo comteano, de modo geral estavam ancoradas no gen6rico cientificismo que se 

disseminou pelas academias de direito imperiais nas tres u ltimas d6cadas do s6culo 
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XIX. A gera9ao seguinte, a de 1907, foi fortemente influenciada por estas concep96es e 

vis6es de mundo, quadro que, neste plano, s6 se modificou a partir da atuaao da poste- 

nior gera9ao, a dos cat6licos e sua prega9ao humanista crist. 

Mas o que marcaria ainda a atua 谷o da escola e seus agentes ao longo do tempo, 

al6m da forma o de militantes de elite, seria que esta formaao se deu nos moldes do 

que ficou conhecido no Brasil como bacharelismo. Este6 aqui entendido como "o gosto 

excessivo pelo beletrismo politico, pela ret6rica - a palavra, o discurso, a metfora, 

como dotados de significado mais importante do que os fatos, ou o conhecimento cienti- 

fico"'. Na Faculdade de Direito de Porto Alegre esta tradi叫o, consolidada no s6culo 

XIX pelas academias de Sao Paulo e Olinda/Recife e que pautava as condutas dos agen-

tes da elite politico-partidria do pais por serem eles em grande ou maior parte formados 

em direito, foi tamb6m cultivada e reproduzida. Quer dizer, a milit合ncia no mundo soci-

al que buscava condicionar era filtrada pelo bacharelismo e com isto assumia contornos 

semelhantes aos que este tinha no Brasil. 

Neste sentido a escola possibilitava, at6 mesmo por ser herdeira de suas cong- 

neres imperiais, uma adequaao das elites que formava e conformava aos padr6es ha 

muito aceitos no pas como um todo a partir de seu centro. Com  isto nao se quer dizer, 

' 

por6m, que estas elites findassem por ser iguais s de outros estados e regi6es do pas. E 

que as diferen9as em sua formaao nao se deram por conta da Faculdade de Direito, mas 

pelas caracteristicas hist6ricas mais amplas do Rio Grande do Sul que tamb6m condi-

cionavam suas a96es, como a predisposi9ao mais acentuada para a resolu9o de confli- 

】 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A UDN e o udenismo: ambig2idades do liberalismo brasi-
leiro (1945-1965). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, p. 259. 
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tos internos por meio de lutas armadas organizadas como guerras entre fac96es, ou pelo 

peso maior que tinha a dimensao carismtica na conquista de posi96es de lideran9a. 

Nao se pode, por6m, negligenciar que o bacharelismo teve um peso importante 

na modificaao das prticas politicas no estado, principalmente no que se refere ao seu 

apego s leis, mesmo que como formalidade. A violenta "revolu9ao da degola" de 1893 

caracterizou-se, mesmo que nela tenham participado vrios bachar6is das escolas impe-

riais como Borges de Medeiros e Pinheiro Machado, por ter sido muito semelhante aos 

conflitos aos quais os rio-grandenses se acostumaram ao longo do s6culo XIX. Ja em 

1923, a revolta assista nao se pode comparar em termos de violncia e de mortandade 

com a anterior. Algo mudara e vinha mudando. A degola de prisioneiros, os saques de 

propriedades, os recrutamentos for9ados, embora alguns casos tenham ocorrido, no 

eram mais encorajados pelas lideran9as de ambos os lados e eram mesmo condenados. 

A partir da Faculdade de Direito e da pr6pria dinamica institucional do estado se 

foi difundindo aquela mesma cren9a mais ou menos generalizada que Adorno identifi-

cou para o caso das escolas de direito imperiais, a de que "a milit含ncia poltica deveria 

se orientar por crit6rios intelectuais"2. Um principio geral certamente nem sempre res-

peitado a risca, mas o que se pode verificar historicamente 6 que depois de 1923 no Rio 

Grande do Sul apenas mais dois movimentos "revolucionrios" ocorreriam com a mobi- 

lizaao de civis armados: 1930, no qual o PRR e seus antigos opositores estavam juntos 

e se objetivou muito mais como uma guerra do Rio Grande do Sul como um todo contra 

o situacionismo federal, e o pouquissimo expressivo no estado levante de 1932. Em 

2 ADORNO, Sergio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na poltica brasileira. Rio de Janei- 
ro,Paze Terra, 1988, p. 154. 
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1937 se esbo9ou ainda um conflito maior, mas este foi abortado com a renimcia do go-

vernador Flores da Cunha que passara a se opor ao governo de Getlio Vargas. 

Neste sentido, pois, a Faculdade, ao ser responsvel por parte da formaao da e-

lite politica rio-grandense, teve um papel civilizat6rio dos antigos habitos e prticas 

antes dominantes na resolu9o dos conflitos politico-partidrios. A partir de sua estrutu- 

raao o bacharelismo avan9ou nas institui96es e prticas polticas do Rio Grande do Sul 

e muitos de seus efeitos ainda hoje se fazem sentir. 
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ANEXO I - IMAGENS 

(Foto 1) Prdio da1910. Fonte: VAR認焼de quaROdo臨需雛augurado na d cada,s cursos juziciicos no監sA' 
Porto Alagre, Livrana Amencana/,J. O. Rentzsctr & Cia., 1927, p. 65. 

(Foto 2( Biblioteca da Faculdade em 2003. Fonte: foto de Lutz Alberto Gnj 

(Foto 3) Entrada do prdb da Faculdade em 2003 Fonte 
foto de Luiz Alberto Cujo 

(Foto 4) Busto do diretor Manoel Andr da Rocha 
inaugurado em 1950 no trio da Faculdade. Fonte: foto 
de Lutz Alberto Gnj6 (2003) 

(Foto 5) Sala de leitura da biblioteca da Faculdade em 2003. Acima o 
retrato de Jlio de Castilhos. Fonte: foto de Luiz Atierto Grilo. 

(Foto 6) Placa de bronze inaugurada em 1925 no 自  trio da Faculdade 
em agradecimento a Borges de Medeiros e Jos白  Montaury. Fonte: foto 
de Lutz Alberto Grtj6 (2003) 
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Barbosa 
(portugu6s) 
- Francisca 
Maria de 
Oliveira 
Pinto 

• Cachoeira do 
Sul, 10/set/1835 
+ itaqui, 
28/dez/1919 

1882 
SP 

- Participa das reuniões preparatórias ti 
fundação 

- 1863- Advogado em itaqui 
- 1883/68 - Deputado da Assembléia 
Provincial (liberals e progressistas) 
- 1883/88 - Deputado da Assembléia 
Provincial 

FRANCELINO 
Digs 
FERNANDES 

- Manoel 
Dias 
Femandes 
- Cândida 
Rosa do 
Espirito 
Santo 

* Olinda (PE), 
11/nov/1849 
+ Porto Alegre, 
12/jun/1928 

- Preparatórios 
em Pernambuco 

1888 
RE 

- Participa das reunifies preparatórias A 
fundação 

- 1868- Advogado em Porto Alegre 
- 1870177- Juiz municipal em Alegrete 
- Advogado em Alegrete 
- 1878/79 - Promotor interino em Alegrete 
- 1882192- Juiz de direito em Santo AntOnio 
da Patrulha, São Boda, Uruguaiana, Taquari 
e Cachoeira do Sul, sucessivamente 
-Auditor de Guerra no Império 
- 1892- Advocacia em Porto Alegre 

- Um dos fundadores e 
redator da Revista 
Jurídica e dirigiu a 
Revista do Direito 

Hewitt:Jo 
Jost 
VELLoso DA 
Sg.vErg° 

-CORONEL 
Hemetério 
Jose Velloso 
da Silveira 
-Asa 
Joaquin° 
Pereira 

• Recife (PE), 
21/juU1829 
+ Rio de Janeiro 
(MN), 
23/abr/1913 

- Preparatórios 
em Pernambuco 

1849 
Olinda 

- Participa das reuniões preparatórias A 
fundação 

- Ainda estudante atuou no Júri em Recife 
- 1849- Promotor em Pau d'Alho (PE) 
- Delegado de ponds em Garanhuns (FE) 
- 1855/57 - Juiz Especial em Garanhuns, 
mas faz permuta e vai a Silo Boda 
- 1857 - Advogado em Cruz Alta. Vereador 
pelo Partido Conservador 
- 1869- Advogado em Porto Alegre por 44 
anos 
- Deputado li Assembléia Provincial 

- Publicou As missões 
Orientals do Uruguai e 
seus antigos domínios. 

lotrAcio 
Lougee° 
Owes 

- MON° 
Fernandes 
Chaves 
-Maria 
Generosa 
Loureiro 
Chaves 

• Porto Alegre, 
18/3ul/1873 

- Estudou no 
colégio do 
Corona! Dr. 
Francisco 
Peixoto de 
Abreu Lima e no 
Ginásio São 
Pedro. 
- Exames 
preparatórios na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública em 
Porto Alegre e 
no curso anexo 
em São Paulo 

1893 
SP 

- Participa das reuniões preparatórias A 
fundação 

- Advocacia em Porto Alegre 
- 1897/89 - Delegado de policia em Porto 
Alegre 
- 1900/40 - Diretor Secretário na Junta 
Comercial do Rio Grande do Sul 

JAMES De 
Ouvting 
FRANco E 
SouzA 

- CAPITA() 
Manoel 
Joaquim de 
Souza 
- Carlota 
Angelica de 
Oliveira 
Franco e 
Souza 

• Morretes 
(então SP, 
depois PR), 
03/juU1841 
+ Porto Alegre, 
18/ma1/1918 

- Estudos 
preparatórios 
em Silo Paulo 

1884 
SP 

- Participa das reuniões preparatórias A 
fundação. Presidiu a reunião de fundação 
- 1903/11 - Foi Delegado Fiscal do Ministério 
do Interior (Fiscal Federal) na Faculdade 
- Doou seus vencimentos de Fiscal Federal 
para a biblioteca da Faculdade e, depois, 
para as obras da sede própria. 

- 1885/70 -Promotor em Rio Pardo, juiz 
municipal de órfãos em Alegrete e Promotor 
na mesma cidade 
- 1870- Juiz municipal de órfãos em Rio 
Pardo. 
- 1871/74 - Promotor em Cachoeira do Sul 
- 1875/92 - Juiz de Direito em Passo Fundo, 
Santa Maria, Rio Pardo e Cachoeira do Sul 
- 1880/81 - Chefe de Policia do Estado 
- 1892- Nomeado Desembargador do STE 
- 1894/1914 - Reeleito sucessivamente 
presidente do STE ate aposentadoria 

- Pai dos lentes da 
faculdade Leonardo 
Macedonia Franco e 
Souza e Arthur Franco e 
Souza 
- Sogro do lente na 
mesma faculdade 
Rodolpho Machado 
Masson 

THOMAZ 
MALHEIROS 

- DR. 
Eugênio 
Pinto 
Cardoso 
Maltreiros 
- Honoring 
Monteiro 
Malheiros 

• Porto Alegre, 
10/jul/1873 
+ Porto Alegre, 
21/fev/1907 

- Colégio do 
antigo Seminário 
e no Ginásio 
São Pedro 
- Exames na 
Inspetoria da 
instrução 
Publics em 
Porto Alegre e 
no curso anexo 
em Silo Paulo 

1898 
SP 

- Participa das reuniões preparatórias A 
fundação 

- 1896- Advocacia em Porto Alegre 
- 1900/04 — Promotor em Porto Alegre, juiz 
distrital em Pelotas 
- 1904/05 — Promotor em Porto Alegre 
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PROFESSORES "FUNDADORES" 
Nome FILIAÇA0 NASCIMENTO E 

MORTE: 
ESTUDOS PRE- 

SUPERIORES 
CURSO 

DE 
DIR. 

FACULDADE LIVRE DE DIREITO DE PORM 
ALEGRE E OUTRAS ATNIDADES DOCENTES 

CARGOS PÚBUCOS E ATIVIDADES LIGADAS AO 
Damao 

OUTRAS ATIVIDADES, 
HONRARIAS, ETC. 

Amon De 
FRerrÁs 
Crtuz 

- Manoel 
Pinto de 
Lacerda 
Cruz 
- Adelaide 
Leopoldina 
de Freftas 
Cruz 

• Porto Alegre, 
14/mar/1887 
+ Porto Alegre, 
13/mar/1916 

- Ginásio São 
Pedro, Colégio 
Souza Lobo e 
Escola Militar 
- Exames na 
inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1897 
SP 

- 1900. LENTE SUBSTITUTO 2' Seção 
- 1909 - LENTE CATEDRÁTICO 
- 1901/18 - Regência de uma série de 
disciplines até morrer 

- 1900- Promotor em Porto Alegre 
- Advogado em Porto Alegre e Encruzilhada 
- 1893 serviu, na Rev. Federalista, como 
Capitão na Infantaria da Guards Nacional - 
1895/8 
-16  Oficial na organização do Tesouro do 

Estado 
- Representante do Patrimônio Nacional nos 
Estados do Sul 
- 1897/1901 e 1913f7 - Assemblela dos 
Representantes pelo PRR 

- Jornalista 'de re-
conhecidos méritos'. 
Colaborou com A 
Federação, Jorna/ do 
Comércio, Correio do 
Povo. Mecenas, fundou 
a Gazeta do Foro 
- Publicou livros 
histórico-juddicos 
- Fez traduções 

Atatmo Au- 
OUST081- 
Wes Peres 

- CEL. da 
GN Manoel 
Verissimo 
Simões 
Pires 
- Maria do 
Carmo 
Ferreira 
Pires 

• Silo Sopé, 
18rou111887 
+ Porto Alegre, 
28/out/1944 

- Colégio de 
Apelles Porto 
Alegre 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1890 
SP 

- 1900- LENTE SUBSTITUTO 4. Seção 
- Renunciou em 1901, não lecionou. 

- 1891 - Promotor em São Sebastião do Cal 
e Santa Maria 
- 1891 - Advogou em Porto Alegre 
- 1909- Passa a advogar em Santa Maria 
- Foi Vice-Intendente de São Sopé, exerceu 
a Intendência 

- 1909. Santa Maria, 
pecuarista e fazendeiro 
nesta e em São Gabriel 
e São Sopé 

ANTONIO 
CARLos Pe- 
REIRA DA Cu- 
NHA 

- CAPITÃO 
Certos 
Augusto 
Pereira da 
Cunha 
- Mariana 
Soares 
Pereira 

• Porto Alegre, 
11/ma1/1870 

- Estudos 
preparatórios 
em Porto Alegre 

1895 
SP 

-1900- LENTE SUBSTITUTO 5. Seção 
- 'Não aceitou nomeação para lecionar' 

- Advogado em Porto Alegre. 
- 1912. Promotor em Porto Alegre 
- 1929- 'Lançou' em comido a candidatura 
Vargas 
- 1934 -Oficial do Registro de Imóvels - 
Porto Alegre 

- "Jomalista de escol' 
- 'algum tempo', Diretor 
do Jorna/ do Comércio 

ANTONIO 
FAUSTO 
Neves DE 
SouzA 

- Manoel 
Jose de 
SOUZS 
- Ana Neves 
de Souza 

., 

• Parati (RJ), 
1850 
. Porto Alegre, 
03/fev/1903 

1872 
SP 

-1990- LENTE CATEDRÁTICO - DIREITQ 
CIVIL 
- 1901 - Assume regência, licenciando-se em 
outubro 

- 1880/1 - Juiz em Alegrete 
- 1888/90. Promotor em Alegrete 
- 1890/2 - Juiz concursado em Alegrete 
- 1892/ate licença? -Juiz em Porto Alegre e 
Sao Leopoldo 
- 1894/1901 - Convocações para o STE 

ANTON* 
Warm° 
LOUREIRO 
CHAVES 

- Antônio 
Femandes 
Chaves 
- Maria 
Generosa 
Loureiro 
Chaves 

• Triunfo, 	' 
11Mev/1870 
+ Porto Alegre, 
19/dez/1934 

- Ginásio São 
Pedro sob a 
direção do Dr. 
Aurelio Benigno 
de Castilhos 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública e no 
curso anexo em 
Sao Paulo 

1893 
SP 

- 1900- LENTE SUBSTITUTO 7. Seção 
- Não lecionou 
- 1904- Renunciou 

- 1893M - Advogado em Porto Alegre 
- 1896/1903 - Juiz em Porto Alegre 
- 1903 - Procurador Fiscal e Chefe do 
Contencioso do Tesouro do Estado 
- 1913- Secretário de Estado da Fazenda 
- 1925- Secretário de Estado interino do 
Interior e Exterior 
- 1925- Secretário de Estado Interino de 
Obras Públicas 
- 1929/32 - Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 
- Membro do Conselho Consultivo do Estado 

-Doada 1901, colabora-
dor em A Federação na 
seção 'Palestras 
Juridicas' 	 ' 
- 1902- Fundador da 
Gazeta do Foro 

ANTOmo Nu- 
RES GORES 
PEREIRA 

- COMEN- 
DADOR 
Anternio 
Gomes 
Pereira 

• Recife 
+? 

1888 
SP 

-1900- LENTE CATEDRÁTICO - DIREITO 
INTERNACIONAL POeuco E DIPLOMA-
CIA 
- 1901 (01/Jan) Renunciou 

ARTHUR 
PINTO DA 
ROCHA 

- VISCON- 
DE Antônio 
Joaquim 
Pinto da 
Rocha 
(português) 
- Constanga 
Pinheiro da 
Cunha 
Rocha 

• Rio Grande, 
26/dez/1884 
+ Rio de 
Janeiro, 
184u1/1930 

- Colégio União 
em Rio Grande 

1800 
Coirn- 
bra 
(POR 
1) 

- 1900 - LENTE CATEDRÁTICO - HISTORIA 
DO DIREITO 
- 1901/10 - Regência em outra catedra ate 
licenciar-se 
- 1911 - Posto em disponibilidade pela 
Congregação 

- Advogado 'dos mais notáveis da época' 
- 1892/6 - Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 
- 1894/1905 - Câmara Federal pelo PRR 
- 1907- apola Abott contra Borges 
- 1918/26 - Camara Federal polo PRR 
- 1930- Ministro do Superior Trib. Militar, 
nomeado por W. Luis 

- Foi Diretor de A 
Federação 
- 1907- Fundador e 
Diretor da Gazeta do 
Comércio 
- 'Poeta' 
- 'Escritor 
- Vários livros publicados 

Crumbs 
THOMPSON 
FLORES 

- DR. Luiz 
da Silva 
Flores 
- Maria da 
Gloria 
Thompson 

• Porto Alegre, 
04/Jun/1843 
+ Porto Alegre, 
10/nov/1904 

- preparatórios 
em Porto Alegre 

1885 
SP 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - PRATICA 
FORENSE 
- 1900/4 - DIRETOR (V) 
- 1904- Regência da discipline de DIREITO 
PRIVADO 

- t 1888/71 - Promotor em Porto Alegre 
- 1875- Juiz em São João do Cal (região de 
Montenegro) 
- 1878- Auditor de Guerra 
- Desde 1890- Convocado STE 
- 1878/1880 - Vice-Presidente da Provincia 
- 1891/6 - Constituinte no RGS e Assembléia 
dos Representantes pelo PRR 
- 1893- Desembargador 
- 1894/1904 - Procurador Geral do Rstado 
-1896/7 - Vice-Presidente STE 

- Colaborou em A 
Reforms 

ErAmerott- 
DAS 
lánasuaR0 
FERREIRA 

- Fernando 
Ferreira da 
Silva 
- Maria 
Claim 
Ferreira da 
Silva 

• São José do 
Norte, 
18/fev/1853 
+ Porto Alegre, 
26/ago/1934 

- Estudou em 
Rio Grande e no 
Colégio Gomes 
de Porto Alegre, 
seguindo para 
Recife onde 
estudou no 
colégio São 
Bernardo e 
prestou os 
exames 

1874 
RE 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - TEORIA 
DO PROCESSO CIVIL, COMERCIAL E 
CRIMINAL 
- 1900/4 - Vice-Diretor da Faculdade 
- 1904- 'Impedido de lecionar, renuncia 

- 1875- Promotor em Sao João do Cal 
- 1878- Juiz em Porto Alegre 
- 1879- Diretor e Delegado da Instrução 
Pública em Porto Alegre 
- 1880/92 - Juiz em Triunfo, Vacaria, Triunfo, 
Itaqui , Triunfo e depois Rio Pardo 
- 1894- Desembargador 
- 1904/14 - Vice-Presidente do STE 
- 1914/20 - Presidente do STE 

. 

FRAkicisco 
DE PAULA 
Ammo e 
SOUZA 

- Neliodoro 
de Azevedo 
e Souza 
- Eulilla 
Barbosa da 
Silva 
Azevedo 

• Pelotas, 
28/abr/1845 
+ Porto Alegre, 
20/abr/1916 

1887 
SP 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - DIREITO 
CRIMINAL 
-1902- Afasta-se 
- 1904- Renuncia 
- 'Não lecionou' 

- 1871/8 - Promotor em Rio Grande e 
Pelotas 
- Juiz em Porto Alegre 

JAMES 
FrrzaeRab 
DARCY 

- James 
Darcy 
- Josefa de 
Si Darcy 

• Rio Grande, 
09/ago/1878 
+ Rio de 
Janeiro, 
28/fev/1952 

1898 
MN 
(Rio) 

- 1900- Discurso inaugural da Faculdade. 
Secretário ate 1903. LENTE CATEDRÁTICO 
- FILOSOFIA DO DIREITO, exercendo 
regência 
- 1903 - Se afasta em licença 
- 1909- Posto em disponibilidade pela 
Congregação, recebendo titulo de professor 
honorário 

- 1901/3 - Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 
- 1903/8 - Camara Federal pelo PRR, 
renunciando 
- Advogado no Rio de Janeiro 
- 1912/24 - Vice-Presidente da Caixa Federal 
- 1926- Presidente do Banco do Brasil 
- 1919/20 - Consultor Geral da República 
- Exerceu ainda diversos cargos públicos e 
representações oficiais e atividades junto a 
empresas privadas 

- 1900/2 - Redator Chefe 
de A Federação 
- Membro corresponden-
te do IHG de São Paulo 
- Publicou tese de 
doutoramento e 
conferência Merida 
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JoAourii 
ANTOmo Ri- 
BEIRO 

-CORONEL 
Feliciano 
Ribeiro de 
Almeida 
- Joaquina 
de Oliveira 
Ribeiro 

• Urugualana, 
27/Jan/1882 
+ Porto Alegre, 
05/ago/1925 

- Exames na 
Inspetorla da 
instrução 
Pública 

1884 
SP 

- 1900/10- LENTE CATEDRATICO - 
DIREITO CIVIL, exercendo a regência 
- 1911/20 - Regência em outras disciplinas 

- 1884 (?)/9 - Advogado em Uruguaiana 
- 1890- Delegado especial da Instrução 
Pública 
- 1891/1901 - Procurador da Fazenda do 
Estado 
- 1903- Promotor em Pelotas 
- 1903/4 - Procurador da Republica 
- Foi Conselheiro Municipal em Porto Alegre 
por duas legislaturas e Presidente do 
Conselho em 1911 (pelo PRR?) 

Jost DE 
ALMEIDA 
MARTINS 
Corr* JR. 

- DESM- 
BAR- 
GADOR 
José de 
Almeida 
Martins 
Costa 
- Julia 
Cecilia 
Campos 
Martins 
Costa 

• Penedo (AL), 
213/out/1888 
+ Porto Alegre, 
1/Jan/1945 

- Colégio Gomes 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1887 
SP 

- 1900 - LENTE CATEDRÁTICO - LEGIS- 
LAÇÃO COMPARADA SOBRE DIREITO 
PRIVADO 
- 1903— Renunciou 

- 1888/9 - Promotor em Cachoeira 
- 1889/90 - Promotor em Porto Alegre 
- 1804/1900 - Camara Federal pelo PRR 
- Secretário de Governo na presidência de 
Júlio de Castilhos 
- 1898- Secretário de Estado da Fazenda 
por mais de um ano 
- Após exonerado, passa a advogar 

Jost Jo- 
AWN os 
ANDRADE 
NEVES NETO 

- CORONEL 
José 
Joaquim de 
Andrade 
Neves Filho 
-Francisca 
Moreira 
Ramos 
Neves 

• Porto Alegre, 
11/fev/1873 
+ Sta. Maria, 
23/jan/1923 

- estudou em 
Porto Alegre 
- Exames na 
inspetoria da 
instrução 
Pública 

1894 
SP 

-1900- LENTE SUBSTITUTO 1" Seção 
-1901 -LENTE SUBSTITUTO 2. Seção 
- 1905 — Renunciou 

- 1895/8 - Juiz em Porto Alegre 
- 1897/9 - 2° Promotor em Porto Alegre 
- 1899/1903 - Procurador da Republica 

- 'Poeta eximio, 
jornalista de escol, 
orador fluente' 
- Fundou 0 Mecenas, 
cenáculo literário 
- 1901 - Um dos 
fundadores da Academia 
Rio-Grandense de 
Letras 
- Publicou livro sobre 
Fernando Abott e de 
temas culturais 

LEoNARoo 
MACEDONIA 
FRANcoE 
SOUZA 

- DESEM- 
BAR- 
GADOR 
James de 
Oliveira 
Francos 
Souza 
- Angélica 
Cândida 
Macedernia e 
Souza 

• Cachoeira do 
Sul, 29/jan/1872 
+ Porto Alegre, 
23/fey/1947 

- Escola 
Brasileira de 
Apolinário Porto 
Alegre 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1891 
SP 

- 1900- LENTE SUBSTITUTO 2' Seção 
- 1904 - LENTE CATEDRÁTICO - DIREITO 
CRIMINAL 
- Rage uma série de disciplinas até 
aposentadoria 1902/41:1 
- Desde 1932, malefic, em 1934, Vice-Diretor 
.1938/40 Diretor (4') 
-3' Diretor da Escola de Comércio 
- Secretário, Bibliotecário, Tesoureiro (A 
construção do novo prédio, colocando 'do 
seu bolso' para pagar operados 

- Advogado 'militante' 
- 1892/3 - Promotor em Curitiba 
- 1893/4 - Promotor em Sao Joao do Cai 
(região de Montenegro) 
- 1894/8 - Procurador da Republica no PR 
- 1899 - Promotor em Porto Alegre 
-1931 -Indicação Federal, Membro do 
Conselho Consultivo do Estado 
- 1935/6 - Presidente do Conselho Peniten-
ciário do RS 

- 1° Pres. e fundador da 
0A13/RS 
- 1932- Membro do 
IHGRGS 
- 1935/9 - Presidente do 
IHGRS 
- Discursos, artigos 
legais, etc. publicados 

M/WOM. 
Aftortt DA 
Room 

- Manoel 
André da 
Rocha 
- Nemésia 
das Mercês 
Rocha 

• Natal (RN), 
20/mar/1880 
+ Porto Alegre, 
25/ago/1942 

Preparatórios 
em Natal (RN) 

1683 
RE 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - DIREITO 
COMERCIAL 
- 1901/37 - Regência em DIRETO COMER- 
CIAL, quando opta em vista de Lei pela 
magistrature 
- 1904/36 - DIRETOR (2°) 
-1909- Um dos fundadores e 1° Diretor da 
Escola de Comércio 
-1934, nomeado 1" Reitor da Universidade 
de Porto Alegre e assume em 1938/7 

- 1883- Promotor em cidades do interior do 
RN 
- 1885/91 - Juiz em Canguçu, depois em 
Trairi (RN) e, enfim, Lagoa Vermelha. Cal 
Junto com o governo de Castilhos e passa a 
advogar em Lagoa Vermelha 
- 1893 - Volta a Juiz coma voltada Castilhos 
- 1893/5 - Juiz em Passo Fundo 
- 1896- Juiz em Porto Alegre, passa a ser 
convocado para o STE 
- 1903- Desembargador na vaga deixada 
por Borges de Medeiros 
- 1904- Chefe de Policia do Estado, interino 
- 1905- Procurador-geral do Estado 
- 1921/35 - Presidente do STE até 
aposentadoria 
- 1935/7 — Consultor-geral do Estado 
- Participou de comissões para reformas 
judiciárias 

- For colega de Gerrnano 
Hasslocher, 
Barros Cassai e J. M. 
Gonçalves Chagas 
quando estudantes em 
Recife 
- Condecorações da 
Franga e Italia 
- Uvros jurfdicos 
publicados 

MANDEL DE 
CAMPOS 
CARTIER 

- Paulo 
Augusto 
Cartier 
- Maria 
Sérgia Vieira 
de Menezes 

• Porto Alegre, 
22/mar/1882 
+ Porto Alegre, 
05/set/1918 

- Estudou em 
Porto Alegre 
- Exames na 
Inspetoria da 
instrução 
Pública 

1883 
SP 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - CIÊNCIA 
DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DO 
ESTADO 
- 1901 - Posto em disponibilidade pela 
Congregação 

- Advogou em Porto Alegre 
-1884- Promotor em Triunfo 
- 1887/8 - Assembléia Provincial pelo PL (?) 
- 1889/90 - Juiz em Montenegro 
- 1897/1912 - Camara Federal pelo PRR 
- 1912- Advocacia em Porto Alegre 

- Foi redator de A 
Reforma A convite de 
Gaspar Silveira Martins 
no Império 	, 

MANOEL 
PACHECO 
PRATES 

- Luiz 
Pacheco 
- Marla do 
Carlos da 
Silva Prates 

• Livramento, 
16/jun/1858 
+ Urugualana, 
24/jun/1938 

- Colégio Gomes 
- Exames na 
Inspetoria da 
instrução 
Pública 

1888 
SP 

- 1900/11 — LENTE CATEDRÁTICO - 
DIREITO ROMANO com regência da 
disciplina e de outras 
- 1912- Posto em disponibilidade pela 
Congregação 

- 1894/5 - Juiz Substituto em Porto Alegre 
- 1894/1911 - Diretor Geral da Instrução 
Pública em Porto Alegre 
- 1911 -Transfere-se para SP a fim de 
lecionar Direito Romano no Largo de Sao 
Francisco por nomeação federal. Recebe 
tftulo doutoral 
- 1934- Aposentadoria compulsória. 
Regressa sh Porto Alegre 

- Publicou artigos na 
revista da Faculdade de 
Direito de Sao Paulo e 
livros juddicos 
- Primo de Júlio de 
Castilhos 

Maws. 
PEREIRA DE 
EscoaAR 

- José 
Pereira de 
Escobar 
- Lucinda 
Pereira de 
Escobar 

• Itaqui, 
29/ago/1853 
+? 

- Exames 
preparatórios na 
Escola Central 
no Rio de 
Janeiro 

1888 
SP 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - DIREITO 
ADMINISTRATIVO E CIÊNCIA DA ADMI- 
NISTRAÇÃO 
- 1903/6 - Em licença 
- 1911 - Posto em disponibilidade pela 
Congregação 

-1876/80 - Promotor em Pelotas 
- Fol Procurador fazendirio em Porto Alegre 
- 1890/1 -Chefe de Policia 
- 1891/4 - Deputado constituinte estadual e 
Assembléia dos Representantes pelo PRR 
- 1894/1905 e 1912/7 e 1921/3 - Camara 
Federal pelo PRR 

NoRmtuo 
RosA 

- TEN.-CEL 
GN José 
Antônio 
Rosa 
- Elfrida 
Barbosa da 
Rosa 

• Rio Grande, 
02/mar/1870 
+ 04/Jan/1971 

- Ginásio Sao 
Pedro dirigido 
pelo Dr. Aurélio 
Benigno de 
Castilhos 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1891 
SP 

- 1900 - LENTE SUBSTITUTO 8' Seção 
- 1903- Passa a reger disciplinas 
-1911 - LENTE CATEDRÁTICO 
- Até 1940- Regência de disciplinas, quando 
se aposenta 

- Advogado 
- 1893- Secretário Interino da Junta 
Comercial 
- 1934/7 - Diretor da Caixa Econômica 
Federal, optando ao final do perfodo pela 
Cátedra na Faculdade de Direito 

PAULO 
GERMANO 
HAssLo- 
CHER 

- Germano 
Hassiocher 
- Maria 
Durand 
Hasslocher 

• Sta. Cruz, 
10/juU1862 
+ Milão, 
07/fev/1911 

- Estudou em 
Porto Alegre 

1883 
RE 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO - DIREITO 
CRIMINAL 
- 1903- Desliga-se 

- 1897/1900 - Assembléia dos Representan- 
tes pelo PRR 
- 1900/11 - Camara Federal pelo PRR 
- 1929/30 - Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 

- Colaborou am A 
Federação, em A 
Reforms, e fol diretor do 
Jornal do Comércio 
-Escreveu livros 
(literários e históricos) 

PUMO ALVIR - Candido 
José 
Ferreira 
Alvim 
- Rita de 
Azambuja 
Range! 

• Porto Alegre, 
17/mar/1853 
+ Porto Alegre, 
03/jun/1938 

-Exames na 
inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1877 
SP 

-1900/8 - LENTE CATEDRÁTICO - 
DIREITO CIVIL com regência de disciplinas 
- 1909- Licencia-se 
- 1911 - E afastado pela Congregação 

- 1977/9 - Atuou como Promotor em Porto 
Alegre e Maquiné e Juiz em Porto Alegre 
- 1883- Promotor em Bagé 
- 1892- Juiz em Porto Alegre 

- 1891 - Funda e dirige 
corn outros a revista A 
Lei, de caráter juridic° 
(safram 3 números) 
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PUNio DE 
CASTRO CA- 
SADO 

- MAJOR da 
POUCH' 
Estadual 
Manuel 
Bento da 
Fontoura 
Casado 
- Adelaide 
Barreto de 
Castro 
Casado 

• Porto Alegre, 
30/set/1870 
+7 

- Colégio Gomes 
e do Dr. José 
Theodore de 
Souza Lobo e 
Seminário 
Episcopal 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1892 
SP 

- 1900/24 - LENTE CATEDRÁTICO. 
DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL 
com regência desta e de outras disciplinas 
até pedir licença ao final do periodo 
- 1932. Posto em disponibilidade pela 
Congregação 

- 1889/91 - Amanuense da Secretaria da 
Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana 
- 1891 - Promotor em Sao José do Cai 
- 1893/8. Promotor em Porto Alegre 
- 1897/1900- Camara Federal pelo PRR 
.1900 - Advocacia em Porto Alegre 
- 1924/30. Camara Federal pelo PL, tendo 
sido !icier da minoria 
- 1927/9 - Fol Vice-Presidente do Partido 
Democrático Nacional (PD paulista e PL do 
RS) 
- 1930- Participa da Revolução no Rio de 
Janeiro. E nomeado Interventor no estado do 
Rio até 1931 
- 1931 - Ministro do Supremo Tribunal 
Federal 
- 1934. Ministry e Vice-Presidente do 
Superior Tribunal Eleitoral 
- 1938- Aposenta-se 

PosstoOpoo 
Mama DA 
CUNHA JR. 

- COMEM- 
DADOR 
Possidernio 
Minch) da 
Cunha 
- Maria 
Bernardino 
Dias da 
Cunha 

• Pelotas, 
144u1/1883 
+ Rio de jan., 
03/ago/1931 

- Estudou em 
Pelotas: Colégio 
Sio Joao e 
Colégio Sao 
Francisco 

1884 
SP 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO- ECONO- 
MIA POLITICA 
- 1903/7. Com  licenças, regeu disciplina até 
o afastamento 
- 1911 -Posto em disponibilidade pela 
Congregação 

-Advogou no Rindo Janeiro e Pelotas 
-1891 - Secretário de Estado da Fazenda de 
Júlio de Castilhos e Constituinte estadual 
- Ten. Coronel Honorário do Exército 
nomeado por Floriano por serviços prestados 
na Rev. Federalista 
- 1897/9 - Camara Federal pelo PRR 
- 1913/28 - Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 
- Fundou e presidiu diversas companhias 
públicas e privadas, tais como a Forgo e Luz 
de Porto Alegre e a Telefônica, ou a Fiação 
e Tecidos de Porto Alegre 

Timifrmeo 
PEREIRA DA 
ROSA 

- DR. 
Tim6theo 
Pereira da 
Rosa 
- Maria 
Francisco 
Pereira da 
Rosa 

• Porto Alegre, 
11/mar/1871 
+ 11/dez/1948 

- Ginásio Sao 
Pedro 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1890 
SP 

- 1900- LENTE CATEDRÁTICO-DIREITO 
COMERCIAL 
-Até ser posto em disponibilidade (1919- 7), 
permuta cadeiras, tira licenças 
- 1905/6 - Vice-Diretor da Faculdade 

- 1890 - Promotor em Sao João do Cal e 
depois Porto Alegre 
- 1903- Exonera-se da promotoria e Et 
nomeado Auditor de Guerra da Brigada 
Militar 
- 1913/6 - Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 

- 1904- Publica livro 
jurldico 

AREA DE MEDICINA FORENSE 
RICARDO 
PEREIRA 
MAcitaDD 

• Porto Alegre, 
1872 
+ Porto Alegre, 
05/jan/1955 

? 
MN 
(Rio) 
(Medic 
Ma) 

- 1900- LENTE SUBSTITUTO - MEDICINA 
PUBLICA 
- 1903- LENTE CATEDRÁTICO com 
regência da disciplina 
-1905- Afasta-se 
- 1906- Exonera-se 

- Representou o governo em conferências 
econômicas no Uruguai e Argentina 
- Diretor de Higiene no Estado 
- Foi it Camara Federal como representante 
classista 

- Fazendeiro em Rio 
Pardo 

SausTAD 
APPONSO DE 
LEAD 

- José 
Manoel de 
Leão 
- Marla 
Emilia de 
Carvalho e 
Souza 

• Porto Alegre, 
20/)an/1860 
+ Porto Alegre, 
10/fev/1903 

1888 
Corte 
(Medic 
Ma) 

- 1898 - Um dos fundadores da Faculdade 
de Medicina de Porto Alegre 
- 1900- LENTE CATEDRÁTICO. MEDICI- 
NA PUBLICA 
- 1903- Morre antes de lecionar a disciplina 

- 1896- Legista. Foi ainda médico da Santa 
Casa e major do Corpo de Saúde da Guarda 
Nacional 

- Presidente da 
Sociedade de Medicina 
- Colaborou no Correio 
do Povo e em A 
Federação, além de 
outros jomais 
- Historiador sebo 
pseudônimo de Coruja 
Filho, tendo publicado 
sobre o assunto na 
Imprensa 

PROFESSORES "CONSOLIDADORES" 
NOME FiLiAgão NASCIMENTO E 

Mom 
ESTUDOS Pot- 

SUPERIORES 
CURSO 

DE 
Dot. 

FACULDADE LIVRE DE DIREITO DE PORTO 
ALEGRE E OUTRAS ATIVIDADES DOCENTES 

CARGOS POeucos E ATIVIDADES LJGADAS AO 
DIREITO 

OUTRAS ATIVIDADES, 
HONRARAS, rm. 

ALBERTO DE 
BFUTTO 

- PROF. DR. 
Victor de 
Brtto 
- Maria da 
Cunha Brno 

• Mardi (RJ), 
21/abr/1884 
+ porto Alegre, 
28/atx/1940 

- Ginásio N.S. 
da Conceição 
- Exames 
preparatórios no 
Ginásio 
Anchleta e no 
Instituto Júlio de 
Castilhos 

1915 
POA 

- 1921 — PROFESSOR INTERINO — 	" 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
- 1927— PROFESSOR — ECONOMIA 
SOCIAL 
- 1939— PROFESSOR CATEDRÁTICO por 
concurso 
- 1939— DIREITO COMERCIAL 

- 1916/30 — Promotor em diversas cidades: 
Cruz Alta, Sao Gabriel, Porto Alegre, Raoul 
- 1920— Delegado judiciário em Porto Alegre 
- 1933— Membro substituto do Conselho 
Penitenciário do estado 
- 1934/7 — Constituinte e Deputado estadual 
pelo PRL 
- Foi inspetor escolar estadual 

- Redator de A Fedora-
ção 
- Membros da Academia 
Rio-Grandense de 
Letras 
- Livros publicados sobre 
polftica econômica e 
social, assuntos relativos 
A URSS e discursos 

AlsEgro 
JINEPAL DO 
REGO UNS 

- Manoel do 
Rego Lins 
- Minervina 
da Cunha 
Rego Lins 

• Passo do 
Camaragibe 
(AL), 
31/mar/1886 
+7 

- Estudos 
primários 	e 
preparatórios 
em Maceió (AL) 

1896 
RE 

- 1919— LENTE SUBSTITUTO por concurso 
— DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL 
e DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO E 
PRIVADO 
- 1925— LENTE CATEDRÁTICO 
- 1924/5 — Regência da disciplina de 
DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL 
- 1926— Viagem ao Rio de LIcença e não 
mais retoma 
- 1934— Posto em disponibilidade 

- 1900— Promotor em Alagoas e se transfere 
ao RS. Juiz Distrito! em Bento Gonçalves 
- 190111 — Juiz de Direito após concurso. 
Passou por Lagoa Vermelha, Alto Taquari e 
Uruguaiana 
- 1907— Exonera-se a pedido e advoga em 
Porto Alegre 
-Advogado no Rio de Janeiro 
- Foi membro da OAB 

- Sócio do IHGB e do 
IHGRGS 
- Redator do Correio da 
Manhã no Rio 
- Livros publicados de 
caráter histórico-juridico 

ALCEBIADES 
SiLvenA DE 
CAMPOS 

-João 
Ignacio 
Lourenço de 
Campos 
- Marta 
Joaquina 
Silveira de 
Campos 

* Porto Alegre, 
03rtev/1887 
+7 

-Preparatórios 
no Ginisio Rio- 
Grandense, 
atual Julinho 

1904 
POA 

-Quando estudante de direito foi professor 
de Latim no Ginásio Rio-Grandense 
- 1913/6 — Professor da Escola de Comércio 
de Porto Alegre 
- 1914- LENTE SUBSTITUTO— regência de 
DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO e 
FILOSOFIA DO DIREITO 
- 1916— Promovido a LENTE CATEDRÁTI- 
CO de DIREITO ADMINISTRATIVO E 
CIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO 
- 1919— Transferido para DIREITO 
INTERNACIONAL PUBLICO 
-Foi posto em disponibilidade 

- 1910— Juiz distrital em Bento Gonçalves, 
mas exonera-se e passa a advogar em Porto 
Alegre 
- 1913/20 — Administrador dos Correios em 
Porto Alegre 
- 1925/9 — Membro do Conselho Penitenciá-
rio do Estado 
- 1945/8 —Juiz classista do TRE 
- Foi membro da OAB/RS, seu vice-
presidente e membro do Conselho 
- 1936— Consultor juridic° do Banco 
Nacional do Comércio S/A 

' 

Atri-Otoo DE 
ALMEIDA 
MAIrritas 
COSTA 

- 

- DESEM- 
BARGADOR 
José de 
Almeida 
Martins 
Costa 

Júlia 
Cecilia 
Matins 
Costa 

• Sao Luiz (MA), - 
07/mar/1872 
+ Porto Alegre, 
22/out/1917 	- 

Inspetoria 
instrução 

Cursos de 
preparatórios no 
Colégio Gomes 

Exames na 
da 

Pública 

1893 
SP 

- 1906/17 — LENTE SUBSTITUTO com 
regência de varias disciplinas 

- 

- Advocacia em Porto Alegre 
- 1894— Promotor em Sao Sebastião do Cal 
- 1898/9 — Promotor em Porto Alegre 
- 1904/14 — Procurador da República em 
Porto Alegre 

1914/17 —Juiz federal em Porto Alegre 
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AwróNio 
Vierm Prigs 

- Salvador 
Pires da Site 
- Carolina 
Yreka Pires 

• Triunfo, 
09/jul/1887 
+ Porto Alegre, 
29/fev/1948 

- Estudos 
primários em 
Triunfo 
- Ginásio SA() 
Pedro (POA) 
- Exames 
preparatórios na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1908 
POA 

- 1913— LENTE SUBSTITUTO de DIREITO 
CIVIL e DIREITO INTERNACIONAL 
PRIVADO, rege outras disciplinas 
- 1916— Promovido a LENTE CATEDRATI- 
CO de TEORIA E PRATICA DO PROCES- 
SO CRIMINAL 
1931 — Discipline muda de nome pare 
DIREITO JUDICIÁRIO PENAL 
1937— Opta por outras funções devido As 
leis de desacumulaçâo de cargos federal e 
estadual 
1947— Por ato do governo do estado foi 
considerado em disponibilidade REMUNE- 
RADA com vencimentos de CATEDRÁTICO 
como se estivesse na ativa 

- 1909/10 — Juiz distrital em São Vicente e 
Santa Marla. Exonerou-se 
- 1910/4 — Promotor em Livramento, Rio 
Grande e Porto Alegre e auditor de guerra 
em Santa Maria 
- 1915/7 — Chefe de Policia do Estado 
- 1933/5 — Membro, tendo sido presidente, 
do Conselho Penitenciário do Estado 
- 1935— Procurador-geral do Estado 
- 1935— Desembargador da Corte de 
Apelação (ex-STE) pelo quinto constitucional 
e membro do TRE 
- 1937— Aposentado como Desembargador 

- Diretor de A Federação 
e articulista de outros 
Jornais 
- Contista regional, 
publicou livro desta 
temática 

MUNDO DA 
COSTA 
CoptftEA 
Lon 

- COMEN- 
DADOR 
Antônio da 
Costa 
Correa Lae 

* Rio Grande 
+7 

1895 
SP 

- 1903— LENTE SUBSTITUTO de ECONO- 
MIA POLÍTICA, CIÊNCIAS DAS FINANÇAS 
E COMTABILIDADE DO ESTADO 
-1905— Renunciou 

- 1901/8 — Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 
- Fol advogado 

Mumma) 
PATRICIO oe 
AZAMBUJA 

-CORONEL 
Patrido 
Xavier de 
Azambuja 
-Ana Rita 
Gomes de 
Bittencourt 
Azambuja 

• Rosário do Sul, 
05/ago/1865 
+ Porto Alegre, 
23/nov/1932 

- Preparatórios 
no Ginásio Sao 
Pedro (POA) 

1890 
SP 

- 1912— LENTE SUBSTITUTO 
- 1913/32 —Assume como LENTE CATE- 
DRÁTICO de DIREITO CIVIL, regendo 
várias disciplines até morrer, ano no qual 
fora escolhido paraninfo dos bacharelandos 

- 1891/1915 — Juiz municipal, distrital e de 
direito em várias comarcas, ficando em Porto 
Alegre ao final do period°, tendo sido 
convocado várias vezes ao STE 
- 1915— Nomeado Desembargador do STE 
e chefe de policia interino 
-1921 — Procurador Geral do Estado em 
lugar de André da Rocha 
- 1924/7 — Chefe de Policia do Estado 
- 1927— Reassume a procuradoria geral do 
estado 
-1932— Membro efetivo e vice-presidente do 
TRE 

ARMANDO DA 
SILVA 
FERREIRA 

• Emilio da 
Silva 
Ferreira 
- Marla 
Rachel 
Azambuja 
Ferreira 

* Porto Alegre, 
19/jun/1885 
+7 

- Curso de 
humanidades do 
Instituto Julio de 
Castilhos 

1908 
POA 

- 1920/21 — PROFESSOR CONTRATADO — 
TEORIA E PRATICA DO PROCESSO CIVIL 
E COMERCIAL 
- Organizador do Ginásio do Estado do Rio 
Grande do Sul por designação do governo 
do Estado 
- Professor da Faculdade de Clanclas 
Politicas e Económicas de Porto Alegre e 
fundador da Faculdade de Direito de Pelotas 

- Fol juiz distrital, sub-chefe de policia, vice-
prefeito de Rosário do Sul 
- 1926— Fundador e presidente honorário da 
0A13/RS 

FAUSTO DE 
FREITAS E 
CASTRO 

- DR. Fausto 
de Freitas e 
Castro 
- Luisa da 
Costa e 
Castro 

• Porto Alegre, 
09/mar/1889 
+ Rio de 
Janeiro, 
set/1960 

1909 
POA 

- 1924/33 — PROFESSOR INTERINO — 
DIREITO CRIMINAL e DIREITO PUBLICO E 
CONSTITUCIONAL 

- 1948/51 — Deputado Federal pelo PSD 

Fait:woo° 
ANTUNES 

- Luiz 
Francisco 
Antunes 

• Porto Alegre, 
02/fev/1887 
+? 

1908 
POA 

- 1916— LENTE SUBSTITUTO 2' Seção 
- 1918— LENTE CATEDRÁTICO — Area de 
FILOSOFIA DO DIREITO 
- 1931 — Assume INTRODUÇÃO A CIÊNCIA 
DO DIREITO, pois a ref. Francisco Campos 
aboliu a discipline anterior 
- 1935— PROFESSOR CATEDRÁTICO por 
ato do governo estadual, mas entra em 
licence 

- Foi consultor juridic° da prefeitura de Porto 
Alegre 
- 192518— Membro do Conselho Penitendili- 
rio do Estado 

-Publicou vários livros 
de temática juridico-
filosófica 

FLorittroo 
CARLOS De 
AartEu e 
SILVA 

- SENADOR 
Florencio 
Carlos de 
Abreu e 
Silva 
- Gonçaline 
de Abreu 

• Rio de Janeiro, 
13/jan/1882 
+7 

- Escola 
Brasileira 
- Exames 
preparatórios na 
Inspetoria da 
instrução 
Pública 

1905 
MN 
(Rio) 

- 1920/34 — LENTE SUBSTITUTOS' Seção, 
com a regência de cadeiras de DIREITO 
COMERCIAL 

- 1907/17 — Juiz distrital e depois, por 
concurso, Juiz de comarca em Taquara, São 
Bode e Santa Maria 
- 1919/20 — Diretor do Arquivo Público do 
Estado 
- 1920— Juiz de direito avulso 
- 1924/34 — Desembargador do STE 
- 1924/8 e 1932/33— procurador-geral do 
Estado 
- 1928/32 — Chefe de policia do Estado 
- Advogado do Banco do Brasil no Rio de 
Janeiro 
- Deputado federal (pelo MN?) 
- Membro da Comissão de elaboração do 
Código do Processo Penal de 1941 

- Membro da Academia 
Rio-Grandense de 
Letras 
- Sócio fundador do 
IHGRGS e seu 
presidente (1921/34) 
- Sócio correspondente 
dos 11-1G5 da Bahia e 
São Paulo 

FRANCISCO 
DE SouzA 
Macao 
DAwrAs 
Auto 

- DR. 
Francisco de 
Souza 
Ribeiro 
Dantas 
- Maria 
Emiliana de 
Medeiros 
Dantas 

• Sao José do 
Mipibu (RN), 
12/mai/1882 
+ Porto Alegre, 
27/abr/1931 

- Preparatórios 
em Natal (RN) 

1884 
RE 

- 1905— LENTE SUBSTITUTO 56  Seção — 
Leciona DIREITO CRIMINAL 
- 1911 — LENTE CATEDRÁTICO — DIREITO 
CRIMINAL até morrer 

- 1885— Procurador fiscal da Tesouraria da 
Provinda do RN 
- 1886— Juizados no interior do RS, Santo 
Angelo 
- 1888— Atividade poiftica no PRR ao lado 
de Pinheiro Machado 
- 1890— Promotor em Santo Angelo e depois 
Juiz substituto do juiz seccional do Estado 
- 1891 — Julz de direito em Santo Angelo, 
Livramento, Rio Pardo, Sito Jerônimo, 
Taquarl, São Leopoldo e outros lugares do 
Interior 
- 1905 — Juiz em Porto Alegre 
- 1912— Desembargador-do STE 
- 1915/6 — Procurador-geral do Estado 
- 1917 — Aposentado como desembargador 
- 1916— Juiz togado do Conselho de 
Apelação da Brigada Militar 
- 1925— Eleito presidente do Conselho 
Penitenciário do Estado 
- 1921/30 — Sucessivamente eleito A 
Assembléia estadual pelo PRR 
- Contribuiu com a revisão dos códigos 
estaduais do Processo Penal, Civil e 
Comercial, de Aguas e na Lei de Organiza- 

ção 	Judiciária 

- Colaborador freqüente 
em A Federação 
- Escreveu dois livros 
sobre matérias juridicas 

FRANCISCO 
FAGUNDES 
PIRATIMNO 
DE ALMEIDA 

-DR. 
Epamlnon- 
CMS 
Piratinino de 
Almeida 
- Vidincia 
Fagundes 
de Almeida 

• Pelotas, 
26/jun/1879 
+7 

- Estudos 
preparatórios 
em Pelotas 

1902 
SP 

-1909— LENTE SUBSTITUTO 2. Seção 
- 1913— LENTE CATEDRÁTICO — TEORIA 
E PRATICA DO PROCESSO CRIMINAL e 
- 1915— Muda-se para o Rio de Janeiro 
- 1916— Posto em disponibilidade 

-1902— Advocacia em Pelotas com 
Cassiano do Nascimento 
- 1905/6 — Promotor em Pelotas 
- 1906 — Auditor de Guerra do Rio Grande do 
Sul 
- 1915— Auditor de Guerra da Marinha no 
RIO, vai it Guerra Mundial 

- Agradado com a Cruz 
de Campanha e coma 
medalha da vitória 
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FRANCISCO 
RoboLetio 
Simmi 

- ENGE- 
NHEIRO 
Francisco 
Jose Simch 
-Emma Wild 
Simch 

, 

• Santa Cruz do 
Sul, 03/abr/1874 
+ Porto Alegre, 
25/out/1937 

- Preparatódos 
no Ginásio São 
Pedro 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 
- Antes de se 
former em 
direito, diplo- 
mou-se Om 
agrimensura 
pela Escola de 
Minas de Ouro 
Preto (MG) 
- Fez concurso e 
fol aprovado 
como catedniti-
co de alemão no 
Ginásio Mineiro 

1907 
POA 

- 1909— LENTE SUBSTITUTO 3. Seção 
- 1911 — LENTE CATEDRÁTICO — lecionou 
diversas cadeiras 
- 1935— Nomeado PROFESSOR CATE- 
DRATICO pelo governo do Estado na Fac. 
de Direito e na Escola Superior de Comercio 
- Lecionou ainda na Escola Técnica de 
Comércio como Catedrático e fol um dos 
seus fundadores 

- 1903— Diretor do Museu do Estado (atual 
Júlio de Castilhos) 
- 1925— Diretor do Arquivo Público do 
Estado, sendo que já era diretor do Serviço 
Mineralógico do Estado 
- 1930— Diretor do porto de Porto Alegre 
- 1932— Secretário dos Negócios das Obras 
Públicas do Rio Grande do Sul 
- 1935— Desembargador da Corte de 
Apelação pelo quinto constitucional 
- 1938— Se aposenta como desembargador 
- Lecionou no Ginásio Rio-Grandense e foi 
diretor do Observatório Astronômico e outros 
Cilfg0S. 

- Publicou dots livros 
sobre mineralogia e um 
sobre "economia sociar 

ILDEFONSO 
SOARES 
Perro 

- Manoel 
Soares Pinto 
- Horténcia 
Soares Pinto 

• Sao Vicente 
(SP), 
18/dez/1878 
+ Porto Alegre, 
18/mar/1925 

- Iniciou os 
estudos em Silo 
Vicente 
- 1897— No Rio 
Grande do Sul, 
cursou a Escola 
Militar de Rio 
Pardo 

-Amparado" por 
Pinheiro 
Machado cursou 
a Escola Militar 
da Praia 
Vermelha e a do 
Realengo (RJ) 
- 1908 — 
Bacharel em 
ciências fisicas 
e naturals e 
diploma de 
engenheiro 
militar 

- 1901 —
. 

1912 
POA 
Lau- 
medo 

- Foi professor da Escola Militar de Porto 
Alegre e da Escola de Engenharia 
- 1914— LENTE SUBSTITUTO V Seção 
lecionando DIREITO ADMINISTRATIVO, 
ECONOMIA SOCIAL e CIÊNCIA DAS 
FINANÇAS 

- 1907— Segundo tenente 
- 1912— Primeiro tenente 
- 1909/18 — Assembléia dos Representantes 
pelo PRR 
- 1912/7— Deputado Federal pelo PRR 
-1918— Capitão cá nomeado Secretário 
das Obras Públicas do Estado 
- 1924— Acumula cargo anterior com o de 
diretor da Viação Férrea 
- Serviu como militar no Serviço de Engenha-
ria em Porto Alegre 

- Colaborou em A 
Federação e foi seu 
diretor em 1911 

Jakrukuo 
LUCAS 
Gwent 

- Antônio 
Azambuja 
Gaffre6 
- Marla 
Lucas 
Gaffre6 

• Bege, 
19/set/1878 
+ Rio de 
Janeiro, 
04/dez/1917 

- Estudou 
inicialmente em 
Bege 
- CINSO do prof. 
Ivo Corseull em 
Porto Alegre 
- Ginásio N. S. 
da Conceição 

1902 
MN 
(Rio) 

- 1906— LENTE SUBSTITUTO 1. Seção; 
regência de FILOSOFIA DO DIREITO e 
outras disciplines 
- 1909— Exonerou-se 

-Advocacia no Rio de Janeiro e em Porto 
Alegre 
- 1907/8 — Secretário da procuradoria-geral 
do Estado 

- Fol redator de A 
Federação A época da 
dispute Carlos Barbosa 
x Fernando Abott pela 
presidência do Estado 
- Publicou um livro sobre 
Kant 

Joacsari 
Maualcio 
CA/Woe° 

- DESEM- 
BARGADOR 
e PROFES- 
SOR da 
Faculdade 
Melchisede- 
ch Mathusa- 
lém Cardoso 
- Eugênia 
Gralha 
Cardoso 

• Soledade, 
09/ago/1888 
+ Santos (SP), 
22/mai/1938 

- Estudos Ink:leis 
em Rio Pardo e 
Rio Grande 
- Preparatórios 
em Porto Alegre 
na Escola 
Brasileira 
- Exames na 
inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1908 
POA 
Lau- 
reado 

- 1910— LENTE SUBSTITUTO 1. Seção, 
regendo FILOSOFIA DO DIREITO 
- 1911 — LENTE CATEDRÁTICO — DIREITO 
PÚBLICO INTERNACIONAL 
- 1911/4 — Fol professor da Escola de 
Comércio 
- 1915— Permute a cátedra para DIREITO 
COMERCIAL 
-1935— PROFESSOR CATEDRÁTICO — 
DIREITO CIVIL por ato do governo do 
Estado 
- Esteve em constantes licenças devido as 
atividades politico-partidArias 

-1913/6 e 1925/30 — Assembléia dos 
Representantes pelo PRR 
- 1922/3 — Participa da Aliança Republicana 
- 1929/30 — Participa ativamente da Aliança 
Liberal e da Revolução de 30 
- 1935/7 — Assembléia Constituinte estadual 
e deputado ordinário pela PRR/FU 
- 1933/5 — Assembléia Constituinte Federal 
- 1931/2 — Ministro da Justiça do governo 
provisório da República 
- 1938— Secretário estadual do Interior e 
Justiça e depois da Agriculture, indústria e 
Comércio 
- 1938 — interventor Federal interino 

- Redator de vários 
periódicos: 0 Debate; 
Panthum; A Noite; A 
Manhã 

JoAcanit 
TIBOR= ve 
AzeveDo 

- Raphael 
TIbiircio de 
Azevedo 
- Comba 
Ferreira da 
Silva 
Azevedo 

• Porto Alegre, 
08/jun/1887 
+ Porto Alegre, 
23/abr/1940 

- Estudou no 
Colégio Rio- 
Grandense 

1891 
SP 

-1904— LENTE SUBSTITUTO V Seção, 
sendo promovido CATEDRÁTICO — TEORIA 
E PRATICA DO PROCESSO CIVIL, 
COMERCIAL E CRIMINAL 
- 1927/34 — Licences sucessivas 
-1935— PROFESSOR CATEDRÁTICO por 
ato do governo do Estado 

- 1893— Juiz distrital em Porto Alegre 
- 1897— Exonera-se e passa a advogar em 
Porto Alegre 
- 1932/3—Juiz do TRE 

&mot Ye 
Omuta 
JOHN 

- Francisco 
Martins de 
Oliveira 
Jobim 
- Anternia 
Cândida da 
Trindade 
Jobim 

• Silo Gabriel, 
23/abr/1889 
+ Rio de 
Janeiro, 
19/jul/1935 

- Preparatórios 
na Escola 
Brasileira 
- Exames 
realizados na 
Inspetoria da 
instrução 
Mlles 
- Weis o curso 
de direito em 
Porto Alegre 

1911 
MN 
(Rio) 

- 1928/7 — PROFESSOR INTERINO — 
DIREITO PUBLICO INTERNACIONAL 

- Fez carreira diplomática 
- Delegado fiscal na Faculdade de Direito de 
Niterói, transfere-se para o Rio de Janeiro 

- Colaborou em 
periódicos em assuntos 
literários em Porto 
Alegre e no Rio de 
Janeiro 
- Condecorado corn a 
Ordem do Rei Leopoldo 
por Alberto I da Bélgica 
quando este esteve no 
Brasil 

Jose 
BERNARDO 
Ye MEDEI. 
ROS JR. 

- SENADOR 
Jodi 
Bernardo de 
Medeiros 
- Pauline 
Engrácla de 
Medeiros 

• Caló (RN) 
+ Porto Alegre, 
08/N1/1954 

- preparatórios 
no Ateneu 
Norte-Rio- 
Grandense 
(Natal-RN) e no 
Liceu Paraibano 
(PB) 

1898 
RE 

-1923— PROFESSOR INTERINO — TEORIA 
DO PROCESSO CIVIL E COMERCIAL 
- 1935— PROFESSOR CATEDRÁTICO — 
CRIMINOLOGIA do curso de doutorado, por 
ato do governo do Estado 

- 1898— Promotor Em Caxias e Sao 
Leopoldo 
- 1898— Juiz de comarca concursado. 
Cacapava, Cachoeira, Bagé 
- 1922— Desembargador do STE 
- 1928— Aposenta-se 
- 1929— Intendente eleito de Bagé, ficando 
apenas alguns meses no cargo do qual se 
exonera 
- 1931 — Nomeado membro do Conselho 
Consuitivo do Estado 
1936— Presidente do Conselho Penitenciário 
do Estado 

Jose 
VALENTim Do 
MONTE 

- Manoel da 
Conceição 
Monte 
- Clementine 
Maria de 
Jesus Monte 

• Penedo (AL) 
+ Porto Alegre 

- Estudos pré- 
superiores em 
Salvador (BA) e 
Recife (PE) 

1888 
RE 

- 
- 

- 
- 
- 
ras 

- 1904 — LENTE SUBSTITUTO V Seção — 
DIREITO CIVIL, sendo promovido LENTE 
CATEDRÁTICO — LEGISLAÇÃO COMPA- 
RADA de direito privado. Rege disciplines de 
Direito Civil e se licencia em alguns periodos 
1935— PROFESSOR CATEDRÁTICO — 
DIREITO CIVIL por ato do governo do 
Estado 

1936— Eleito vice-reitor da Universidade 
1937— Assume outras cadeiras interina- 

mente e opta por manter o cargo e venci- 
mentos de professor, fol o único magistrado 
a fazê-lo, ao hives do de desembargador da 
Corte de Apelação devido Ii lei que proibia 
as acumulações de cargos públicos 

1939— rege varies disciplines 
1940 — Aposenta-se como vice-reitor 
1940/2 — Colabora corn bancas examinado-

de cursos de direito civil. 

- 1887— Promotor em Rio Pardo e Silo 
Gabriel 
- 1890— Juiz municipal e de órfãos de São 
Gabriel 
- 1891 — Juiz de comarca em Encruzilhada, 
Sao Gabriela Cachoeira 
- 1904— Juiz da ? vara em Porto Alegre 
-1907— Desembargador do STE e procura-
dor-geral ad hoc 
- 1920— Vice-presidente do STE 
- 1921 — Aposenta-se como desembargador 
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Luiz DE 
Meu.0 
GutmARAss 

- COMEN- 
DADOR 
Thomaz de 
Mello 
Guimaraes 
- Romans 
da Costa 
Mello 
Guimaries 

• Rio Grande 
(RS), 
18/out/1874 
+? 

- Estudou em 
Rio Grande 
- Exames 
preparatórios na 
inspetoria da 
Instrução 
Pública e no 
curso anexo em 
Sao Paulo 

1897 
SP 

- 1914/20 — Lente Catedrático — Teoria do 
Processo Civil e Comercial da Faculdade 
Livre de Direito de Pelotas, da qual recebeu 
o titulo de doutor honor's causa 
- 1923— assume a regência de TEORIA E 
PRATICA DE PROCESSO CIVIL E 
COMERCIAL Desde então rege disciplines, 
a citada e mais DIREITO ROMANO e CIVIL 
e JUDICIÁRIO PENAL 
-1935— PROFESSOR CATEDRÁTICO — 
DIREITO CIVIL por ato do governo do 
Estado e foi nomeado diretor da Faculdade 
- 1935— Representante da Corte de 
Apelação e da Faculdade de Direito de Porto 
Alegre no Congresso Juridic° no Rio de 
Janeiro 
- 1937— Opta pelos vencimentos de 
desembargador devido 11 lei de incompatibili- 
dade 
- 1947— Por decreto do govemo do Estado 
fol considerado em disponibilidade remune- 
rada retroativa a setembro de 1948 que logo 
fol transformada em aposentadoria compul. 
sorts 

- Ainda estudante tot nomeado promotor 
interino em Rio Grande 
- 1898— Juiz de comarca concursado. Atuou 
em Encruzilhada, Camaquil, Santa Vitória do 
Palmar, Uvramento, Cachoeira, Rio Grande 
e Pelotas 
- 1920— Desembargador do STE, remove-se 
para Porto Alegre 
- 1923— Procurador-geral do Estado interino 
- 1924— Procurador-geral do Estado 
- 1928— Procurador-geral do Estado 
- 1931 — integrante da comissão revisora do 
Código de Processo Civil e Comercial do 
Estado e assume novamente a procuradoria-
geral do Estado aid 1932 
- 1932— vice-presidente eleito do STE e 
presidente designado do TRE até 1935 
- 1934 — Membro da comissão que elaborou 
o ante-projeto de constituição estadual 
- 1935— Designado pelo interventor para 
elaborar o ante-projeto de reorganização 
judiciária do Estado 
- 1935— Presidente da Corte de Apelação do 
Estado 
- 1938 — Aposentado como presidente da 
Corte de Apelação 

1 

MANOEL 
ORPHELJNO 
Toms 

- Manoel 
Joaquim 
Tostes 
- Antânia 
Gonçalves 
Meirelles 
Tostes 

• Encruzilhada 
(RS), 
30/mar/1883 
+ Porto Alegre, 
11/abr/1919 

- Aula pública 
em Encruzilhada 
e Ginásio Sao 
Pedro em Porto 
Alegre 

1888 
SP 

- 1916— LENTE SUBSTITUTO e Seção — 
DIREITO CRIMINAL e TEORIA E PRÁTICA 
DO PROCESSO CRIMINAL, tendo regido 
discipline somente neste ano 
-1917— Indicado inspetor federal na 
Faculdade 
- 1918— Exonera-se por ser inspetor federal 

- Promotor em Taquari 
- 1891 — Juiz municipal em Taquari 
-1892— Juiz de Comarca em Taquari, Passo 
Fundo, Silo Leopoldo 
- 1910— Juiz em vara de Porto Alegre 
- 1914— Desembargador do STE 
- 1917— Aposenta-se como desembargador 

MELCHISE- 
DECH 
MATHUSA- 
iiri 
Cariboso 

- Joaquim 
MaUlic10 
Cardoso 
- Joana 
Baptista de 
Azevedo 
Cardoso 

• Estancia (SE), 
234un/1859 
+ Porto Alegre, 
15/JuV1932 

- Alfabetizado e 
iniciado nos 
estudos polo pal 
e estudou 
preparatórios no 
Ateneu 
Sergipano 

1880 
RE 

- 1903— LENTE SUBSTITUTO e Seção — 
DIREITO CIVIL e LEGISLAÇÃO COMPA- 
RADA DE DIREITO PRIVADO 
-1904— LENTE CATEDRÁTICO — DIREITO 
CIVIL, a partir do que leciona essa e várias 
disciplines até morrer 
- 1904 — Vice-diretor eleito e reconduzido ao 
cargo até morrer 

- Promotor em Conde (BA) 
-1861 — Juiz municipal em Soledade 
-1890— Juiz de comarca em Soledade 
- 1892 —Juiz de Comarca em Cruz Alta, Rio 
Pardo, Rio Grande, jurisdicionando diversos 
termos e comarcas vagas vizinhas 
- 1902— Assume uma varas em Porto Alegre 
- 1904— Desembargador do STE 
- 1908— Procurador-geral do Estado interino 
- 1914— Eleito vice-presidente do STE, 
sendo reconduzido sucessivamente 
- 1920— Presidente do STE 
- 1921 — Aposenta-se como presidente do 
STE 
- 1922— Pede e obtém reconversão A 
magistrature e 6 reconduzido ao desembar-
go e 6 eleito e reeleito sucessivamente eta 
morrer vice-presidente do STE 

- Descendente de famflia 
Ilustre com alguns 
politicos dela oriundos 

OtAvo 
Filmic° DE 
°poor 

- CORONEL 
Roque 
Franco de 
Godoy 
- Juliana 
Maria de 
Jesus 

• Cachoeira do 
Sul, 30/out/1871 
+? 

- Estudou em 
Porto Alegre 
- Exames 
preparatórios na 
Inspetoria da 
instruplio 
Pública 

1894 
SP 

- 1905— LENTE SUBSTITUTO 2.  Seção 
-1909— Renunciou 

PEDRO 
AFFoNso 
Mama' 

- Affonso 
Mibielli da 
Fontoura 
- Leopoldina 
Prates da 
Fontoura 

• Encruzilhada 
Do Sul, 
06/Jul/1884 
+ 08/dez/1945 

- Estudou em 
aulas publicas 
na cidade natal 
e no Ginásio 
Silo Pedro em 
Porto Alegre 
- Exames 
preparatórios na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1888 
SP 

-1904— LENTE SUBSTITUTO 5' Seção — 
DIREITO CIVIL e LEGISLAÇÃO COMPA- 
RADA DO DIREITO PRIVADO, permuta 
cadeiras 
- 1911 — LENTE CATEDRÁTICO — TEORIA 
E PRATICA DO PROCESSO CRIMINAL 
- 1912— Se licencia varies vezes 
- 1913— Posto em disponibilidade 

- 1887— Promotor em Uruguaiana 
-1889— Promotor em Santa Vitoria do 
Palmar e Itaqui 
- 1890— Juiz municipal de Encruzilhada e 
depois Juiz de direito de Uruguaiana, 
jurisdicionando comarcas e termos vizinhos 
- Membro da constituinte estadual 
- 1900/4 — Assembiéla dos Representantes 
- 1903— Assume vara em Porto Alegre 
- 1905— Desembargador do STE e chefe de 
policia até 1908 
- 1912— Ministro do STF 
-1922— Representante do STE no Congres-
so  Juridic° do 10AB no Rio de Janeiro 

- 1889— Colaborou nos 
jornais 0 Republicano e 
14 de Julho de Uruguai-
ana 

Vicroit os 
Azevsoo 
BASTIAN 

- Edmundo 
Henrique 
bastian 
- Generosa 
de Azevedo 
Bastian 

• Porto Alegre, 
18/fev/1887 
+? 

- Exames 
preparatórios na 
inspetoria da 
instrução 
Pública 

1906 
POA 

- 1911 — LENTE SUBSTITUTO 3.  SEÇÃO — 
DIREITO COMERCIAL E TEORIA E 
PRATICA DO PROCESSO CIVIL E 
COMERCIAL 
- 1912/5 — Professor da Escola de Comércio 
- 1918— LENTE CATEDRÁTICO — TEORIA 
E PRATICA DO PROCESSO CIVIL E 
COMERCIAL 
- 1926— Posto em disponibilidade 
- 1935— Requereu e obteve reversão it 
atividade e fol por ato do governo nomeado 
PROFESSOR CATEDRÁTICO — TEORIA E 
PRATICA DO PROCESSO CIVIL E 
COMERCIAL 

- Advogado 
- 1920— Larga a advocacia e assume a 
direção do Banco da Provincia do Rio 
Grande do Sul S/A, onde fica por anos 
- 1925/8 — Assembiéla dos Representantes 
(PRR) 

AREA DE MEDICINA FORENSE 
ARTHUR 
FRANCO E 
Souza 

- DESEM- 
BARGADOR 
James de 
Oliveira 
Franco e 
Souza 

• Cachoeira do 
Sul, 
29/mar/1874 
+ Porto Alegre, 
31/jul/1923 

- Escola 
Brasileira de 
Apolinirto Porto 
Alegre 
-Exames 
preparatórios na 
Inspetoria da 
Instrução 
Pública 

1898 
MN 
(Rio) 
(Medic 
ma) 

- 1899— Professor da Faculdade de 
Medicine de Porto Alegre 
-1903- LENTE SUBSTITUTO — MEDICINA 
LEGAL 
- 1908/22 — LENTE CATEDRÁTICO da 
mesma cadeira 

- 1918— Diretor da Santa Casa -Vários artigos em 
revistas médicas do pals 
e exterior 

HEITOR 
Amiss DIAS 

- Ludo 
Annes Dias 
• Bathing 
Lopes Dias 

• Cruz Alta, 
194u1/1884 
+ Rio de 
Janeiro, 
08/nov/1943 

-Estudos 
preparatório no 
Ginásio N. S. da 
Conceição 

1905 
POA 
(Medic 
Ina) 

- 1908— Professor da Faculdade de 
Medicine de Porto Alegre 
- 1916— LENTE SUBSTITUTO — MEDICINA 
LEGAL 
-1923— LENTE CATEDRÁTICO — MEDICI-
NA LEGAL 
- 1933— Transfere-se para o Rio de Janeiro 

- 1933— Professor da Faculdade Nacional de 
Medicina no Rio de Janeiro 

- Dois livros sobre 
medicina 
- Membro de varies 
associações medlars 

RODOLPI40 
MACHADO 
MASSON 

- DR. 
Amadeu 
Prudêncio 
Masson 
• Affonsina 
Machado 
Masson 

* Porto Alegre, 
07/jun/1880 
+ Porto Alegre, 
10/ma1/1914 

- Ginásio N. S. 
da Conceição 
onde fez os 
preparatórios 

1904 
MN 
(Rio) 
(Medic 
ma) 

- 1905— Professor da Faculdade de 
Medicine de Porto Alegre 
-1906— LENTE SUBSTITUTO — MEDICINA 
PUBLICA, por concurso, o primeiro feito na 
Faculdade 

- Foi médico da Assistência Pública - Trabalhou na Santa 
Casa e na Beneficência 
Portuguese 
- Foi médico em 
Cagapava do Sul nos 
dois últimos anos de 
vida 
- Era TIO do professor 
Ruy Cime Uma e 
GENRO do desembar-
gador James de Oliveira 
Franco e Souza 
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PROFESSORES "SUCESSORES" 
NOME FILIAÇÃO NASCIMENTO E 

Mom 
ESTUDOS PRB- 

SUPERIORES 
CURSO 

DE 
Del. 

FACULDADE LIVRE DE 
DIREITO DE PORTO ALEGRE 

(CURSOS SUPERIORES) 

OUTRAS ATIVIDADES LIGADAS 
AO MAGISTBRJO 

CARGOS PCBUCOS E 
ATIVIDADES LIGADAS AO 

DIREITO 

OUTRAS ATNIDADES, 
HONRARIAS, ETC. 

Asso Howe 

	  Hervé 

- ENGE- 
NHEIRO 
Egydio 
Herve 
- Edith 
Manna 

" Porto Alegre, 
04/juV1913 
+? 

- Colégio Julio 
de Castilhos 

1935 
POA 

- 1938/38 — OFICIAL 
ADMINISTRATIVO e 
TESOUREIRO 
- 1943— Regeu a cadeira de 
DIREITO ADMINISTRATI- 
VO 

- 1935/74 — Professor Titular 
da Escola de Comercio e 
depots da Faculdade de 
Economia, da qual foi o 
primeiro diretor (1945) 

- Vereador de Porto Alegre 
- Secretário Municipal da 
Fazenda por 3 vezes 
- Diretor de órgão públicos 

ALBERTO 
PA$QuAuta 

- Alexandre 
Pasqualini 
- Pauline 
Pasqualini 

• Ivord (atual 
Julio de 
Castilhos), 
23/set/1902 
+ Rio de 
Janeiro, 
03/jul/1949 

- Seminário de 
São Leopoldo 

1928 
POA 
Lau- 
reado 

- 1934— PROFESSOR 
INTERINO — DIREITO 
CIVIL 
- 1934/35 — PROFESSOR — 
INTRODUCAO A CIÈNCIA 
DO DIREITO 

- 1935— Professor de 
Psicologia no Curso Pré- 
Juridic° anexo li Faculdade 
de Direito e do Ginásio 
Anchieta 

- 1935/37 — Vereador de 
Porto Alegre 
- 1938/43 — Membro do 
Conselho Administrativo do 
Rio Grande do Sul 
- 1943/44 — Secretario do 
interior do Estado 
- 1951/80 — Senador da 
Republica (PTB) 

- 1946— Fundou a Uniao 
Social Brasileira/USB 
- Cinco livros sobre 
questees politicos e 
administrativas 

ADROALZO 
MEsourrA 
DA COSTA 

• Antonio 
Porfirio da 
COMB 
- Alzira 
Mesquita da 
Costa 

• Taquari, 
09/ju1/1894 
+7 

- 1901 — 
Alfabetizado 
pelo professor 
público Viriato 
Reis de Oliveira 
- Extemato 
Santana 
- Curso primário 
no Colégio 
Distrital de sua 
cidade natal 
-1911 — 
Bacharelou-se 
em Ciências e 
Letras, no 
Ginásio N. S. da 
Concelçao 

1918 
POA 
Lau- 
reado 

- 1933 e 35— Membro de 
bancas examinadoras de 
Direito 
- 1938/42 — PROFESSOR 
CONTRATADO por 
concurso — DIREITO 
COMERCIAL 
- 1942— Desliga-se a 
Pedido 

- 1918— Professor de 
Português no Ginásio 
Anchieta 
- 1919— Professor de 
História Universal no 
Instituto Julio de Castilhos 
- 1920/28 — Professor de 
Direito Comercial na Escola 
de Comercio anexa A 
Faculdade Direito 
- 1920— Professor de 
Direito Público e Privado e 
Legislação Fiscal no Curso 
Geral da Escola de 
Comércio 
- 1921 — Professor de 
Português na Escola de 
Comércio 
- 1947— Professor da 
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras ode 
Direito da PUC 
- 1970/71 — Procurador 
Geral da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul 

- "Advogado militante desde 
a formatura" 
- 1918— Promotor Público 
de Taquari 
- 1919— Promotor Público 
de Porto Alegre 
- 1926— Um dos fundadores 
do Instituto dos Advogados 
do RS 
- 1928— Procurador da 
Republica no Rio Grande do 
Sul 
- 1931 — Membro do 
Conselho Consultivo do RS 
- 1933— Deputado Federal 
Constituinte (PRR/FU) 
(renunciou em 1934 após a 
convocação da Constituinte) 
- 1935/37 — Deputado 
Estadual Constituinte e 
deputado ordinário 
(PRR/FU) 
-11)44 — Membro do 
Conselho Administrativo do 
RS 
- 1948/54 — Deputado 
Federal (PSD) 
- 1947/50 — Ministro da 
Justiça 
-1951/54 — Vice-presidente 
da Camara dos Deputados 
(PSD) 
- 1958/59 — Vereador em 
Taquari 
- 1958/59 — Secretário da 
Educação e Cultura do Rio 
Grande do Sul 
- 1984/89 — Consultor 
Geral da Republica 
- Foi membro do Conselho 
da 0A13/RS e representante 
no Conselho Federal 

- Um dos vice-presidentes 
da Conferência Interparla-
mentor de Same, Silica 
- 1980 — Integrou a 
delegaçtto brasileira A XV 
Sessão da Assembleia 
Geral da ONU 
-1920— Sock) fundadora 
presidente perpetuo do 
IHGRGS 
- Sócio honorário do IHGB 
- Socio correspondente do 
IHG do Ceara 
- Sócio da Sociedade 
Brasileira de Geografia 
- Membro do Instituto de 
Direito Social de Sao Paulo 
- Condecorações da Santa 
Se, da Ordem Militar de 
Malta, da França e Libano 
-Comendador da Ordem do 
Mérito Aeronáutico e 
Grande Oficial da Ordem de 
Militar 
- Cinco livros publicados 
sobre politico 

ALFREDO DA 
SILVA 
LISBOA 

- COMEN- 
DADOR 
Francisco 
Pereira da 
Silva Usboa 
- Juliana 
Mafalda de 
Azambujo 
Usboa 

• Porto Alegre, 
27/nov/1871 
+ Porto Alegre, 
12/Jul/1944 

-Curso de 
Humanidades 
em Porto 
Ale- 
gre,prestando 
exames 
preparatórios ti 
Inspetoria de 
Instrução 
Publics Primaria 
e Secundária, 
completando-os 
no curso anexo 
a Faculdade de 
Silo Paulo 

1898 
SP 

- 1935— PROFESSOR 
CONTRATADO — DIREITO 
CIVIL (lecionou so alguns 
meses) 

- 1935— Professor de 
Historia do Brasil do Curso 
Geral e História Econômica 
da América do Curso 
Superior, ambos da Escola 
Superior de Comercio 

- "Advogado militante desde 
a formatura a nao ser nos 
periodos em que esteve 
incompatibilizado pelo 
exercício da judicatura" 
- 1901/03 — Promotor 
Público em Porto Alegre 
- 1903/11 — Juiz Distrito! de 
Porto Alegre 

- 1901 — Um dos fundadores 
da Academia Rio-
Grandense de Letras 
-Escreveu nos jomais 
Comb do Povo, 0 
Mercantil e na revista 
Mecenas 
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AmÁoeu - GENERAL • Palmas (PR), - Ginásio 1927 - 1935— PROFESSOR -1934— Professor de - Advocacia em São - Um dos Diretores de A Fitotoroes João Jose 02/jan/1900 Anchieta POA LIVRE-DOCENTE Concur- Geografia Humana no curso Leopoldo, Porto Alegre e Nação, colaborador do DE OLIVEIRA de Oliveira +7 - Escola Irmão sacio — DIREITO PÚBLICO Pré-Juridico; Historia do São Borja Jams! do Dia, Correio do Alarms Freitas Weibert INTERNACIONAL Comércio, indústria e - 1946 — Superintendente do Povo e Wino de Noticias 
- Ecilda - Instituto Julho - 1938— Leciona DIREITO Agricultura da Escola de Ensino Secundário do Rio - Dois livros de Direito e 
Fagundes de Castilhos ROMANO Comércio, anexa A Grande do Sul e membro do onze livros de Geografia 
de Oliveira - Ingressou no - 1939— PROFESSOR Faculdade de Direito, ode Conselho Estadual de 
Freitas instituto Borges 

de Medeiros 
CATEDRÁTICO Concurso- 
do — DIREITO PÚBLICO 

Geografia no Ginásio Júlio 
de Castilhos 

Educação. 

(atual Faculdade 
de Agronomia), 
mas abandona o 

INTERNACIONAL 
- 1943 — Leciona ECONO- 
MIA POLITICA 

- 1935— Professor 
catedrático de Geografia 
Econômica na Escola 

CWS0 -1966— Aposenta-se Superior de Comércio 
- 1936 — Professor de 
Literatura no Colégio 
Universitário 
-1937— Professor de 
Sociologia no Colégio 
Universitário 
- 1938— Professor de 
Direito industrial e Operário 
na Faculdade de Ciências 
Politicos e Econômicas de 
Porto Alegre 
-1942— Professor de 
Geografia Humana na 
Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras 
- 1944 — Professor de 
Geografia Fisica na 
Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Porto 
Alegre 
- 1948— Por ato do governo 
do RS, posto em disponibili-
dade remunerada no cargo 
de Professor Catedrático de 
Geografia Econômica na 
Faculdade de Economia e 
Administração da URGS 

Achimioo - Luiz • Porto Alegre - Escola 1917 - 1938/40 — PROFESSOR - 1917— Professor de - 1921/24 — Suplente do 22  - 1940— Membro do DIAS OF Quintino de 06/mar/1897 Brasileira POA CONTRATADO após Frances no Ginásio Sao Juiz Distrital de Porto Alegre Tribunal de Êtica Profissio- AZEVEDO Azevedo +7 - Ginásio concurso — DIREITO CIVIL Pedro - 1923/26 — 12  Adjunto do nal - Marla Arichleta onde - 1940— Faz concurso para - 1918/21 — Professor de Promotor da 10' Circunscri- - Um dos fundadores do 
Parisina fez preparatórios CATEDRÁTICO DE Português no &SW° ção da Justiça Militar instituto dos Advogados do 
Dias de que completou DIREITO CIVIL, o qual fol Anchieta - 1927/31 —1" Suplente de RS e seu Presidente em 
Azevedo no curso anexo anulado pelo Conselho - 1924/31 — Professor de Auditor da 1' Auditoria da 3' 1948 

11 Faculdade de Universitário Direito Comercial na Escola Circunscrição da Justiça - Sócio Fundador do 
Direito - 1942/67 — PROFESSOR 

CATEDRÁTICO — DIREITO 
CIVIL, após decisão do 

Superior de Comércio 
anexa ili Faculdade Livre de 
Direito 

Militar 
- 1932/40 — Membro do 
Conselho e 12  Secretário da 

IHGRGS 
- Sock) efetivo do Instituto 
de Estudos Genealógico do 

Ministério da Educação que 
acolheu recurso do 
candidato contra a anulação 
do concurso de 1940. 
- 1967— Aposentadoria 
compulsória 

- 1942— Professor 
Catedrático de Sociologia 
no Faculdade Livre de 
Educação, Ciências e 
Letras (depois integrada A 
PUC) e Interino de História 
do Brasil 

OAB/RS 
- 1945/38 — Diretor da 
Companhia Hidráulica 
Porto-Alegrense 

RS 
- Vários artigos publicados 
em jomais e revistas, dois 
livros de direito e um 
romance 

-1947— Professor 
Catedrático de Direito Civil 
no PUC 
- 1948— Diretor da 
Faculdade de Direito da 
PUC 

Ammo - GENERAL • Porto Alegre, - Primeiros 1926 - 1931/35 — PROFESSOR - 1946/49 — Reitor da -Presidente da Liga Eleitoral - 1942— Um dos represen- PEREIRA Alfredo 10/nove/1898 estudos em POA INTERINO — INTRODUÇÃO Universidade de Porto Católica (LEC)- 1954 — tantos brasileiros no CoaceÁ DA 
CÂMARA 

Pinheiro 
Correia da 

+ Porto Alegre, 
19/mar/1975 

Bagé 
- Colégio Militar 

A CIÊNCIA DO DIREITO 
- 1935— PROFESSOR 

Alegre 
- Fundador das cadeiras de 

Senador da República (PD- 
PL) (renuncia em 1956) 

Congresso Inter-Americano 
de Estudos Socials, em Gemara 

- Zeferina 
de Porto Alegre 
- Ginásio 

CATEDRÁTICO — FILOSO- 
FIA DO DIREITO no curso 

Historia da Filosofia, 
Filosofia Geral e Psicologia 

- 1968— Ordem honorifica 
de Professor Insigne pelo 

Chicago 

Pereira da Anchieta de Doutorado na Faculdade de Filosofia Instituto dos Advogados do - Fundou e dirigiu o Jornal Câmara 
- Bisneto do 

- Preparatórios 
no Instituto Júlio 

- 1939— Presidente das 
comissões examlnadoras 

(1942) ode Filosofia do 
Direito na Faculdade de 

RS do Die e a revista Estudos, 
- Colaborador do Consols. do Visconde de 

Sio 
Leopoldo, 
fundador 
dos cursos 
juddicos no 

de Castilhos dos concursos de professo- 
res catedráticos de 
Economia Politico ode 
Direito Romano 
-1946— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO — INTRO- 

Direito (1947) da futura PUC 
- 1047/48 — Primeiro diretor 
da Faculdade de Direito da 
PUC 
- 1949/51 — Primeiro Reitor 
da PUC 

Pow e do Milo de 
Noticies 
- Artigos publicados sob 
pseudeinimo 'Cantors 
Ozanam• e onze livros de 
Filosofia 

Brasil e Neto 
do Visconde 
de Pelotas 

DUÇÂO A CIÊNCIA DO 
DIREITO 
- 1952— PROFESSOR 

- Professor de Filosofia 
Geral, Introdução h Filosofia 
e Psicologia ode História da 

CATEDRÁTICO — PILOSO- Filosofia na Faculdade de 
FIA DO DIREITO quando da 
federalização da Universi- 
dade do Rio Grande do Sul 

Filosofia na Universidade de 
Porto Alegre 
- Primeiro Diretor do 

- 1962— Diretor do Instituto Instituto de Filosofia da 
de Filosofia do Direito Universidade de Porto 
-1968— Aposentado por Alegre 
Idade, mas continuou 
lecionando no CURSO DE 

- Professor Filosofia, 
História, Psicologia no 

EXTENSÃO DE FILOSOFIA Ginásio Júlio de Castilhos; 
DO DIREITO ate 1973 Colégio Universitário; Curso 

Pre-Juridic° anexo i 
Faculdade de Direfto; 
Ginásio Sevigné; no Curso 

' de Aperfeiçoamento da 
Escola Normal; e no 
Associação de Professores 
Católicos de Porto Alegre 
-Fundou a Associação de 
Professores Católicos de 
Porto Alegre 
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DaRcv 
PEREIRA DE 
AZAMDUJA 

- Ignacio 
Soares de 
Azambuja 
- Maria 
Josefa 
Pereira de 
Azambuja 

• Encruzilhada 
do Sul, 
26/ago/1903 
+ Porto Alegre, 
14/mar/1970 

- Escola 
Professor inicio 
Montanha 
- Colégio Militar 
de Podo Alegre 

1927 
POA 

- 1925— SUB- 
BIBLIOTECÁRIO da 
Faculdade, transferido para 
Oficial da Secretaria no 
mesmo ano 
- 1930/31 — SECRETARIO 
da Faculdade 
- 1932— PROFESSOR 
INTERINO — DIREITO 
PÚBLICO E CONSTITU- 
CIONAL 
- 1933— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO Concursa- 
do — TEORIA GERAL DO 
ESTADO 
- 1935/37 — PROFESSOR 
CATEDRÁTICO — DIREITO 
PUBLICO E CONSTITU- 
CIONAL 
- 1938/51 — Leciona várias 
disciplinas 
- 1951 — Professor apenas 
de TEORIA GERAL DO 
ESTADO (federalização da 
Universidade) 
- 1938/42 — Leciona 
DIREITO CIVIL 

- 1943— Professor de 
Filosofia na Faculdade de 
Filosofia da Universidade de 
Porto Alegre 
- 1944 — Professor de 
História da Antiguidade e 
!dada Média no curso de 
História e Geografia da 
Universidade de Porto 
Alegre 
-1945— Professor de 
Estética no Curso de 
Filosofia 
- 1954— Professor de 
Ciência Politico do Curso de 
Ciências Socials e de 
Jornalismo 
- Professor Contratado de 
Português na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras 
(mais tarde integrada na 
PUC, da qual se torna 
Catedrático em 1944) 
-1944— Professor de 
Estética na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras 
- Professor de Ciência 
Politics no Curso de 
Ciências Socials da 
Faculdade de Filosofia e de 
Teoria Geral do Estado da 
Faculdade de Direito (de 
que foi fundador), ambas da 
PUC 

- 1925/27 — Inspetor Escolar 
do Estado 
- 1927/29 — Promotor 
Público de Porto Alegre 
- 1929/30 — Inspetor Escolar 
do Estado 
- 1930— Oficial de Gabinete 
do Interventor Federal do 
Estado 
- 1934/35 — Procurador 
Geral do Estado 
- 1935— Consultor Geral do 
Estado (exerce em 
comissão de Secretário de 
Estado, licenciando-se do 
primeiro) 
- 1935— Presidente do 
Secretariado Rio-
Grandense 
- 1937— Consultor Geral do 
Estado 
- 1935/37 — Secretário do 
Interior e Exterior (lider da 
Assembléia Constituinte) 
- Membro do Conselho da 
OAB/RS 
- Membro do Instituto dos 
Advogados do RS 

- Redator do jornal A 
Federação e colaborador do 
COM110 do Povo 
- Membro do IHGRGS 
- Membro da Academia Rio-
Grandense de Letras 
- 1937— Titulo honorifico de 
'Comendador da Ordem da 
Coma da Italia" 
-1948— Titulo honodfico de 
"Officier d'Académie", pelo 
Ministério da 
Educação da França 
- Dez livros de Direito e 
doze de História e Literatura 

DARIO DE 
Brrraa- 
COURT 

- DR. Aurélio 
Veríssimo 
de Bitten- 
court Júnior 
- Maria da 
Gloria 
Quilião de 
Bittencourt 

• Porto Alegre, 
07/fev/1901 
+ Porto Alegre, 
15/nov/1074 

- Curso primário 
na aula Pública 
regida por 
Adelina Lydia de 
Bittencourt 
Machado 
-Ginásio N. S. 
da Conceição 
- Ginásio 
Anchleta 
- Preparatórios 
no instituto do 
Irmão Weibert 

1924 
POA 

- 1939— PROFESSOR 
LIVRE-DOCENTE — 
DIREITO INDUSTRIAL E 
LEGISLAÇÃO DO TRABA- 
LHO 
- 1940/48 — Leciona 
DIREITO INTERNACIONAL 
PRIVADO e DIREITO CIVIL 
- 1951/57 — PROFESSOR 
CATEDRÁTICO INTERINO 
— DIREITO INTERNACIO- 
NAL PRIVADO, cargo no 
qual se aposenta em 1957 

- 1938/39 — Professor de 
Economia Política e 
Seminário Econômico do 
Curso de Perito Contador 
da Escola de Comércio 
anexa A Faculdade de 
Direito 
- 1942/47 — Professor de 
Direito Administrativo e 
Direito Industrial e Operário 
na Faculdade de Ciências 
Polfticas e Económicas de 
Porto Alegre (depois 
Integrada na PUC) 

- "Advogado militante desde 
a formatura" 
- Funcionário da Delegacia 
Fiscal 
- 1925/28 — Segundo 
suplente do segundo Juiz 
Municipal de Porto Alegre 
- 1941/43 — Suplente do 
Presidente do Conselho 
Regional do Trabalho 
- 1931 — Consultor Jurfdico 
da Associação Comercial 
- 1940— Consultor Juridico 
da Santa Casa e de outras 
entidades 
- Membro do Conselho da 
OAB/RS e co-fundador do 
Instituto de Direito Social, 
do Instituto internacional de 
Direito Internacional de 
Direito Social do Instituto 
Brasileiro do Direito do 
Trabalho, do Instituto dos 
Advogados do RS 

-Trabalhou em A Federa-
ção, A Verdade e na 
Revista do Sul 
- 1920/30 — Diretor de 0 
Exemplo 
- Membro fundador da 
Academia Rio-Grandense 
de Letras, 
- Três livros de Direito e 
dois de Literatura 

EDGAR LUIZ 
SCHNEIDER 

- Fernando 
Jorge 
Schneider 
- Henriqueta 
Stock 
Schneider 

• Porto Alegre, 
05/mar/1893 
+ Porto Alegre, 
30/abriV1963 

• Escola primária 
em Porto Alegre 
- Humanidades 
na Escola 
Brasileira 
- 1920— 
Bacharel em 
Sociologia pela 
Academia de 
Altos Estudos 
- 1914— Conclui 
o Curso Geral 
da Escola do 
Comércio 

1920 
MN 
(Rio) 

- 1939— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO Concursa- 
do — CIÊNCIAS DAS 
FINANÇAS 
- 1940— PROFESSOR 
INTERINO — ECONOMIA 
POLITICA 
- 1940/42 — DIRETOR da 
Faculdade 

- 1942/43 — Reitor da 
Universidade de Porto 
Alegre (aid instalar a 
Faculdade de Filosofia, 
quando renuncia por 
discordar do governo do 
Estado sobre a questão da 
autonomia universitária) 
- 1946— Professor de 
Sociologia do Curso de 
Pedagogia da Faculdade de 
Filosofia da Universidade de 
Porto Alegre 
- Professor de Ciências das 
Finanças da Faculdade de 
Filosofia 'Cristo Rel", de 
São Leopoldo 
- Membro examinador de 
bancas de concursos em 
Porto Alegre, Florianópolis e 
São Paulo 

- 1920 (7) — Bancada 
advocacia em Passo Fundo 
- 1929/30 — Assembléia dos 
Representantes (PL) 
- 1930— Secretario das 
Obras Públicas do RS 
- 1931 — Primeiro Secretário 
do Conselho Consultivo do 
Estado 
- Chefe da Consuftoria 
Juridica da Associação 
Comercial e da Federação 
das Associações Comerci- 
ais do RS 
- 1935/37 — Deputado 
Constituinte estadual e 
ordinário (PL/FU) 
- 1946/51 — Constituinte 
Estadual e deputado 
ordinário (PL) 
- 1948— Presidente da 
Assembléla Legislativa 
-17 a 24 de margo de 1948 
— Governador interino do 
Estado 
- 1955/59 — Deputado 
Federal (FL) 
- Membro do Instituto dos 
Advogados do RS 
- Membro do Tribunal de 
Ética da OAB/RS 

- 1926— Redator do Correio 
do Povo 
- Um dos fundadores da 
Associação Rio-Grandense 
de Imprensa 
- 1931 — Redator-chefe do 
Jornal da Manhã e diretor 
do Diário de Noticias 

- Presidente do Conselho de 
Economia da Associação 
Comercial 
- Presidente do Rotary 
Clube de Porto Alegre 
- 1955/58 — Presidente do 
Conselho Deliberativo do 
Amparo Santa Cruz 
- Membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, da 
Diretoria do Sanatório 
Belém, sócio honorário e 
vice-presidente do IHGRGS 
- Dols livros de Direito e três 
de Literatura 

ELov Jost 
DA SOCHA 

- Dogallo 
Josit da 
Rocha 
- Olga 
Tereza 
Kruze da 
Rocha 

• Silo Leopoldo, 
034un/1907 
+? 

- Ginásio N.S. 
do Rosario 

como professor 
Emilio Meyer 

/ 

1928 
POA 

- 

- 

-1952/53 

- 1938— PROFESSOR 
INTERINO—DIREITO 
INDUSTRIAL E LEGISLA- 
03 DO TRABALHO 
-1939— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO Concurso- 	- 
do — DIREITO1NOUSTRIAL 
E LEGISLAÇÃO DO 
TRABALHO 

1942— Lecionou DIREITO integrada 
COMERCIAL 	 - 

— DIRETOR da 
Faculdade 

1969— Aposenta-se e Et 	tarde 
posto A disposição da UnB 	da 

- 

- Preparatórios •  

catedrático) 

Catedrático 
Industrial 
Trabalho 
Direito 

- Professor catedrático do 
Instituto Superior de 
Comércio, depois Faculda- 
de de Ciências Poifticas e 
Econômicas de Porto Alegre 

1931/42 — Diretor da 
Faculdade de Ciências 
Politicos e Económicas de 	- 
Porto Alegre, depois 

A PUC 
1940/45 — Instalou a 

Faculdade de Educação, 	-1966— 
Ciências e Letras, mais 	- 

Faculdade de Filosofia 
PUC (Diretor e Professor - 

1947— Professor 	- 
de Direito 	de 

e Legislação do 
na Faculdade de 

da PUC 

- 1928/30 —Juiz Municipal 
de Taquara 
- 1946/51 — Constituinte e 
Deputado ordinário na 
Camara Federal (PSD) 
-1947/50 — Secretário da 
Educação e Cultura do RS 

1953— Desembargador do 
TJ/RS, nomeado como 
representante classista pelo 
quinto constitucional 

Ministro do STF 
1970/72 — Presidente do 

Superior Tribunal Eleitoral 
1973/75 — Presidente do 

STF 
1981 — Diretor do Instituto 

Direito do Trabalho 

- Um livro de Direito 
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ELPioro 
FERREIRA 
PAES 

- MAJOR 
Pedro 
Pella& 
Peruvian° 
Pees 
- Ernestine 
Ferreira 
Paes 

• Goiania Militar 
de Alto Uruguai 
(Três Passos), 
24/fev/1902 
+ Porto Alegre, 
12/fev/1972 

- Estudos 
primários em 
Bagé 
- Preparatórios 
no Ginásio N. S. 
do Rosario, no 
Instituto Júlio de 
Castilhos e com 
o irmão Welbert 
(Porto Alegre) 

1928 
POA 

- 1938— PROFESSOR 
CONTRATADO — DIREITO 
ROMANO 
- 1939— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO Concursa- 
do — DIREITO ROMANO 
- 1940/45 — Lecionou outras 
disciplines 
- 1942/49 — Diretor da 
Faculdade 

- 1932— Professor de 
Direito Constitucional e 
Civil, Ciência da Administra- 
ção e Secretário do Instituto 
Superior de Comércio 
- 1933— Professor de 
Direito Administrativo e 
Ciência da Administração 
do instituto Superior de 
Comércio, obtendo sua 
transformação para 
Faculdade de Ciências 
Politicos e Econômicas de 
Porto Alegre 
- 1933/38 — Lecionou no 
Curso de Perko Contador 
da Faculdade de Ciências 
Politicas e Econamicas 
- 1937/38 — Professor de 
Literature no Curso Pre-
Juridic° do Ginásio N.S. do 
Rosario 
- 1940— Fundador da 
cadeira de Lingua e 
Literature Latina na 
Faculdade Uvre de 
Educação, onde integrava o 
Conselho Técnico Adminis-
trativo 
-1947— Fundador da 
cadeira de Direito Romano 
na Faculdade de Direito da 
PUC, tornando-se professor 
da discipline 
- Fez parte do Conselho 
Universitário da PUC/RS 
- Professor fundador da 
cadeira de Lingua e 
Literature Latina na 
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da 
Universidade de Porto 
Alegre 
- Professor de !Aim e de 
Gramática Histórica no 
Ginásio N.S. do Rosario 
- Integrou a comissão para 
inspecionara Faculdade de 
Direito de Pelotas, para sua 
Incorporação tr URGS 
- Fez parte de bancas 
examinadoras de concursos 
de diversas Faculdades de 
Direito do pals 

- 1929/31 — Assessor 
Jurídico da Prefeitura de 
Taquara 
- Advogado do Departamen-
lode Pessoal da Maggio 
Ferree 

- Quatro livros de Direito 

ELY COSTA - Alfredo 
Costa 
- Maria 
Evangelista 
de Mello 
Costa 

• Santiago do 
Boqueirão, 
194an/1901 
+ Porto Alegre, 
09/set/1973 

- Estudou com 
Emilio Meyer, 
irmão Welber! e 
Francisco 
Rodolpho Simch 
- Preparatórios 
no Instituto Julio 
de Castilhos 

1928 
POA 

- 1947/50 — PROFESSOR 
CATEDRÁTICO INTERINO 
— ECONOMIA POLITICA 
- 1941/43 — Regeu, em 
comissão, a cadeira de 
DIREITO ADMINISTRATI- 
VOE CIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

-1940/41 — Professor de 
Direito Constitucional e Civil 
do Curso Superior da 
Faculdade de Ciências 
Políticas e Econômicas de 
Porto Alegre 

- 1925— Promotor Público 
interino de Itaqui 
- 1927/31 — Promotor 
Público de Alegrete 
- 1931/33 — Primeiro Juiz 
Distrital de Porto Alegre 
- 1933— Nomeado 
Consultor Juridic° do 
Estado (investido definiti-
vamente na função na 
Secretaria de Obras, de 
1939 a 1941) 
- 1940/44 — Membro do 
Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência do 
Estado 
- 1943— Assistente Técnico 
de Conselho do Serviço 
Público do Estado 
- 1948— Presidente e 
Conselheiro do Departa-
mento do Serviço Público 
do Estado 
- Membro da OAB/RS 

- 1932— Co-fundador da 
revista Justices 

EsPERIDIA0 
DE LIMA 
MEDEIROS 

- CAPITÃO 
Ricardo 
Augusto de 
Medeiros 
- Marcionilla 
de Lima 
Medeiros 

• Joao Pessoa 
(PB), 
14/dez/1879 
+ Porto Alegre, 
? 

- Preparatórios 
no Uceu 
Paraibano 

1902 
RE 

- 1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO por ato do 
governo do estado — 
DIREITO ROMANO 
- 1937— Opta pelo cargo de 
desembargador 
- 1947— Por ato do governo 
do estado 6 dedarado em 
disponibilidade remunerada 

-1920/26 — Lente Catedrati- 
co de Teoria e Processo 
Civil e Comercial da 
Faculdade de Direito de 
Pelotas, onde fol professor 
honoris causa e Diretor 

- 1904 — Julz Distrital de 
Itaqui 
- 1905— Promotor Público 
de Itaqui 
- 1906— Juiz de Direito da 
Comarca de Santo Antônio 
da Patrulha, Sao Borla, 
Itaqui, Urugualana e 
Alegrete 
-1920— Removido para a 
Comarca de Pelotas 
- 1928 — Porto Alegre na 1. 
Vara 
1931 — Desembargador do 
STE 
- Eleito 21' Vice-Presidente, 
depois Vice-Presidente da 
Corte de Apelação. Esteve 
no exercicio da Presidência. 
por diversas vezes, 
passando a Presidente 
Efetivo (1938) 

- 1903/04 — Redator do 
Jornal do Comércio da 
Paraiba 

Faux 
CormtEstAs 
Roortioues 

- Gregório 
Gonçalves 
Rodrigues 
- Maria das 
DOMM 
Martins 
Contreiras 
Rodrigues 

• Bagé, 
14/Jan/1884 
+7 

1909 
POA 

- 1943— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO INTERINO 
— ECONOMIA POLITICA 

- Professor de Economia 
Politica do Curso Superior 
de Administração e 
Finanças da Escola 
Superior de Comércio 

- "Polftico e fazendeiro em 
Bagé" 

- '1920/22 — Fez curso de 
Especialização em 
Economia Politics, com 
Charles Gide em Paris 
- "Escritor de nomeada" 
- Olio livros sobre politica e 
quatro romances 
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FRANCISCO 
Jost SHAM 
JR. 

- PROFES- 
SOR DR. 
Francisco 
Rodolpho 
Simch 
- Alice 
Brandão 
Nunam 
Simch 

• Porto Alegre, 
05/mar/1904 
+7 

- Ginásio 
Anchieta 
- Preparatórios 
no Instituto Júlio 
de Castilhos 

1925 
POA 

- 1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO Por Ato Do 
Governo Do Estado — 
DIREITO JUDICIÁRIO 
PENAL, que vinha regendo 
durante o ano 
- 1972— Chefe do Departs- 
mento de Ciências Panels 
da Faculdade de Direito 
- 1974— Aposentadoria 
compulsória 

- 1921/25 — Professor de 
Física, Química, História 
Natural e Merceologia do 
Curso Geral da Escola de 
Comércio 
- 1924— Professor de 
Prática do Processo Civil e 
Comercial do Curso Técnico 
da Escola Superior de 
Comércio anexa to Faculda- 
de de Direito 
- 1934 — Professor de 
Economia e Estatística do 
Curso Pré-Jurldico anexo ir 
Faculdade de Direito 
- 1935/37 — Professor 
Catedrático de Prática do 
Processo Civil e Comercial 
do Curso Técnico da Escola 
Superior de Comércio 
anexa ir Faculdade de 
Direito 
- 1947— Designado para 
compor a comissão de 
Inspeção pare. Incorpora-
ção da Faculdade de Direito 
de Pelotas r) Universidade 
do Rio Grande do sul 

- 1926/31 — Promotor 
Público em Santo Angelo, 
São Borla, Silo Leopoldo e 
21  Promotoria de Porto 
Alegre 
- 1932— Designado para 
substituir o Procurador 
Fiscal do Estado e 
Consultor Juridic° da 
Fazenda 

- 1932— Co-fundador e 
diretor da revista Justiça 
- 1934— Co-fundador da 
Sociedade de Medicine 
Legal e Criminologia do Rio 
Grande do Sul 

HERNAM 
ESTRELLA 

- Affonso 
Estrella Jr. 
-Maria da 
Luz 
Guimarães 
Estrella 

• São Paulo 
(SP), 
15/fev/1896 
+7 

- Curso de 
Humanidades 
do Ginásio 
Paulista, onde 
bacharelou-se 
em Ciências e 
Letras 

1914 
SP 
(Fac. 
Uvre 
de 
Direito 
Rive- 
dávia 
Cor- 
rim) 
1935 
POA 
(Tftulo 
de 
ba- 
charel 
renc. 
vedo) 

- 1943— PROFESSOR 
INTERINO — DIREITO 
COMERCIAL 
-1946— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO Concursa- 
do — DIREITO COMERCIAL 
- 1968 — Aposentadoria 
compulsória 

- 1925130— Professor de 
Direito Comercial e Civil do 
Instituto Comercial Israel 
Torres Barcellos 
-1930— Professor 
Catedrático de Direito 
Comercial e Civil na 
Academia de Comércio de 
Porto Alegre 
- 1937— Professor interino 
de Direito internacional 
Comercial do Curso 
Superior de Administração e 
Finances e de Prática Civil e 
Comercial do Curso de 
Perito Contador da Escola 
Superior de Comércio 
anexa it Faculdade de 
Direito 
- 1938/43 — Professor de 
Direito Comercial Terrestre 
do Curso de Perito 
Contador e de Direito 
intemacional Comercial da 
Escola Superior de 
comércio 

- Advocacia em São Paulo e 
Rio de Janeiro 
- 1919— Transfere-se para 
Porto Alegre e abre banca 
- 1928/28 — Suplente de 
Juiz Distrital da jurisdição 
comercial de Porto Alegre 
- Membro do Conselho 
Universitário e do Conselho 
da OAB/RS 
- Membro do Instituto dos 
Advogados do Rio Grande 
do Sul 

- Seis livros de Direito 

João 
Afiroarm DE 
ALAUQUER- 
QUE 

- Theodolin- 
do Pedroso 
Monteiro M. 
de Albu- 
querque 
- Lysia 
Amorim de 
Albuquerque 

• Porto Alegre, 
18/set/1899 
+ Porto Alegre, 
19/jan/1939 

1922 
POA 
Lau- 
reado 

- 1932— PROFESSOR 
INTERINO — DIREITO 
CIVIL 
- 1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO por ato do 
governo do estado — 
HISTÓRIA DO DIREITO 
NACIONAL do Curso de 
Doutorado e regência da 
cadeira de DIREITO CIVIL 

- Advogado 'dos mais 
notáveis de Porto Alegre" 
- 1935— Desembargador da 
Corte de Apelação pelo 
quinto constitucional 

- Um artigo sobre Direito 

João 
BorencA 

- Marcel 	• 
Bonumfi 
- Numeralda 
Geiger 
Bonymi 	? 

Uruguaiana, 	- 
21/fev/1890 
+ Júlio de 
Castilhos, 

realizado 
de 

Fez os 
preparatórios 
em Porto Alegre, 
exceto Latim, 

no Rio 
Janeiro 

1912 
MN 
(Rio) 

- 1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO por ato do 
governo do estado — 
DIREITO JUDICIÁRIO 
CIVIL, tendo regido a 
mesma discipline como 
Interino no mesmo ano 
- 1939142— Designado para 
reger CIÉNCIA DA 
FINANÇAS, no impedimen-
to do titular 
- 1939 e 1948 — Designado 
pars reger DIREITO CIVIL 
-1951 —Aposentado por ato 
do governo do estado 

-Juiz Municipal e Promotor 
Público de Santa Marla 
-1943— Integrou a 
Comissão para elaborar o 
Projeto de Organização 
Judiciária do RS 
- 1947/50 Procurador Geral 
do Estado 

- Tres livros sobre o Direito 

João 
CARLos 
MACHADO 

- DR. Joao 	• 
Francisco 	18/fev/1890 
Machado 	+7 
- Senhorinha 
LaquitInie 
Machado 

Santiago, 	- 

- 

- 

- 

ra 
Azambuja 

Elementar 
Taquara 

Pelotense 

na 
Instrução 
Pública 
Alegre 

Aula Particular 
cume professo- 

Luize 

Colégio 
de 

Ginásio 

Preparatórios 
Inspetoria da 

de Porto 

1913 
MN 
(Rio) 
Roce- 
beu o 
grau 
so- 
mente 
em 
1935, 
quan- 
do a 
institu- 
ição 
se 
toma 
Facul- 
dade 
Na- 
clonal 
de 
Direito 

- 1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO por ato do 
governo do estado — 
DIREITO PUBLICO 
INTERNACIONAL do curso 
de doutorado, discipline que 
regia em caráter interino no 
mesmo ano 
- 1946— PROFESSOR 
INTERINO — a DIREITO 
INTERNACIONAL PRIVA- 
DO 
- 1947— Aposentado por 
motivo de saúde 

- 1947— Membro do 
Conselho Nacional de 
Educação 

- 

- 

- 1918— Promotor Publico 
interino em Porto Alegre 
- 1923— Diretor Geral da 
Secretaria do Interior e 
Exterior 
- 1932135— Secretário de 
Estado dos Negócios do 
Interior e Exterior. Exerceu 
várias vezes a Presidência 
do Estado nos impedimen- 
tos do interventor Federal 
General Flores da Cunha 
- 1929/30 — Assembléia dos 
Representantes (PRR) 
- 1931 —Juiz Togado do 
Conselho de Apelação da 
Brigada Militar (Interino) 
- 1935137— Deputado 
Federal, líder da bancada 
do PRR e depois Mier da 
maioria na CAmare 

1936 — Adere h oposição 
para liderar a corrente de 
Armando Series de Oliveira 

Exerceu a advocacia no 
Rio de Janeiro 

- Redator do Dario Popular 
de Pelotas 
- Primeiro Secretário do 
Centro Acadêmico 
Republicano 'Pinheiro 
Machado' do Rio de Janeiro 
-Fundou Nacional no Rio 
de Janeiro, quando 
estudante 
- Co-fundador de 0 Die de 
Pelotas 
- Diretor de A Federação 
- 1937— Preso após o golpe 
do Estado Novo, foi feito 
'Cavaleiro da Legião de 
Honra' pelo governo da 
Franca 
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Jost Lutz DE 
Ammo* 
MAIMS 
COSTA 

- DR. Jose 
de Almeida 
Martins 
tosta Júnior 
- Maria do 
Carmo de 
Carvalho 
Martins 
Costa 

• Petrópolis 
(RJ), 
18/abr/1899 
+7 

- Ginásio 
Anchieta 
- Instituto Júlio 
de castilhos 

1922 
POA 

- 1938— PROFESSOR 
CONTRATADO sobs 
concurso — DIREITO CIVIL 
- 1943— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO INTERINO 
— DIREITO CIVIL 
-1948— Dispensado 
- 1952— Nomeado 
novamente como PRO-
FESSOR INTERINO 
-1968— Estabilizado na 
CÁTEDRA por ato do Reitor 
- 1969 — Aposentadoria 
compulsõria 

- Advogado "dos mais 
eminentes do estado" 
- Membro do Conselho da 
OAB/RS 
- 1935/39 — Presidente do 
Instituto dos Advogados do 
RS 

- 1972— Recebeu a 
Comenda de 'Jurists 
Eminente' do Instituto dos 
Advogados do RS 

Jose 
SALoAoo 
MARTINS 

- GENERAL 
Floduardo 
da Cunha 
Marlins 
- Georgiana 
Salgado 
Martins 

• Porto Alegre, 
14/dez/1908 
+ Porto Alegre, 
20/nov/1973 

- Ginásio 
Anchieta 
- Colégio Militar 
de Porto Alegre 
- Preparatórios 
no Ginásio 
AnchIeta e no 
Instituto Júlio de 
Castilhos 

1932 
POA 

- 1943— PROFESSOR 
INTERINO por ato do 
Interventor federal — 
cadelras reunidas de 
DIREITO PENAL do 2°  e 3' 
anos 
- 1943— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO — DIREITO 
PENAL 
- 1951 — Federalizada a 
Universidade do Rio Grande 
do Sul, nomeado PROFES- 
SOR CATEDRÁTICO — 
DIREITO PENAL 
-1962— Diretor do instituto 
de Criminologia e Ciência 
Penals 
- 1949/52, 1953/81 e 
1971/73 — DIRETOR da 
Faculdade 
- 1987/71 — VICE-DIRETOR 
da Faculdade 
- 1947— Representou a 
Faculdade na Primeira 
Conferência Pan-americans 
de Criminologia (SP e RJ) 
- 1973— Morreu em plena 
sala de exames da 
Faculdade 

- Fez pane de comissões 
examinadores da Faculdade 
de Direito da URGS 
- 1948 — Professor de 
Literatura Brasileira na 
Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Porto 
Alegre 
- 1947— Catedrático de 
Direito Penal na PUC 
- 1952— Nomeado, não 
aceitou a reitoria da URGS 

- 1929— Promotor Público 
de José Bonifácio (Ere- 
chim), Sao Vicente e Silo 
João de Montenegro 
- 1931 — Juiz distrital em 
Montenegro 
- 1932/43 — Promotor Militar 
de São Gabriel 
- "Politico militante" 
- 1944— Membro do 
Conselho Penitenciário do 
Estado 
- Vice-presidente da UDN 
no Estado 
- Membro da Comissão 
Revisora do Projeto de 
Código do Processo Penal 
- 1954 — Suplente de 
Senador da Republica 
- indicado duas vezes pare 
Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado polo 
quinto constitucional 
- Autor do projeto da lei das 
Contravenções Penals 

- Presidente da Federação 
das Associações Rurais do 
RS 
- 1972— membro da 
Comissão dos Direitos 
Humanos 
- Membro da Comissão de 
Estudos pant o Combate it 
DelinqfttincJa da ONU 
- Dez livros sobre Direito e 
quatro de Literatura 

Mem DE SA - Augusto de 
Si 
- Amelia de 
Azambuja 
SA 

• Porto Alegre, 
10/ma1/1905 
+7 

- Alfabetizado 
pela Professors 
Josefina Becker 
- Colégio 
Fernando 
Gomes 
- Ginásio 
Municipal 
Anchleta 
- Preparatórios 
no Instituto Julio 
de Castilhos 
- Participa do 
levante militar 
de 1922, sendo 
excluldo da 
Escola Militar do 
Realengo 
- 1930— 
Anistiado, 6 
autorizado a 
retomar li 
Escola Militar do 
Realengo, onde 
renuncia o 
direito h carreira 
militar 

1928 
POA 

-1941 — PROFESSOR 
COMISSIONADO por ato do 
interventor federal — 
ECONOMIA POLITICA 
- 1948/47 — PROFESSOR 
CATEDRÁTICO INTERINO, 
dispensado a pedido por 
assumir cadeira na Camara 
Federal 
-1950— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO em função 
de concurso — ECONOMIA 
POLITICA 

- 1933— Professor fundador 
de Finanças e Economia 
Bancária do Instituto 
Superior de Comércio 
-1940— Nomeado 
Professor fundador de 
Economia Politica do Cum 
de Ciências Socials da 
Faculdade Uvre de 
Educação, Ciências e 
Letras 
-1945— Professor de Valor 
e Formação de Pregos 
- Lecionou Economia 
Polftica e Seminário 
Econômico no curso de 
Perito Contador da 
Faculdade de Ciências 
Poifticas e Econômicas de 
Porto Alegre 
- 1947— Professor fundador 
de Economia Politica na 
Faculdade de Direito da 
PUC 

- 1936— Chefe do Gabinete 
do Secretário da Agricuftura 
- 1937/39 — Chafe do 
Gabinete do Secretário de 
Obras Públicas 
- 1939— Consultor Juridic° 
do Departamento Estadual 
de Estradas de Rodagem 
- 1940/45 — Diretor do 
Departamento Estadual de 
Estatistica 
-1946— Inspetor Regional 
do Instituto Brasileiro de 
geografia e Estatística 
- 1947/55 — Deputado 
Constituinte Estadual e 
ordinário (PL) 
- 1950170— Senador 
suplente (assume em 1956 
pela renúncia de Armando 
Camara) e depois reeleito 
- 1964/67 — Ministro da 
Justiça 
- 1968— Ministro do 
Tribunal de Contas da 
União 

- Redator do Estado do Rio 
Grande e Redator-chefe do 
Diário de Noticias 
- Dols livros de economia 
politica 

NEY DA 
SILVA 
WIEDEMANN 

- GENERAL 
Jorge 
França 
Wiedemann 
- Universina 
da Silva 
Wiedemann 

• Barre, 
17/mar/1894 
+ Porto Alegre, 
01/jan/1973 

- Ginásio N.S. 
Auxiliadora 
(Bege) 

1916 
POA 

- 

faculdade 

-1934— PROFESSOR 
REGENTE por designag.tio 
— DIREITO COMERCIAL 
- 1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO por ato do 
governo do estado — 
DIREITO COMERCIAL 
- 1937— Opta por se 
desligar da magistratura e 
permanece na cátedra em 
função da lei de acumula- 
96es 
-1939— Deixou o cargo de 
professor para retomar A 
magistratura 
- 1947— PROFESSOR 
INTERINO por ato do reitor 
— DIREITO INTERNACIO- 
NAL PRIVADO 
- 1951 — Por ocasião da 
federalização da Universi- 
dads, fol novamente 
nomeado PROFESSOR 
CATEDRÁTICO — DIREITO 
COMERCIAL 
- 1954— Aposentadoria 
compulsória 

Participou do Conselho 
Técnico Administrativo da 

e de comissões 
examinadoras de concursos 
de proves e titulos 

- 1918/20 — Professor de 
Direito Comercial da Escola 
de Comercio anexa à 
Faculdade de Direito 
- 1942/47 — Contratado para 
professor de Instituições de 
Direito Público e Instituições 
de Direito Privado, Direito 
Intemacional Comercial da 
Faculdade de Ciências 
Polfticas e Económicas de 
Porto Alegre 
-1951 —Contratado para 
reger a cadeira de Direito 
Intemacional Privado da 
Faculdade de Direito da 
PUC 

- 

- 

-1917/30 — Secretário da 
Procuradoria Geral do 
Estado 
- 1920/28 — Juiz da comarca 
de Lagoa Vermelha; depois 
removido para Bento 
Gonçalves e Livramento 
- 1933— Juiz Federal da 
seção Rio Grande do Sul e, 
no dia seguinte, fol 
nomeado Juiz do TRE do 
RS 
-1933— Declarado avulso 
no cargo de Juiz de 
comarca 
- 1938— Solicitou exonera-
ção do cargo de Juiz 
Federal 
- 1939— Reverteu ii 
Magistratura, assumindo a 
comarca de Uruguaiana 

1940— Promovido para a 
comarca de Porto Alegre, 
assume a vara da direção 
do Foro 

1949— Desembargador do 
TJRS 

- Um romance publicado 
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OswAux) 
CAmiarta 

- TENENTE- 
CORONEL 
DA GN João 
Gonçalves 
Caminha 
- Marla José 
Ortiz 
Caminha 

• Santo Angelo, 
08/nov/1885 
+ Porto Alegre, 
05/jurt/1980 

-Aulas 
particulares com 
Alfredo 
Clemente Pinto, 
Emilio Meyer, 
Carlos Maximili- 
ano e outro 
- Preparatórios 
na Inspetoria da 
Instrução 
Publics 

1910 
POA 

- 1935— PROFESSOR 
INTERINO — DIREITO 
CIVIL e depois PROFES- 
SOR CATEDRÁTICO — 
DIREITO CIVIL 
- 1937— Desligado da 
Faculdade por haver optado 
pelo cargo de desembarga- 
dor em face da determina- 
ção constitucional das não 
acumulações 
- 1947— Posto em 
disponibilidade remunerada 
por ato do governo do 
*Me— Aproveitado como 
PROFESSOR — DIREITO 
CIVIL 
- 1951 — Nomeado 
PROFESSOR CATEDRÁ-
TICO — DIREITO CIVIL por 
ato do governo federal 

- 1909/10 — Notário em 
Santa Maria 
- 1911/13 — Promotor 
Público de Passo Fundo 
- 1914/15 — Advocacia 
- 1918/31 — Juiz de Direito 
da Comarca de Sao 
Vicente. Depois foi 
removido pars o Alto 
Taquari, Silo Jeronimo, 
Taquari, São Sebastião do 
Cal, Silo Leopoldo e Porto 
Alegre 
- 1932— Desembargador 
-1934— Procurador do 
Estado 
- 1936/42 — Vice Presidente 
da Corte de Apelação 

RUY CEDE 
LIMA 

- DR. Elias 
Cime Uma 
- Judith 
Masson 
Cimo Lima 

• Porto Alegre, 
23/dez/1908 
+7 

- Ginásio 
Sevigné 
- Ginásio 
Anchieta 
- Preparatórios 
com Emilio 
Meyer. 

1928 
POA 

- 1929— LIVRE-DOCENTE 
por concurso (o primeiro na 
faculdade) — DIREITO 
INTERNACIONAL PRIVA- 
DO 
- 1932— PROFESSOR 
INTERINO — DIREITO 
ADMINISTRATIVO E 
CIÊNCIA DA ADMINIS- 
TRAÇÃO 
- 1933— PORFESSOR 
CATEDRÁTICO concursado 
— DIREITO ADMINISTRA- 
TIVO 
- 1941/48 — Posto em 
disponibilidade a pedido 
psi° interventor federal, ' 
reassumindo no final do 
period° 
-1962— Diretor do Instituto 
de Direto Público 
- 1984 — VICE-DIRETOR da 
Faculdade 
- 1987/71 — DIRETOR da 
Faculdade 
- Lecionou varies disciplines 
e foi membro de várias 
comissões examinadoras 
- 1972— Aposenta-se 

- 1947— Professor Titular de 
Direito Administrativo da 
Faculdade de Direito da 
PUC desde esta data 
- Guest Professor da 
Universidade da California, 
Los Angeles (EUA) (convite 
nip atendido) 

- "Advogado militante desde 
a formatura; •maior 
celebridade juridica do Rio 
Grande do Sur 
- 1930— Promotor Público 
substituto da r. Promotoria 
de Porto Alegre 
- 1931 — Advogado do 
estado de Santa Catarina 
- 1938/40 - Advogado da 
Cis. de Seguros Previdência 
do Sul, da qual foi eleito 
diretor, em cujo exercido se 
manteve por quase trinta 
anos 
- 1048/47 — Presidente do 
Instituto dos Advogados do 
RS 
- Consultor Juridic° do 
Sulbanco, dando a estrutura 
juridica do Banco Sul 
Brasileiro 
- Provedor da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto 
Alegre 
- 1954/65 — Secretario da 
fazenda do estado 

- Doutor honoris cause em 
Medicine da Faculdade 
Católica de Medicina de 
Porto Alegre 
- Jurista Emérito, comenda 
do Instituto dos Advogados 
do RS 
- 1967— Prêmio Teixeira de 
Freitas concedido peio 
instituto dos Advogados 
Brasileiros 
- Pertenceu ao movimento 
literário modernists da 
década de 20 
- Escreveu no Correio do 
Povo 
- Tres textos literários e 22 
juridicos 

&Loral° 
Paws 
ABRAM° 

- Simão 
Abrahlio 
- Maria da 
Gloria Pires 
Abrahão 

• Porto Alegre, 
31/ago/1902 
+ Porto alegre, 
17/mar/1943 

-Ginásio 
N.S.Rosério 
- Ginásio Julio 
de C.astilhos 

1925 
POA 

- 1938— PROFESSOR 
CONTRATADO pelo 
governo do estado depots 
de concurso — DIREITO 
PENAL 
- 1941/43 — regeu outras 
cadeiras 

- 1934/42 — Professor titular 
de Direito Comercial na 
Faculdade de Ciências 
Politicas e Econamicas de 
Porto Alegre (depois parte 
da PUC) 
- 1935/37 — Professor de 
instruglio Moral e Mica no 
Colégio Militar de Porto 
Alegre 
- 1942/43 — Diretor da 
Faculdade de Ciências 
Pontius e Económicas de 
Porto Alegre 
- 1040/42 — Professor titular 
de Literature Portuguese na 
Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (depois 
parte da PUG) 

- 1924/25 —Juiz municipal 
de Dom Pedrito 
- 1928/34 — Promotor de 
Justiça da 1 Auditoria de 
Porto Alegre 
- 1934137— Procurador 
Regional Eleitoral do RS 

- Um livro de Direito 
publicado 

Sits* 
WALLACE 
DUNCAN 

- Duncan 
Alfredo 
Wallace 
- Alzira 
Wallace 
Duncan 

• Campos (RJ), 
15/out/1895 
+ Porto Alegre, 
16/abril/1961 

1918 
MN 
(Rio) 

- 1952— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO INTERINO 
— DIREITO JUDIACIÁRIO 
CIVIL 

- Advogado 
- 1925/29 — Intendente 
Municipal eleito de Santiago 
do Boqueirão 
- 1928/41— Juiz de Direito 
de São Bode, Alegrete, 
Porto Alegre 
- 1942 — Desembargador Viceprim 

MArtouEs 
SANRAGO 

- Leone! 
Faro 
Marques 
Santiago 
• Innocência 
Cantos 
Mello 
Santiago 

• Porto Alegre, 
28/out/1905 
+7 

- Colégio Militar 
de Porto Alegre 
- Escola Militar 
do Realengo (fol 
desligado a bem 
da disciplina e 
mandado servir 
na trope devido 
4 revoltado 
1922) 

1929 
POA 

- 1935— PROFESSOR 
PROVISÓRIO — DIREITO 
PÚBLICO INTERNACIO- 
NAL e depois PROFESSOR 
CATEDRÁTICO nomeado 
por ato do governo do 
estado — DIREITO JUDICI- 
ÁRIO CIVIL 
-19390 1942— PROFES- 
SOR DE DIREITO CO- 
MERCIAL 
- 1954 — DIRETOR 
INTERINO da Faculdade 
- 1972 - Aposentado 

- 1933/35 — Lecionou Direito 
Internacional Comercial do 
Curso Superior da Faculda-
de de Ciências Políticas e 
Económicas de Porto Alegre 
(depois parte da PUC) 
- Professor de Direito 
Judiciário Civil da Faculda-
de Direto de PUG por três 
anos 
- Sempre lecionou matemir-
tics a aluno particular 
- 1947— Designado pare 
Inspecionara Faculdade de 
Direito de Pelotas para SUE 
Incorporação A URGS 
- 1948 — Fez parte da 
comissão examinadora do 
concurso de titulos para 
cargos de conselheiro de 
Departamento do Serviço 
Público do Estado 

- "Advogado eminente* 

AREA DE MEDIINA FORENSE 
CARLoe 
PITTA 
Memo 

- DR. João 
Pita 
Pinheiro 
Filho 
- Emilia 
Gonçalves 
Pitta 
Pinheiro 

• Porto Alegre, 
07/mar/1898 
+ Porto Alegre, 
10/mar/1971 

-Preparatórios 
no Instituto Julio 
de Castilhos 

1921 
POA 
(Medic 
Ina) 

lidades 

- 1929— PREPARADOR — 
MEDICINA LEGAL 
- 1934— REGENTE 
INTERINO — MEDICINA 
LEGAL 
-1935— PROFESSOR 
CATEDRÁTICO por ato do 
governo do estado — 
MEDICINA LEGAL 
- 1937— Médico legista do 
estado, opta pelo magistério 
da Faculdade de Direito 
devido à lei de incompatibi- 

-1921137— Médico da 
Escola de Engenharia 
- 1950 e 1953— Participou 
de bancas examinadoras de 
concursos de Medicine 
Legal nas Faculdades de 
Direto de Curitiba e de 
Salvador 
- Auxiliar de Medicine Legal 
da Faculdade de Medicine 

- Até 1937— Médico legista 
do estado 
- 1925— Médico da 
Assistência Publics 
Municipal 

- Uvros publicados sobre 
Medicine 
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TURMA NOME 
TOTAL.. 230 

FiusgAo Locar 
os 

NASC. 

Mo DE 
NASC. 

Emma Pet- 
SUPERIORES 

CARGOS P0aucos e °unto Anviomes UOADAS AO 
(Moro 

(XMAS ATIVIDADES, HONRARAS, ETC. 

1904 Alcebiades 
Silveira de 
Campos 

- João Ignicio 
Lourenço de 
Campos 
- Marla Joaquina 
Silveira de Campos 

Porto 
Alegre 

1887 - Preparatórios no 
Ginásio Rio- 
Grandense 

- 1910 - Julz distrital em Bento Gonçalves, mas 
exonera-se e passa a advogar em Porto Alegre 
- 1913/20 - Administrador dos Correios em Porto Alegre 
- 1925/29 - Membro do Cons. Penitenciário do Estado 
- 1945/48 - Juiz classista do TRE 
- Foi membro da OAB/RS, seu vice-presidente e 
membro do Cons. 
- 1936- Cons. jurídico do Banco Nacional do Comércio 
S/A 
- 1914 /19 - PROF. SUBSTITUTO e CATEDRÁTICO da 
Fac. de Dir. de Poa 

- 1913/6. Prof. da Escola de Comércio 
de Porto Alegre 

1904 Anápio Jobim - Magistrado 
- 1934 - Desembargador da Corte de Apelação 

1904 Armênio de 
Oliveira Jouvin 

- Amiable Jouvin 
- Ignez de Oliveira 
Jouvin 

RS 1882 - N. S. da Conceição 
(São Leopoldo) 
- Escola Militar (RJ e 
Porto Alegre) 

- Inspetor Federal de Ensino 
- Delegado Geral da Liga Maritima no RS 
- 1909/11 - Deputado Federal (PRR) 
- 1909/13 - Ass. dos Representantes (PRR) 

- 1898/1902 — Auxiliar de redação no 
Jornal do Comercio 
- Proprietário do Jornal do Comercio 
- Diretor do diário Oficial da União 
- Diretor da Imprensa Nacional (RJ) 1904 Carlos Martins 

Pereira e SOUZA 
-CORONEL e 
INDUSTRIALISTA 
Domingos Martins 
Pereira e Souza 

Porto 
Alegre 

1884 - Promotor em Pelotas 
-1906- Diplomats em Sao Petersburgo, Londres e 
Viena 
-Cônsul Geral em Amsterdã 
- Ministro em Quito e Copenhague 
- Embaixador em Tóquio e Bruxelas 
- 1932. Enviado A Conferência de Desarmamento em 
Genebra 

1904 Hello Torres - Joaquim Alves 
Torres 
- Belarmina da 
Silveira Torres 

Porto 
Alegre 

1885 

1904 
	Neto 

Jacob Kroeff -1917/28 - Ass. dos Representantes (PRR) 

1204 Jose Carlos de 
Souza Lobo 

- PROF. Jose 
Teodoro de Souza 
Lobo 
- Rita da Graça lobo 

Porto 
Alegre 

1875 - Advogado - Diretor do Correio Mercantil ( Pelotas) 
- Redator do Correio do Povo 
- Membro da Academia Rio-Grandense 
de Letras 
- Jornalista, cronista e romancista 1905 Antemlo 

Casagrande 
- NEGOCIANTE 
Bortolo Casagrande 
- Catarina Casa- 
grande 

Caxias 
do Sul 

1881 - Montou banca de Direito em Caxias do Sul 
- Juiz de Direito em Caxias do Sul 
- 1906/07 - Promotor em Taquara 
- 1910/19 - Juiz de Comarca em Bento Gonçalves 
- 1921/24 - Ms. dos Representantes (PRR) 
- Jurista 

- Abriu um curso particular de Humani-

P 
dacps em Porto Alegre 
- 	f. na Escola Brasileira 
- Jqmplista em Santa Maria e Codas do 
Sul 
- Latinista, filólogo e poeta 1906 

	Pinto 
Arnaldo Carlos Rio 

Grande 
- 1915 - Juiz Distrito! em Rio Grande - Membro do PRR 

1906 Entesto Cando! - Magistrado 
- 1942- Desembargador da Corte de Apelação 

1906 Eurybiades 
	Dutra Villa 

- 1917/20 - Ass. dos Representantes (PRR) 

1906 Victor de 
Azevedo 
Bastian 

- Edmundo Henrique 
bastion 
- Generosa de 
Azevedo Bastian 

Porto 
Alegre 

1887 - Exames preparató- 
rios na Inspetoria da 
instrução Pública 

- Advogado 
- 1920- Larga a advocacia e assume a direção do 
Banco da Provindo do Rio Grande do Sul S/A, onde 
fica por anos 
- 1911/26 - PROF. da Fac. de Dir. de Poo 
- 1925/28 - Ass. dos Representantes (PRR) 

- Fcii Prof. na Escola de Comércio 
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1907 Amantino 
Fagundes 

• Constantino de 
Oliveira Fagundes 
- Antonia Fagundes 

Uru- 
guaiana 

1885 - Colégio do Sr. 
Aleixo (Uruguaiana) 
- Ginásio Sao Pedro 
- Escola Brasileira 

- 1909 - Delegado de Policia em Uruguaiana 
- Montou banca de Direito em Uruguaiana 
- 1913. Intendente de Uruguaiana 
- 1918- Sub-chefe de Policia 
- 1920/24 - Conselheiro Municipal de Uruguaiana 
- Advogado da municipalidade 
- Delegado Auxiliar 
- Chefe de Policia da 6/ Região (sede em Uruguaiana) 
- 1925/29 - Delegado de Policia e inspetor da Fazenda 
em Uruguaiana 
- 2°  Delegado Auxiliarem Porto Alegre quando era 
Interventor do Estado Flores da Cunha 

- Filiado ao PRR e depois PRL 
- Atuou na Revolução de 1923, pela 
Legalidade, como Comandante do 
Piquete de Flores da Cunha 

1907 Firmino Palm 
Filho 

- 1909/12 e 1921/24 - Ass. dos Representantes (PRR) 
- 1924/29 - Deputado Federal (PRR) 
- 1929/30 - Senador (PRR) 
- 1935/37 - Ass. Legislativa (PRR-FU) 

. 

1907 Francisco de 
Leonardo Truda 

- José Truda 
- Marla José de 
Leonardo Truda 

Porto 
Alegre 

1888 - Escola Brasileira - Diretor e Presidente do Banco do Brasil S/A (RJ) 
- Influenciou na criação da Carteira de Exportação 
(Diretor) 
- Chefe da Primeira Missão Econômica Brasileira 
- Criou o Instituto do Açúcar e do Álcool 

- Historiador, economista, sociólogo e 
jornalista 
- Co-fundador da revista A Pena 
- 1920- Diretora redator do Correio do 
Povo 
- 1925/30 - Um dos fundadores do Diário 
de Noticias 
- Sócio fundador e 1°  Sec. do IHGRS 
- Condecorado no México por esforços 
para estreitamentos das relações com o 
Brasil 
- Textos de economia 

1907 Francisco 
Rodolpho 
Slmch 

- ENGENHEIRO 
Francisco José 
Simch 
- Emma Wild Simch 

Santa 
Cruz 

1874 - Diretor do Serviço de Mineralogia e Geologia do RS 
- Diretor do Porto de Porto Alegre 
- Sec. de Estado dos Negócios das Obras Públicas do 
RS 
- Diretor do Serviço Mineralógico e Geológico 	do RS 
- 1909/35 - PROF. SUBSTITUTO e depois CATEDRA- 
TICO na Fac. de Dir. de Poa 
- 1935- Desembargador da Corte de Apelação do RS 
pelo 5° constitucional 
- Jurista 

- Diplomado em Engenharia de Minas 
- Historiador, geólogo, etnógrafo, 
ensaísta, geógrafo 
- Sócio da Society!,  Beige d'Astronomie 
- Membro da Societé Geologlque de 
France 
- Diretor do Museu do Estado 
- Membro de seis sociedades cientificas 
estrangeiras 
- Fundador do Museu Júlio de Castilhos 
- Textos de geologia e geografia 
- Membro e presidente do IHGRS 

1907 Getúlio 
Domelles 
Vargas 

- 1909/24 - Ass. dos Representantes (PRR) 
-1921/26 - Deputado Federal (PRR) 
- 1930/37 - Chefe do Govemo Provisório e Presidente 
da Republica 
- 1937/45 - Ditador do Estado Novo 
- 1946/54 - Senador (PTB/PSD) 
- 1950/54 - Presidente da Republica (PTB/PSD) — 

1907 Innocencio 
Borges da Rosa 

RS - Magistrado 
- Juiz em Taquarl 
- 1922- Juiz em São SebastiAo do Cat 
- 1933- Desembargador do STE 
-Jurista 

- Jomalista e diretor de 0 Gaucho 
(Passo Fundo) 
- Diversos textos jurídicos 

1907 Joao Antônio 
Alvas Nogueira 

- Magistrado 
- 1933- Desembargador da Corte de Apelação 

1907 Osvaldo 
Fernandes 
Vergara 

- Felisberto 
Femandes Vergara 
• Marla Mercedes 
Espinosa Vergara 

Jagua- 
rao 

1883 - Funcionário do Tesouro do Estado do RS 
- Delegado de Policia 
-1946/51 - Deputado Federal (PSD) 

- Prof. da Escola Complementar de Porto 
Alegre 

1908 Alvaro Sérgio 
Massera 

Porto 
Alegre 

1881 - Advogado criminalista 
- 1925/28 - Ass. dos Representantes (PRR) 

1908 Antônio Vieira 
Pires 

- Salvador Pires da 
Sila 
- Carolina Vieira 
Pires 

Triunfo 1887 - Estudos primários 
em Triunfo 
- Ginásio São Pedro 
(Porto Alegre) 
- Exames preparatO- 
rios na Inspetoria da 
Instrução Publics 

- Juiz Distrital em Santa Maria e São Vicente 
- Promotor em Livramento, Rio Grande e Porto Alegre 
- 1813/47 - PROF. SUBSTITUTO e depois CATEDRA- 
TICO da Fac. de Dir. de Poo 
- Procurador Geral do Estado 
- Chefe de Policia 
- 1935- Desembargador da Corte de Apelação pelo 5° 
costitucional 
- Presidente da Federação Rural e do Cons. Penitenciá-
rio do Estado 

- Ensalsta e regionalista 
- Jornalista no Dario de Noticias 
- Diretor de A Federação 

1908 Armando da 
Silva Ferreira 

- Emilio da Silva 
Ferreira 
- Maria Rachel de 
Azambuja Ferreira 

Porto 
Alegre 

1885 - Curso de Prepara- 
torlos no Ginásio 
Júlio de Castilhos 

- 1904 -Juiz distrital de Alfredo Chaves e Rosário 
- Sub-chefe de Policia de Alfredo Chaves e região 
- Advogado em Rosário, Pelotas e Porto Alegre 
- 1914 • Procurador da República 
- Fundador, presidente honorário e animador IARGS e 
da OAB/RS 
- Organizador do Ginásio do Estado do Rio Grande do 
Sul por designação do governo do Estado 
- Prof. da Faculdade de Ciências Politicas e Económi- 
cos de Porto Alegre e fundador da Faculdade de Direito 
de Pelotas 
- PROF. contratado na Fac. de Dir. de Poa 

- Diretor Geral dos Ginásios do estado 	. 
(ginásios Anchieta e Rosário, como 	. 
departamento masculino; Bom Cons., 
Sevignis e Curso Complementar,como 
departamento feminino) 

1908 Ezequiel 
Ubatuba 

- Artur Ubatuba 
- Teresa Alice 
Laquintinie Ubatuba 

Rio 
Grande 

1881 - Consul do Brasil em Bahia Blanca (Argentina) - Diplomado em Engenharia Civil 
-1906/19 - Co-fundador e Sec. do 
Instituto de Belas Artes 
- 1922- Diretor de ilustração Brasileira 
no RJ 
- Diretor da revista A Estrincia (Porto 
Alegre) 
- Contista, dramaturgo e romancista 
- Membro da Academia de Letras do RS, 
1 Fase 
-Textos de contos e romances 

1908 Fernando 
Antunes 

- Luis Francisco 
Antunes 
- Francisca Antunes 

Porto 
Alegre 

1887 - 1918/35 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- Procurador da Prefeitura de Porto Alegre 
- Cons. Juridic° do Ministro da Justiça no RJ 
- Membro da Comissão de Defesa Económica 
- Membro do IARGS 
-Jurista 

- Economista e financista 
- Textos jurídicos 

1908 Jacintho 
Fernandes 
Barboas 

-Júlio Barbosa 
- Amino Femandes 
Barbosa 

Porto 
Alegre 

1879 - Auditor de Guerra da 3° Região Militar 

1908 Joaquim 
Mauricio 
Cardoso 

- DESEMBARGA- 
DOR e PROF. da 
Faculdade Melchi- 
sedech Mathusalém 
Cardoso 
- Eugênia Gralha 
Cardoso 

Solada- 
de 

1888 - Estudos iniciais em 
Rio Pardo e Rio 
Grande 
- Preparatórios em 
Porto Alegre na 
Escola Brasileira 
- Exames na 
Inspetoria da 
Instrução Pública 

- 1913/16 e 1925/30 - Ass. dos Representantes (PRR) 
- 1910/35 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- 1935/37 - Ass. Legislativa (PRR/FU) 
- 1933/35 - Deputado Federal (PRR/FU) 
- Ministro da Justiça (1932) 
- Cons. Juridic° da Prefeitura 
- Ministro da Justiça 

- Participação em 0 debate no penedo 
da campanha de Abott pelo governo do 
estado 
- Um dos chefes da Revolução de 1930, 
sendo defensor da Aliança Liberal 
- Membro da Comissão Central do PRR 
na Aliança Liberal 
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1909 Fausto de Felts. 
e Castro 

- DR. Fausto de 
Freitas e Castro 
- Luiza da Costa e 
Castro 

Porto 
Alegre 

1889 - 1924/33 - PROF. INTERINO da Fac. de Dir. de Poe 
- 1948/51 - Deputado Federal (PSD) 

1909 Helix Contrairia 
Rodrigues 

- Gregório Gonçal- 
vos Rodrigues 
- Marla das Dores 
Martins Contreiras 
Rodrigues 

Bage 1884 - Colégio Corseuil du 
Pasquier 
- Ginásio N. S. da 
conceição (Sao 
Leopoldo) 
- Concluiu a 
instrução pública em 
Porto Alegre 

- Integrante da diretoria do Banco do RS 
- 1943- PROF. da Fac. de Dir. de Poe 
- CATEDRÁTICO na Escola de Comércio, na Faculda- 
de de Ciências Politicos e Econômicas e no Curso 
Complementar da Universidade de Porto Alegre 

- "Politico e fazendeiro" em Bagé 
- Estudou Economia Politico na 
Sorbonne 
- Membro do PF 
- Participa da Revolução de 1923 
-Até 1934- Fazendeiro no Uruguai 
- Desde 1936- Presidente da Academia 
Rio-Grandense de Letras 
- Membro do IHGRS, do Instituto 
Genealógico de Porto Alegre e do 
congénere cia SP 
- Fundou o Correio do Sul e a Tribune 
liberal 
- Romances publicados 

1909 Herbert 
Canabarro 
Reichardt 

- Pedro Augusto 
Rechardt 
- Cándida Canabarro 
Reichardt 

Porto 
Alegre 

1889 - Escola Brasileira - Auditor da Justiça Militar (RJ) 
- Auxiliar da Auditoria de Guerra da I Região Militar (RJ) 
- Promotor da Justiça Militar 
- Advogado no RJ 

- Historiador, sociólogo e ensaísta 
- Membro do Instituto Nacional de 
Ciência Politico no RJ 
- Membro do IHGRS 
- Membro da Sociedade de Geografia do 
RJ 
- Textos juddicos, de historia e 
geopolitica 

1909 João Daudt de 
Oliveira 

- Felipe Alves 
d'Oliveira 
- Adelaide Daudt 
d'Oliveira 

Santa 
Maria 

1886 - Escola Brasileira 
- Escola Militar de 
Rio Pardo, de Porto 
Alegre e do RJ 

- Comerciante no RJ 
- Fundador da Revista do Comércio (RJ) 
- Fundador da revista Lanterna Verde 
- Principal fundador da Sociedade Felipe 
d'Oliveira (RJ) 
- Líder da classe comercial do RJ 
- Membro da Associação Comercial do 
RJ 
- 1934- Promotor do 1' Congresso 
Brasileiro de Economia 
- 1945- Promotor da Conferência de 
Teresópolls 
- 1949- Promotor da 2' Conferência 
Nacional das Classes Produtoras 
- Textos sobre comércio 

1909 João Neves da 
Fontoura 

- CORONEL Izidoro 
Neves da Fontoura 
(propagandista da 
República) 

Cacho- 
eira do 
Sul 

1887 - Ginásio São Jose 
(São Leopoldo) 

- Intendente em Cachoeira (PRR) 
- 1921/28 - Ass. dos Representantes (PRR) 
- 1927/30 e 1946/51 - Deputado Federal (PRR/FU e 
PSD) 
- 1928/1930 - Vice-presidente do RS 
- Cons. Jurídico do Banco do Brasil 
- Advogado no RJ 
- Embaixador do Brasil em Portugal e França 
- Ministro do Exterior por duas vezes 

- Politico, diplomata, orador, jomalista, 
ensaista 
- Membro do PRR 
- Lutou na Revolução de 1923 
- Textos de caráter politico 
- Membro da ABL 

1909 José Picoreill Pelotas 1889 • Escola Brasileira - 1952- Delgado de Policia no RJ - Poeta simbolista e jornalista 
- Fundadora diretor de 0 Patriota (Porto 
Alegre, 1904) 
- Fundadora diretor das revistas 0 
Ramalhete (1904), A Pena (1908) e 
Pandemonium (1908) 
- Redator-Sec. de Ultima Hora 
(RJ) 
- Textos de Literatura 

1909 Manoel de 
Souza Duarte 

- Amandio de Souza 
Duarte 
- Marla Filomena 
Ramos Duarte 

Vacaria 1882 - Intendente de São Sapé e Vacaria 
- 1948/51 - Deputado Federal (PSD) 

-Historiador, ensaísta, sociólogo, politico 
e genealogista 
- Redator de 0 Debate (1907) 
- Fazendeiro em Vacaria e Lagoa 
Vermelha 
- Membro da Academia de Letras do RS 
- Membro e presidente IHGRS 
- Colaborou em jomais do RJ, SP, RS e 
na revista do IHGRS 
- Textos de História, geografia, literatura 
e jurídica 

1910 Edmundo 
Dantas 

- Magistrado 
- 1942- Desembargador da Corte de Apelação 

1910 Renato Costa - Cherubim 
Fabellano Costa 
- Maria Augusta 
Elisa de Azevedo 
Costa 

Sao 
Jerôni- 
mo 

1889 - 1910/14 - Promotor e Juiz Distrital em Bento Gonçal- 
yes 
- 1915- Juiz de Comercio 
- 1917 - Promotor 
- 1918/28 - Diretor do Tesouro do Estado 
- Oficial de gabinete da presidência do Estado (governo 
Borges de Medeiros) 
- Diretor do Banco do RS 
- Membro do IARGS 

- Economista e historiador 
- Co-diretor da Revista Jurídica (Porto 
Alegre, 1915) 
- Redator-Sec. de A Notícia (1917) 
- Redator de A Federação 
- Redatora colaborador efetivo de 
Correio do Povo 
- Prof. da Escola de Engenharia e da 
Faculdade de Filosofia 
- Prof. da PUC-RS 
- Membro do IHGRS 
- Textos de História e artigos econômi- 
cos 

1911 E19011110 Vieira 
Nunez 

- Magistrado 
- 1936— Desembargador da Corte de Apelação 

1911 Oswaido 
Caminha 

- TENENTE- 
CORONEL DA GN 
Joao Gonçalves 
Caminha 
- Marla Jose Ortiz 
Caminha 

Santo 
Angelo 

1885 - Aulas particulares 
com Alfredo 
Clemente Pinto, 
Emilio Meyer, Caries 
Maximilian° e outro 
- Preparatórios na 
Inspetoria da 
Instrução Pública 

.1909/10 - Notário em Santa Maria 
- 1911/13 - Promotor de Passo Fundo 
- 1914/15 - Advocacia 
- 1018/31 - Juiz de Direito da Comarca de São Vicente. 
Depois foi removido para o Alto Taquari, São Jerônimo, 
raquari, Silo Sebastião do Cal, Silo Leopoldo e Porto 
Alegre 
- 1932- Desembargador da Corte de Apelação 
-1934- Procurador do Estado 
- 1938/42 - Vice Presidente da Corte de Apelação 
- 1935/51 - PROF. da Fac. de Dir. de Poe 

1912 Ildsfonso 
Soares Pinto 

- Manoel Soares 
Pinto 
- Hortêncla Pinto 

Sao 
Vicente 
(SP) 

1878 - Estudos primários 
no RS e no RJ 
- Escola de Guerra 
- Escola Militar de 
Porto Alegre (2 
tenente e engenhei- 
ro militar) 

- 1895- Ferroviário em Cacequi 
- 1898/98 - Telegrafista da VFRGS em Rio Pardo 
- 190911916- Ass. dos Representantes (PRR) 
- 1914- PROF. SUBSTITUTO na Fac. de Dir. de Poe 
- 1912/17 - Deputado Federal (PRR) 
- Membro e presidente das Comissaes de Orçamento e 
da Marinha e Guerra 
- 1918/22 - Sec. das Obras Públicas do RS 
- 1923/24 - Diretor da VFRGS 

- Diretor e redator de A Federação 
(1911) 
- Prof. de Quimica no Colégio Militar de 
Porto Alegre 
- Prof. de Fisica e Mecânica da Escola 
de Engenharia de Porto Alegre 
- Publicou artigos em A Federação 

1912 Jardelino 
Ferreira Martins 

- CAPITÃO Felipe 
Nary 

São 
Fran- 
else° de 
Paula 

1887 - Juiz Distrital de Sao Sepé, Bom Jesus, Caçapava e 
Santo Antônio 
- Banca em São Francisco e em Taquara 
- Exerce o cargo de Escrivão de órfãos" 

- Participou do Bloco Acadêmico 
Castilhista (1907) 

1912 Joao Soarer: - Magistrado 
-1939. Desembargador da Corte de Apelação 
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1912 Jose de 
Vasconcellos 
Pinto 

- 1921/24 e 1929/30 - Ass. dos Representantes (PRR) 

1912 Leonardo 
Ferreira da Silva 

- Magistrado 
- 1935- Desembargador da Corte de Apelação 

1912 Luiz de Freitas e 
Castro 

- Magistrado 
- 1935- Desembargador da Corte de Apelação 

1912 Paulo Hecker - Carlos Hecker 
- Catarina 0/dart 
Hecker 

Bago 1888 - Escola Brasileira - Membro do IARGS - Diplomado em Farmácia pela Faculda-
de de Medicina de Porto Alegre 
- Diretora proprietário do Jornal Espirito 
(Porto Alegre, 1920-36) 
- Membro honorário da Associação 
Metropolitana Gaucho de Esportes 
Atléticos 
- Membro honorário da Federação  Rio-
grandense de Desportos 
- Sócio benemérito do Gromio Futebol 
Porto Alegrense 
- Oradora conferencista 
- Lidar do espiritismo no RS 
- Textos sobre espiritismo 

1913 Antanio 
Bittencourt 
Azambuja 

- 1925/28 - Ass. dos Representantes (PRR) 
- 1946/51 - Deputado Federal (PSD) 

1913 João Giuliano - Jose Giuliano 
- Rosa N. Giuliano 

Cruz 
Alta 

1889 - Ginásio N. S. da 
Conceição 
- Ginásio Anchieta 

- Banca de Direito em Cruz Alta, Unigualana, Itaqui e 
São Borja 
- Presidente da Sub-seção da OAB 
- Filiado ao Instituto da Ordem dos Advogados 
- Delegado Judiciário e Sub-prefeito do 3 Distrito de 
Porto Alegre 
- 1949- Sub-chefe de Policia do Estado do RS 

- Fundadora diretor de Gazeta Serrano 
(Cruz Alta) 
- Redator de 0 Percussor (Ravi) e de A 
Nagar, (Uruguaiana) 
- Colaborador do Correio do Povo, A 
Federação a do Jornal da Mantra 
- Seguidor de Gaspar Silveira Martins na 
vigéncia do Partido Federalista 
- Participou da fundação do Partido 
Libertador 
- Redator-chefe do Coneio da Serra 
(Cruz Alta, 1915-18) 
- Cons. jurfdico da Federação das 
Sociedades Cooperativas de Madeiras 
de Pinho 

1913 Júllo Casado - Plinio Casado 
- Julieta da Fontoura 
Casado 

Porto 
Alegre 

1892 - Ginásio Anchieta - Advogou em Porto Alegre, Caxias do Sul e Taquari 
- Delegado de Policia em São Leopoldo 
- 1923/26 - Sec. da Intendéncia e da Camara Municipal 
de São Leopoldo 
- 1924- Cons. Juridic° do Municiplo de São Leopoldo - 
Prof. da Fac. de Dir. de Poa 
- 1930/36 - Juiz Municipal e Promotor em Porto Alegre 
- Oficial do Registro Civil 
- Membro do Cons. Penitenciário do Estado 
- Membro do IARGS 

- Prof. da Escola de Economia 
- Textos Jurídicos 

1913 Walter SO Jobim - Labieno de Castro 
Jobim 
- Alzira Só Jobim 

Porto 
Alegre 

1892 - Escola Brasileira 
- Ginásio Júlio de 
Castilhos 

- Promotor em Santa Maria 
- 1913/14 - Juiz Distrital em Passo Fundo, São Borla e 
Santa Maria 
- Promotor em Santa Maria 
- Auditor de Guerra 
- 1937/39 e 1943/45 - Sec. das Obras Públicas do RS 
- 1946/47 - Sec. do Interior e Justiça do RS 
- Governador do Estado do RS (PSD) 
- Embaixador do Brasil no Uruguai 

- Prof. de Geografia e Português do 
Instituto Parobe 
- Diretor do jomal Sul Brasil (Santa 
Marla, 1927-30) 
- Membro da Academia Rio-Grandense 
de Letras 
- Artigos sobre assuntos politicos 

1914 João Solon 
Macedonia 
Soares 

- Magistrado 
- 1939- Desembargador da Corte de Apelação 

1914 Oscar Rothfu- 
chs 

- Luís Rothfuchs 
- Marla Lufsa Bier 
Rothfuchs 

Porto 
Alegre 

1882 - Advogado em Encruzilhada do Sul e Porto Alegre 
- Membro e co-fundador do IARGS 
- Jurista 

- Textos juridicos 

1915 Alberto de Britt° - MEDICO Vitor de 
Britto 
- Maria da Cunha 
Brfito 

Niteroi 
(RJ) 

1864 

• 

- 1918/30 - Promotor em Cruz Alta, São Gabriel, Porto 
Alegre, itaqui 
- 1921/39 - Prof. e depois CATEDRÁTICO na Fac. de 
Dir. de Poa 
- 1920- Delegado de Polida do 1. distrito de Porto 
Alegre 
- Procurador da Fazenda do Estado 
• 1929- Inspetor de Ensino 
- 1933- Membro substituto do Cons. Penitenciário do 
Estado 
- 1935/37 - Ass. Legislativa (PRL) 

- Membro da Academia de Letras do RS, 
21  Fase 
- Colaborador de A Federação 
- Trabalhou no jomal A Manhã e Jornal 
da Nolte 
- Redator e cronista teatral do Jornal da 
Nolte 
- Presidente do Instituto Germano 
Brasileiro e vice-presidente da União dos 
Professores do RS 
- Livros publicados sobre politico 
econômica asocial, assuntos relativos fr 
URSS e discursos 

1915 Dario Centeno 
Crespo 

-António da Silva 
Crespo 
- Antonia Joaquina 
Centeno Crespo 

Cama- 
gull 

- 1929- Deputado na Ass. Legislativa do RS (PL) 
- 1933/38. Chefe de Polida do RS 
- Procurador Fiscal do RS 

- Diretor da Cia. Ferro e Ago de Vitoria 
(ES) 
- Membro do PL 
- Politico 

1915 Dyonisio 
Marques 

- Magistrado 
- 1938. Desembargador da Corte de Apelação 

1915 Erasto Roxo de 
Araújo Corr*, 

- Magistrado 
- 1938 - Desembargador da Corte de Apelação 

1915 Homero Martins 
Baptista 

São 
Bola 

1860 - Jurista e advogado 
- Ministro 
- Presidente do Banco do Brasil 
- 1937. Desembargador da Corte de Apelação 

-Economista, politico, jornalista e orador 
- Textos de História e discursos 
esparsos 

1915 Nesio de 
Almeida 

- Antonio Luiz de 
Almeida 
- Reginalda 
Femandes de 
Almeida 

Jagua- 
'ão 

1888 - Ginásio Espirito 
Santo (Jaguarão) 

- 1915 - Julz Distritol de ijui 
- 1916 - Juizado de São Borla 
- 1917- Promotor em Jaguarão 
- Juiz de Comarca em Santo Antonio da Patrulha, Santa 
Vitoria do Palmar, Passo fundo, Rio Pardo, São Gabriel, 
Cruz Alta e Rio Grande 
- 1935- Juiz da 2' Varada Porto Alegre 
- 1938- Desembargador da Corte de Apelação 
- Construção e fiscalização do Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem 

- Diplomado em Engenharia Civil pela 
Universidade de Porto Alegre 
- Fez o 1a  ano da Faculdade de Medicina 
- 1926- Defesa de São Gabriel contra 
forças revoltosas 

1916 Adalberto 
Soarers Cornta 
da Câmara 

- 1933/37 - Deputado Federal (PRL) 

1918 Antônio 
Verissfmo 
Ribeiro 

- CORONEL 
Domiciano Joaquim 
Ribeiro 
- Honorina da 
Fonseca Ribeiro 

Porto 
Alegre 

1894 -Delegado de Policiada Triunfo, Santa Cruz e São 
Gabriel 
- Juiz Distrital em Triunfo, Santo Amaro e Santa Cruz 
- Sub-intendente do 1* distrito de São Gabriel 
- Advogado da Auditoria de Guerra de São Gabriel 
- Advogado no foro de Santa Cruz, São Gabriel e Porto 
Alegre 
- Prefeito de São Francisco de Paula 

- Redator-chefe do jomal Diário da 
Manhã (Sao Gabriel) 
- Chefe unipessoal do Partido Republi-
cano de São Francisco de Paula 

1918 Cândido Cora. 
de Paiva 

- Magistrado 
- 1949- Desembargador do TJRS 

1918 Joao Asclnio 
do Moura 
Tubino 

- 1929/30 - Ass. dos Representantes (PRR) 
- 1933/37 - Deputado Federal (PRL) 
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1918 Jorge Moojen 
	 da Rocha 

- Magistrado 
- 1940- Desembargador da Corte de Apelação 

1916 Ney da Silva 
Wiedemann 

' 

- Jorge Franga 
Wiedemann 
• Universina da Silva 
1Medemann 

Bagé 1894 - Ginásio N.S. 
Auxiliadora (Bagé) 

- 1917/20 - Sec. da Procuradoria Geral do Estado 
- 1920/28 - Juiz da comarca de Lagoa Vermelha; depots 
removido para Bento Gonçalves e Livramento 
- 1933 - Juiz Federal da seção Rio Grande do Sul e, no 
dia seguinte, foi nomeado Juiz do TRE do RS 
- 1933- Declarado avulso no cargo de Juiz de comarca 
- 1934/54 - PROF. na  Fac. de Dir. de Pea 
- 1938- Solicitou exoneração do cargo de Juiz Federal 
- 1939- Reverteu A Magistratura, assumindo a comarca 
de Uruguaiana 
- 1940- Promovido para a comarca de Porto Alegre, 
assume a vara da direção do Foro 
- 1949- Desembargador do TJRS 

- Co-fundador da Casa do intelectual 
(Porto Alegre) 
- Um romance publicado 

1918 Plauto de 
Azevedo 

- Anfilóquio Assis de 
Azevedo 

Porto 
Alegre 

1892 - Delegado de Polícia em Porto Alegre 
- Diretor da Casa de Correção 
- Membro do Cons. Penitenciário do Estado 
- Membro do IARGS 

1917 Glyario Alves 
	 de Oliveira 

- 1929/30 - Ass. dos Representantes (PRR) 

1917 Manoel Lobato Cap- 
pave 

- Fundador do Centro Republicano 
Cagapavano (1881) 
- Lutou em 1893 1918 Admar Ribeiro 

	 Barreto 
- Magistrado 
- 1935- Desembargador da Corte de Apelação 

1918 Adroaldo 
Mesquita da 
Costa 

- Ant6nio Porfirio da 
Costa 
- Alzira Mesquita da 
Costa 

Taquari 1894 - Ginásio N. S. da 
Conceição (Sao 
Leopoldo) 

- 1933/42 - Prof. da Fac. de Dir. de Poe e CATEDRA- 
TICO na URGS 
- Ministro da Justiça (Governo Dutra) 
- Promotor em Taquari 
- Promotor Interino em Porto Alegre 
- 1935/37 - Ass. Legislativa 
- 1933/35 e 1948/54 - Deputado Federal 
- 1958/59 - Sec. da Educação do RS 
- 1958/80 - Vereador Municipal em Taquari 
- Procurador Geral do RS 
- 1970/71- Procurador Geral da UFRGS 
- 1984/89 - Procurador Geral da Republica 
- 1926- Membro fundador do IARGS 

- Estadista, parlamentar, orador. 
historiador 
- 1963- Membro do Cons. Consuitivo da 
Universidade de Brasilia 
- Membro e presidente perpétuo do 
IHGRS 
- Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Social (São Paulo) 
- Textos de História 
- Lecionou em diversas escolas 
secundarias e na PUCRS 

1918 Aristides 
Casado 

- Plinio Casado 
• Julieta da Fontoura 
Casado 

- Ginásio Anchieta - Texto de História Politica 

1918 Armando Diu 
de Azevedo 

- Luiz Quintino de 
Azevedo 
- Maria Parisina Dias 
de Azevedo 

Porto 
Alegre 

1897 - Educadora Beatriz 
Oliveira (Escola 
Pública) 
- Escola Brasileira 
- Ginásio Anchieta 

- Especialista em Direito Civil e Comercial 
- Sócio fundador do IARGS 
- 1920/23. Terceiro Suplente do segundo juiz distrital 
de Porto Alegre 
- 1923/28 - Primeiro Adjunto do Promotor da Décima 
Circunscrição da Justiça Militar 
- 1928/30 - Primeiro Suplente do auditor da primeira 
auditoria da terceira circunscrição da Justiça Militar 
- 1933/37 - Juiz do TRE do RS 
- 1938/87 - PROF. contratado e depois catedrático na 
Fac. de Dlr. da URGS 
- 1941/42 - Suplente de Vogal do Cons. Regional da 
Justiça do Trabalho 
• 1948/51 - Diretor da Faculdade de Direito da PUC 
- Membro efetivo do Tribunal Regional de Justiça do RS 
- Sec. da diretoria da sub-seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Porto Alegre 
- Jurista 

- Historiador. ensarsta 
- Prof. no Externato Sao Pedro 
- Prof. do Ginásio Anchieta (1920) 
- Prof. na Escola Superior de Comércio 
de Porto Alegre 
- Prefeito da Congregação Mariana 
Mater Ter Admirabilis (1930) 
- Direção da Congregação Acadêmica 
Mater Salvatoris 
- Presidents da União dos Mows 
Católicos Central de Porto Alegre (1925) 
- Sec. do instituto Católico de Ciências e 
Letras 
- Primeiro vice-presidente da Ação 
Católica da Arquidiocese da Porto Alegre 
- Sócio efetivo-fundador do IHGRS 
- Sócio 	efetivo do Instituto de Estudos 
Genealógicos 
- Sócio Correspondente do Instituto do 
Ceara 	 . 

- Membro do instituto Genealógico do 
RS e do Instituto de Direito Social do RS 
- Prof. na Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras 
- Sec. do Instituto Católico de Ciências e 
Letras 
- Escreve para a Revista do Comércio, 
revista do IHGRS, Boletim da OAB/RS e 
outras revistas 1918 Camilo de 	- 

Almeida Martins DOR 
Costa 

- 
Carvalho 
Costa 

DESEMBARGA- 
José Almeida 

Martins Costa Jr. 
Maria do Carmo 

Martins 

Porto 
Alegre 

1898 - Ginásio Anchieta - Trabalhou no escritório de advocacia de seu pai 
- 1929/34 - Cons. da Viação férrea do RS 
- 1928/30 - Conselheiro Municipal 
- 1935/37- Ass. Legislativa (PRR-FU) 
- Membro da Comissão encarregada de elaborar o 
regimento interno da Ass. Estadual 
- Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Social 
- Sócio fundador da OAB/RS 
- Co-fundador do IARGS 
- Prof. da Faculdade de Direito da PUCRS 

- Militante do PRR 
- Membro da Comissão Central do PRR, 
ao lado de Borges de Medeiros, Mauricio 
Cardoso, Sinval Saldanha, Joao Pi 
Crespo e Oswald° Rentz 

1918 
	Azevedo 

Carlos Heitor de - Magistrado 
- 1937- Desembargador da Corte de Apelação 

1918 Claudino Gayer - Magistrado 
- 1959- Desembargador do TJRS 

1918 Coriolano de 
	Albuquerque 

- Magistrado 
- 1949- Desembargador do TJRS 

1918 Décio Martins 
Coimbra 

São 
Luis 
Gonza- 
ga 

1898 - 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

Diplomata 	 - 
1925- Sec. do Consulado Brasileiro em Passo de Los 

Libras 
1928/27 - Adido A Legião Brasileira em Buenos Aires 
1927- Cônsul em San Tomé 
1928/30 - Adido da Embaixada em Montevidéu e 

Budapest 
Até 1937- Cônsul em várias cidades 
1939/41 - Oficial da Casa Civil da Presidência da 

República 

Escreveu Artigos de História 

1918 Flory Cruzaltino 
	de Azevedo 

- 1925/30 —Ass. dos Representantes (PRR) 

1918 Hector da Costa - 
Freitas 	Freitas 

- 
Costa 

José Francisco de 

Maria Lauriana da 	guai) 
Freitas 

(Uru- 
Aceguri 1885 - Advogado em Bagé e Porto Alegre 	 - 

- 
- 

- 
2' 

Redator do Consto do Sul (Bagé) 
Cronista e contista 
Membro da Academia de Letras do RS, 
Fase 

Textos de contos e creinicas 1918 Moreno 
	Loureiro Lima 

- 
- 

Magistrado 
1949- Desembargador do TJRS 

1918 Rubens Rey de 	- 
Barcellos 	Barcellos 

- 
Barcellos 

Valdemar de 	Porto 

Julleta Reis de 
Alegre 

1898 - 
• 
- 
- 

Redator de A Federação 
Historiador, sociólogo 
Livros de História e Literatura do RS 
Membro do IHGRS 
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1918 Waldemar 
Vasconcellos 

-José da Cunha 
Vasconcellos 
- Maria Clara dos 
Anjos Vasconcelios 

Porto 
Alegre 

1897 - Estudou em 
Montenegro 
- Escola Brasileira 
- Ginásio Julio de 
Castilhos 

- Advogado da Cia. Auxiliara de Chémins de Fer du 
Brasil e da 10. Circunscrição da Justice Federal 
- 1921/23 - Delegado de Policia em Porto Alegre 
- 1931 - Assessor Juridico da Comissão de Sindicância 
do Tesouro Nacional no RJ 
- Advogado no RJ 
- Membro do IARGS 
- Diretor dos Serviços do imposto de Renda (RJ) 
- 1955/59 - Deputado Federal (PL) 

- Jornalista, poeta e escritor 
-Membro da Academia Rio-Grandense 
de Letras, 21  Fase 
- Membro da Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras (delegado das 
duas Academies de Letras junto ili 
Federação das Academies de Letras do 
Brasil) 
- Redator do Diário de Not/des (RJ) 
- Redator do Estado do RS (Porto 
Alegre) 
- Textos Literários 1920 Sylvio Faria 

	 Conte 
- 1929/30 - Ass. dos Representantes (PL) 

1921 César Pestana - ENGENHEIRO 
Augusto Pestana 

Porto 
Alegre 

1894 - Juiz Municipal de Porto Alegre 
- Prefeito do Município de São Sebastião do Cai 

1921 Herculano de 
Araújo Annes 

- Gervásio Lucas 
Annes 
- Etelvina Araújo 
Annes 

Passo 
Fundo 

1898 - Colégio N. S. da 
Conceição (São 
Leopoldo) 

- Diretor do jornal A Epooa (Porto Alegre, 
1922) 
- Fundador e diretor de 0 Nacional 
(Passo Fundo, 1925) 
- Membro do Grémio Passo-Fundense 
de Letras 	 . 
- Artigos Espiritualistas e de História 1921 Júlio Raphael 

de Aragio 
Bozano 

Porto 
Alegre 

1897 - Advogado em Santa Maria 
- Intendente Municipal de Santa Maria (1924) 

- Diretor e fundador do Jornal de 
Debates (Santa Maria) 
- Filiado ao PRR 
- Comandante do II Corpo Auxiliar da 
Brigade Militar na Revolução de 1923 
- Artigos politicos 1921 Moisés Antunes 

Vienna 
Livra- 
mento 

1898 - Banca de direito em São Francisco de Assis 
- Juiz de Comarca de Santo Angelo, Encruzilhada, Dom 
Pedrito e Santiago 

- Fundou A Folha (Livramento) 

1921 Olmiro Pereira 
de Azevedo 

- Luis Augusto de 
Azevedo 
- Corfu Paimeiro de 
Azevedo 

Monte 
Negro 

1895 - Advogado em Caxias do Sul 
- Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento em 
Caxias do Sul 
- 1919-21 - Juiz municipal em Caxias do Sul 
- 1922-24 - Notário em Porto Alegre 
- 1929-30 - Vereador municipal de Caxias do Sul 
- 1934-37 - Subchefe de Policia do Estado 
- 1944-60 - Cons. judiciário do Banco do Brasil 
- Sócio-fundador do IARGS 

- Poeta 
- Membro da Academia de Letras do RS, 
26  Fase 
- Sócio da estancia da Poesia Crioula 
- Textos de Poesia 

1921 Paulo Rache 

. 

- Eugenio Rache 
- Dionisla Vaz 
Rache 

Rio 
Grande 

1902 - 1919/20. Promotor em Vacaria 
- Até 1923- Promotor de Caxias do Sul 
- 1935/37 - Ass. Legislativa (PRL) 
- Diretor da Secretaria da Fazenda do RS (Governo 
Flores da Cunha) 
- Cons. Juddico do Banco do Brasil 
- Diretor da Caixa Económica Federal do RS 
- Membro do IARGS 

- Membro do PRL 
- Membro da Comissão Executiva do 
PRL (Bilge) 
- Presidente da AO() Católica (Rio 
Grande) 
- Artigos de História e Religiosidade 

1922 Athos de Morals 
Fortes 

- Fausto Pereira 
Fortes 
- Honorina de Morals 

Santa 
Marla 

- Banca de advocacia em Sao Sebastião do Cal 
- 1932- Prefeito de São Sebastião do Cal 

1922 João Arnorim de 
Albuquerque 

- Theodolindo 
Pedroso Monteiro M. 
de Albuquerque 
- Lysia Amorim de 
Albuquerque 

Porto 
Alegre 

1899 - Advogado "dos mais notáveis de Porto Alegre" 
- 1935- Desembargador da Corte de Apelação pelo 5° 
constitucional 
- 1932/35 - PROF. da Fac. de Dir. de Poe 

- Um artigo sobre Direito 

1922 José Luiz de 
Almeida Martins 
Costa 

«DR. José de 
Almeida Martins 
Costa Junior 
- Marfa do Carmo de 
Carvalho Martins 
Costa 

Petro- 
polls 
(RJ) 

1899 - Ginásio Anchieta 
- Instituto Júlio de 
Castilhos 

- Advogado "dos mais eminentes do estado" 
- 1938/1989 - PROF. da Fac. de Dir. de Poe 
- Membro do Cons. da OAB/RS 
- 1935/39 - Presidente do IARGS 

- 1972. Recebeu a Comenda de "Jurista 
Eminente" do IARGS 

1922 Tyrteu Vienna São 
Fran- 
cisco de 
Assis 

1897 -Advogado - Poeta e Humorista 
-Textos esparsos 

1922 Walter Carlos 
	Estachlo Becker 

Porto 
Alegre 

- Ginásio Anchieta - Membro do IARGS - Artigos em Revistas Jurídicas 

1923 Concesso 
Cassales 

- Luis Cassales 
- Marla do Carmo 
Rego Cassales 

Livra- 
mento 

1897 - Gintislo Santanen- 
se (Livramento) 
- Cursos Preparat& 
rios particulares em 
Porto Alegre (1918- 
18) 

- Advogado em Livramento 
- Juiz Municipal em Livramento (1927-28) 
- Membro do Cons. Técnico da Administração Municipal 
de Livramento (1940) 
-Vereador Municipal de Livramento (1947-51) 
- Prefeito de Livramento (1951) 
- Membro do IARGS 

- Poeta e prosador 
- Membro da Academia de Letras da 
Fronteira Oeste 
- Fundador do Grémio Santanense de 
Letras (1938) 
- Textos juridicos 

1923 Fanor Azambuja 
	cl• Marsillac 

Taquari 1888 - Advogado em Porto Alegre 
- Procurador Fiscal do Estado 

- Textos jurídicos 

1923 Herophilo de 
Carvalho 
Azambuja 

- Armando Azambu- 
la 
- Marla Carvalho 
Azambuja 

Caxias 
do Sul 

1899 - Colégio N.S. 
Auxiliadora (Bev)) 
- Colégio Militar de 
Porto Alegre 
- Colégio de Canoes 
- Ginásio Anchieta 
- Escola Superior de 
Comércios 

- Juiz Distrital de Dom Pedro° 
- 1924- intendente de Dom Pedrito 
- 1924/28 - Tenente-Coronel do 21* Corpo Auxiliar da 
Brigade Militar 
- 1924- Juiz Distrital em Porto Alegre 
- 1925/29 - Delegado de Policia 
- Prefeito de Dom Pedro° 
- 1930/32 - Inspetor Escolar Estadual 
- 1932/37 - Promotor 
- 1938/39 - Promotor da Justiça Militar do RS 
- 1940/42 - Diretor Geral da Secretaria da Educação 
- 1945- Diretor da Defesa Civil Anti-Aérea em Porto 
Alegre 
- 1048/51 - Deputado Federal (PSD) 

- Militante do PRR 
- Fundador do Centro dos Académicos 
Republicanos (Porto Alegre, 1923) 
- Presidente da Comissão executive do 
Partido Republicano em Dom Pedro() 
- Diretor do Teatro São Pedro 
- Recebeu medalha de prata comemora-
tive ao 50°  Anode Prociarnacilo da 
Republica (Governo Federal) 
- Textos sobre economia 

1923 
	Pereira 

Jayme da Costa - 1929/30 - Ass. dos Representantes (PRR) 

1923 Jayme da Costa 
Pereira 

- Henrique Josh 
Pereira 
-Judith da Costa 
Pereira 

Rio 
Grande 

1887 - Escola Militar 

- 
- 
- 
- 

- Tenente Corona] do Exército 
- 1910/20 - instrutor da Brigada Militar 
- 1924- Comando do Corpo Provisório 
- Membro do Cons. Municipal 

1929/30 - Deputado na Ass. dos Representantes 
inspetor Federal do Ensino Secundário no Estado 
Presidente da Camara de Vereadores de Porto Alegre 
Membro IARGS 

- Prof. do Colégio Militar de Porto Alegre 
- Sec. Geral do PRL 

1923 Joao Henrique Faro 
(Porto- 
PO 

1885 	- 

- 

Curso de Teologia 	- 
em Portugal 	- 

Curso de Filologia 
e lingOistica na 
Franca 

Advogado em Porto Alegre 	 - 
Jurista 	 - 

- 

- 

- 

- 

- 

(1937-44) 

Jurídicos 

Filólogo e Romancista 
Prof. do Colégio Americano e IPA 
Prof. na Faculdade de Filosofia da 

URGS (1943-45) 
Membro da Academia Rio-Grandense 

de Letras, 2' fase (1934-36) 
Membro da Academia de Letras do RS 

Membro DA Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras (1944-52) 

Textos Religiosos, de Gramática e 

409 409 



1023 Jose Loureiro 
da Silva 

- Mariano Barbosa 
da Silva 
- Cecilia Loureiro da 
Silva 

Porto 
Alegre 

1902 - Ginásio Júlio de 
Castilhos 

- Promotor de Sao Sebastião do Cal, Sao Luiz Gonzaga 
e Sao Gabriel 
- Sub-chefe de Policia (Alegrete e Santa Maria) 
- 1925- Delegado de Policia e Sub-intendente de Porto 
Alegre 
- Intendente de Alegrete, Garibaldi, Taquara e Gravatai 
- 1935/37 - Ass. Legislative (PRL) 
- Promotor em Camaqua 
- Prefeito de Gravatal 
-1960/63 - Prefeito de Porto Alegre (PDC/PL) 
- Diretor da Carteira Agricola e Industrial do Banco do 
Brasil 

- Integrante do PRL 
- Fundador do PTB (a pedido de Getúlio 
Vargas) 
- Convidado pare ser Sec. da Fazenda 
Estadual no Governo Militar (falece 
antes de assumir) 
- Textos sobre administração 

1923 Jose Luiz 
Natalicio 

Santa 
Maria 

- Promotor em Santa Marta 
- Juiz Distrital em Santa Maria 

1923 Jose Pereira 
Coelho de 
Souza 

- DESEMBARGA- 
DOR Paulin° Coelho 
de Souza 
-Anna Barreto 
Pereira 

Porto 
Alegre 

1898 - Ginásio Anchieta - Advogado 
- Líder católico 
- Juiz Municipal em diversas comunas 
.- Sub-chefe de Policia (no interior do Estado) 
- Delegado de Policia (Porto Alegre) 
- Diretor de Gabinete do Sec. da Fazenda 
- Cons. Jurídico da Secretaria do interior 
- 1935/37 - Ass. Legislative (PRL) 
- Sec. da Ass. Constituinte 
- Membro da Comissão Permanente e da Justiça e 
Constituição 
- 1937/45 - Sec. de Educação do RS 
- 1951/62 - Deputado Federal (PL) 
- Cargo diplomático no exterior 

- Politico e historlógrafo 
- Sócio do IHGRS 
- Textos principalmente de discursos 
politicos 

• 

1923 Miguel Angelo 
Vienna Tostes 

Taquari 1897 - Promotor em Santo Angelo 
- Delegado de Policia em Porto Alegre 
- Sec. do interior e da Fazenda no RJ 
- Sec. do Interior do RS 
- Substituto por varies vezes do interventor Federal, 
General Oswaldo Cordeiro de Ferias 

1923 Pompilio Cyion 
Fernandes da 
Rosa 

- 1935/37 - Ass. Legislative (PRL) 

1924 Breno Brenda() 
Fisher 

RS -Advogado no RJ e Bagel 
- Jurista 

- Textos jurídicos 

1924 Dario de 
Bittencourt 

- DR. Aurelio 
Veríssimo de 
Bittencourt Jr 
- Maria da Glória 
Quillão de Bitten- 
court 

Porto 
Alegre 

1901 - Ginásio N.S. da 
Conceição (Sic) 
Leopoldo) 
- Ginásio Anchleta 
-Curso de Prepare- 
tórios do Irma() 
Weibert 

- Advogado "militante" 
- Dr. em Direito 
- Suplente de Juiz municipal (Porto Alegre) 
- Cons. jurídico de várias 	entidades 
- 1939/57- PROF. da Faculdade de Direito URGS 

- Lecionou em várias faculdades de 
Porto Alegre, notadamente na PUCRS 
- Poeta, ensaísta e jornalista 
- Diretor do semanário 0 Exemplo (Porto 
Alegre, 1920-30) 
- Prof. DA Escola Superior DE Comércio 
- Redator de A Federação e de 0 
Comercio 
- Cons. Juridico da Associação Comer- 
cial dos Varejistas (Porto Alegre) 	' 
-Membro do instituto Rio-Gradense de 
Letras (1932-34) 
- Membro da Academia Rio-Gradense de 
Letras, 2. fase (1934-44) 
- Membro da Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras 
- Textos juridicos 

1924 Décio Pellegrini - Magistrado 
- 1944- Desembargador da Corte de Apelação 

1924 Eutropio 
Florentino 
Cardoso 

- DESEMBARGA- 
DOR Meichizendec 
Cardoso 
- Eugenia Gralha 
Cardoso 

Soieda- 
de 

1890 - Colégio dirigido por 
Charles Dupont (Rio 
Grande) 
- Curso Emilio 
Meyer 

- Procurador Municipal 
- Juiz Suplente da 1.  Vera Comercial em Porto Alegre 

- Odontólogo 
- Escreveu no jornal A Nolte 

1924 Rubens 
Machado da 
Rosa 

. 

- PROF. DR. 
Normello Rosa 
- Marla Jose 
machado Rosa 

Porto 
Alegre 

1902 - Ginásio Anchleta - Ministro do Tribunal de Conies do Brasil 
- 1929/30 - Membro do Cons. Penitenciário do Estado 
- 1930/310ficial de Gabinete do ministério da Justiça 
- 1931/34 - Chefe do Gabinete do Ministério da 
Fazenda 
- 1934- Presidente da Camara de Reajustamento 
Económico no RJ 
- Desde 1934- Ministro do Tribunal de Conies da União 
- Ministro do Supremo Tribunal Federal 
- Jurista 

- Prof. da Escola de Comércio (1929-30) 
- Textos juridlcos 

1925 Delmar Wake 
Dlogo 

Bege - 1924- Delegado de Policia em Sage 
- Sub-chefe de Polícia da 8' região 

- Comandante do Corpo de Patriotas de 
Bagé (1923-26) 

1925 Jose Emesto 
Muller 

- CORONEL 
Guilherme Muller 
- Jeronyma dos 
Anjos Muller 

Senile- 
go do 
Soquei- 
do 

1899 - Ginásio Santa 
Maria 
- Colégio 
N.S.Roserio 

- Trabalhou no Foro de Santiago do Boqueirão 
- Prefeito de Santiago do Boqueirão 
- Sec. da intendência de Santiago do Boqueirão 
- Juiz Distrital e Suplente do Juiz Federal 

- Filiado ao PRR e depois ao PRL 
- Propagandista na Candidature de Nilo 
Peganha (1922) 
- Fundador do Centro republicano De 
Acadêmicos (1923) 
- Cadete des Forges Castilhistas na 
Revolução do Partido Libertador 
- Ajuda o Movimento da Revolução de 
1930 em Santiago do Boqueirão 
- Combateu a Coluna Mercier Terra 
(1932) 
- Comando do 20. Corpo Auxiliar 

1925 Jose Olavo 
Machado 

- Reduzino Candido 
Machado 
- Maria da Glória 
Menna Barreto 
Machado 

Sao 
Gabriel 

1897 - Trabalhou no Foro de Santo Angelo 
- Conselheiro Municipal de Santo Angelo 

- Diretor de 0 Minuano (Santo Angelo) 
- membro do partido Republicano (sob 
chefia do Coronel Braulio Oliveira) 

1928 Armando 
Pereira Cords 
da Camara 

- GENERAL Alfredo 
Pinheiro Corrêa da 
Camara 
- Zeferina Pereira da 
Camara 
- Bisneto do 
Visconde de São 
Leopoldo, fundador 
dos cursos jurídicos 
no Brasil e Neto do 
Visconde de Pelotas 

Porto 
Alegre 

1896 - Primeiros estudos 
em Sage 
- Colégio Militar de 
Porto Alegre 
- Ginásio Anchieta 
- Preparatórios no 
Instituto Júlio de 
Castilhos 

- 1931/62 - PROF. da Fac. de Dir. da URGS 
- 1946/49 - Reitor da URGS 
- Fundador da Faculdade de Direito da PUCRS e reitor 
da PUCRS 
- Membro do Cons. Estadual de Educação 
- Presidente da Comissão Organizadora do Código de 
Educação 
- Prof. do curso Pré-Jurídico da Fac. de Dir. da URGS 
- 1954/56 - Senador (PL) 

- Prof. no Ginásio Arlo de Castilhos e no 
Sevigné, no curso de aperfeiçoamento 
na Escola Normal de Porto Alegre cem 
verias outras escolas e faculdades 
- Artigos em Jornais 

1926 Francisco Jose 
Simch Jr 

- PROF. DR. 
Francisco Rodolpho 
Simch 
- Alice Brandão 
Nunam Simch 

Porto 
Alegre 

1904 - Ginásio Anchieta - 1928/31 - Promotor em Santo Angelo, São Bode, Sao 
Leopoldo e 21  Promotoria de Porto Alegre 
- 1932- Procurador Fiscal do Estado e Cons. Jurídico 
da Secretaria da Fazenda do RS 
- 1935/72 - PROF. na  Fac. de Dir. de Poe 

- Prof. da Escola de Comércio (1921-25) 
- Prof. do Curso Técnico da Escola de 
Comércio (anexa A Fac. de Dir. de Poe, 
1935) 
- Fundador e Redator da Revista Justiça 
- Funda a Sociedade de Medicine Legal 
e Criminologia do RS (1934) 
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1926 Salomão Pires 
Abrahão 

- Simão Abrahrio 
- Marla da Gloria 
Pires Abrahão 

Porto 
Alegre 

1902 -Ginásio 
N.S.Rosário 
- Ginásio Julio de 
Castilhos 

- 1924/25 — Juiz municipal de Dom Pedrito 
- 1926/34 — Promotor de Justiça da 1 Auditoria de 
Porto Alegre 
- 1934/37 — Procurador Regional Eleitoral do RS - 
Adjunto de Promotor de Justiça Militar 
- 1935/1937 - Lecionou no Colégio Militar de Porto 
Alegre 
- 1938/1943 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- Lecionou na PUCRS 

- Um livro de Direito publicado 

1927 Amadeu 
Fagundes de 
Oliveira Freitas 

-GENERAL Joao 
José de Oliveira 
Frotas 
- EcIlda Fagundes 
de Oliveira Freitas 

Palmas 
(PR) 

1900 - Ginásio Anchieta 
- Escola Irmão 
Welbert 
- instituto Julho de 
Castilhos 
- Ingressou no 
Instituto Borges de 
Medeiros (atual 
Faculdade de 
Agronomia), mas 
abandona o curso 

- Advocacia em São Leopoldo, Porto Alegre e São 
Borla 
- 1946- Superintendente do Ensino Secundário do Rio 
Grande do Sul e membro do Cons. Estadual de 
Educação 
- 1935/68 - PROF. da Faculdade de Direto da URGS 

- Lecionou em várias escolas e faculda-
des de Porto Alegre 
- Um dos Diretores de A Nação, 
colaborador do Jornal do Dia, Correio do 
Povo e Diário de Noticias 
- Dois livros de Direito e onze livros de 
Geografia 

1927 Annibal DI 
Primio Beck 

- Sec. de agricultura do RS 

1927 Carlos Dante 
Pinto de Morass 

- José Rena de 
Moraes 
- Amazilla Pinto de 
Moraes 

Santa 
Maria 

1902 - Colégio Militar de 
Porto Alegre 

- Oficial de Gabinete do Govemo do Estado do RS 
- Funcionário da Secretaria do interior do RS 
-Procurador do Estado 

- Ensaista, critico literário e sociólogo 
- Redator de A Federação 
- Co-fundador da Fundação Eduardo 
Guimarães (Porto Alegre) 
- Textos Literários ode História 

1927 Crisanto de 
Paula Dias 

- Magistrado 
- 1952- Desembargador do TJRS 

1927 Darcy Pereira de 
Azambuja 

- Inácio Soares de 
Azambuja 
- Maria Josefa 
Pereira de Azambuja 

Encrust- 
fitada 

1903 - Escola Primária em 
Encruzilhada, Bento 
Gonçalves e Erval 
- Colégio Militar de 
Porto Alegre 

- 1925/51 — Funcionário de depois PROF. da Fac. de 
Dir. de Poa 
- 1928- Promotor em Porto Alegre 
- 1933- Procurador Geral do Estado do RS 
- 1935/37 - Sec. do Interior do RS 
- Prof. da Faculdade de direito e de Filosofia da PUCRS 
- Jurisconsulto 

- Lecionou várias matérias em várias 
faculdades de Porto Alegre, principal-
mente na URGS e PUCRS 
- Escritor regionalista, romancista e 
cronista 
- Redator de A Federação (1928-31) 
- Redator da Revista da Feu. de Dir. de 
Poa (1949) 
- Diretor do Jornal da Manha (Porto 
Alegre) 
- Membro da Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras 
- Membro do IHGRS 
- Textos Regionalistas 

1927 Eurico de Souza 
Rodrigues 

- José Rodrigues Quarai - Intendente Municipal de Uruguaiana 
- SubSec. do Govemo do Estado do RS 
- Ate 1946- Membro do Departamento Administrativo 
do Estado do RS 
- Ministro do Tribunal de Conies do Estado do RS 
- Membro do IARGS 

- Ensaísta, conferencista e historiador 
- Membro do IHGRS 
- Textos Literários e de História 

1927 João Climaco 
de Mello Filho 

- Magistrado 
- 1945- Desembargador da Corte de Apelação 

1927 Amino de 
Pedroso Brasil 

- Avelino Teixeira 
Brasil 
- Cantidia Pedrosa 
Brasil 

Encruzi- 
lhada 

1900 - Bancada Direito em CamaquA, Encruzilhada, Tapes e 
Pelotas 
- 1933- Prefeito de Cagapava 
- Delegado do Judiciário do 1. Distrito de Porto Alegre 
- Substituiu o prefeito Alberto Bins (com impedimentos) 

- Comandou a vanguarda da coluna Gal. 
Zeca Neto durante a Revolução de 1923 
- Membro do PRL (a partir de 1932) 
- Comandante da 34. C. A. da Brigada 
Militar em Cagapava em defesa da 
Legalidade em 1932 

1927 Manoel Vargas 
Netto 

- Viriato Domelles 
Vargas 
• Marla Baibina 
Nunes Vargas 

São 
Borla 

1903 - Ginásio Julio de 
Castilhos 

- Juiz Municipal 
- Promotor 
- Sec. da Procuradoria Geral do Estado do RS 
- Procurador da Prefeitura do antigo Distrito Federal 
- Deputado Federal pela Guanabara 
- Cons. Juridic° do IAPM (RJ) 

- Poeta regionalista 
- Cronista desportivo 
- Presidente da Federação Metropolitana 
de Futebol (RJ) 
- Redator do jornal A Noite (RJ) 
- Diretor do jornal Urugual (São Borla, 
1930) 
- Textos regionalistas 

1927 Moysés da 
Morass Vellinho 

-João Rodrigues 
VellInho 
- Adaigiza de 
Moraes Vellinho 

Santa 
Maria 

1901 - Aula Publics da 
Prof.a Cacilda 
Fontoura (Santa 
Maria) 
- Colégio Paroquial 
São Luls (Santa 
Maria) 
- Ginásio Anchleta 
- Ginásio Júlio de 
Castilhos 

- Promotor de Caxias do Sul e JaguarAo 
- 1927- Inspetor do Ensino Estadual 
- Chefe do Gabinete de Oswaido Aranha 
- Sec. particular de Oswald° Aranha 
-1931 - Oficial de gabinete do Ministério da Justiça e 
do Trabalho 
- 1935/45 - Membro do Departamento Administrativo do 
Estado 
- 1935/37 - Ass. Legislativa (PRL) 
- 1967/70- Membro do Cons. Federal de Cultura 
- Membro do Tribunal de Contas do Estado 

- Critico literário e ensaísta 
- Participou da fundação do PRL 
- Membro fundadora presidente da Ação 
Republicará Liberal 
- Diretor da revista cultural Provindo de 
Sao Pedro (1945-57) 
- Membro da Academia Portuguesa de: 
Cultura internacional 
- Redator de A Federaçad 
- Um dos criadores da Fundação 
Eduardo Guimarães (Porto Alegre) 
- Membro do IHGRS 
- Textos de Literatura 

1927 Poty !dim 
Cachapuz de 
Medeiros 

- DESEMBARGA- 
DOR Jose Bernardo 
Medeiros Jr. 
-Clotilde Cachapuz 
Medeiros 

Lavras 
do Sul 

1903 - Estudos primários 
com a Prof.a 
Notimia Teixeira 
(Lavras) 
- Ginásio N.S. 
Auxiliadora (Bag6) 

- Presidente da Federação Académica do RS 
- Presidente do Centro dos Académicos Republicanos 
- Promotor da Comarca de são Jerenimo (ainda 
académico) 
- Promotor da Comarca de São Leopoldo, Pelotas e 
Porto Alegre 
- 1930- ala  Promotoria de Porto Alegre 
- Nomeado para a Corte de Apelação 
- Advogado em Porto Alegre e RJ 
- 1935-37 - Chefe de Policia do Estado 
- Prof. Substituto da Faculdade de Direito de Pelotas 
- 1955/67 - Ass. Legislativa (UDN/ARENA) 
- 1960- Ministro do Tribunal de contas do Estado 
- Membro da Comissão Corregedora da Justiça Federal 
- Membro do IARGS 

- Fundador, diretor-proprietário e redator-
chefe da revista juddica Justiça (1932) 
- Oradora jurista 
- Membro da Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras 
- Membro da Associação Rio-Grandense 
de Imprensa 
- Textos de História Politica 

1927 Riograndino da 
Costa e Silva 

. 

- Aleixo Rocha da 
Silva 
- Almerinda 
Mesquite da Costa e 
Silva 

Taquari 1902 - Colégio Milhar de 
Porto Alegre 
- Escola de guerra 
do Realengo (RJ) 
- Escola de 
Comando e Estado 
Maior (RJ) 

- Sec. particular do presidente Artur da Costa e Silva - Oficial do Exército da Arma de 
infantaria 
- Revolucionário em 1922 (anistiado em 
1930 corno 1 Tenente) 
- Passa para a Reserva no posto de 
General de Divisão 
- Escritor Militar 
- Membro do IHGRS 
- Membro do Instituto Genealógico Rio-
Grandense 
- Textos militares, de História e de 
religiosidade 

1927 Rosauro 
Tavares dos 
Santos 

Cruz 
Alta 

1899 - Historiador 
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1928 Ely Costa - Alfredo Costa 
- Maria Evangelista 
de Mello Costa 

Santia- 
go do 
Boquei- 
rão 

1901 - Estudou com 
Emilio Meyer, Irma° 
Weibert e Francisco 
Rodolpho Simch 
- Preparatórios no 
Instituto Julio de 
Castilhos 

- 1925- Promotor interino de Itaqui 
- 1927/31 - Promotor de Alegrete 
-1931/33 - Primeiro Juiz Distrital de Porto Alegre 
- 1933- Nomeado Cons. Juridic° do Estado (investido 
definitivamente na função na Secretaria de Obras, de 
19390 1941) 
- 1940/41 - Prof. de Matto Constitucional e Civil do 
Curso Superior da Faculdade de Ciências Politicos e 
Económicas de Porto Alegre 
- 1941/50 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- 1940/44 - Membro do Cons. Deliberativo do Instituto 
de Previdência do Estado 
- 1943- Assistente Técnico de Cons. do Serviço 
Pilblico do Estado 
- 1948- Presidente e Conselheiro do Departamento do 
Serviço Público do Estado 
- Membro da OAB/RS 

- 1932- Co-fundador da revista Justiça 

1929 Alberto 
Pasqualini 

- Alexandre 
Pasqualini 
- Paulina Bortoluzzi 
Pasqualini 

Julio de 
Cash- 
lhos 

1902 - Ginásio Anchleta 
- Ginásio Julio de 
Castilhos 

- Suplente de Deputado Federal (PL/FU) 
- Vereador em Porto Alegre 
- 1934/35 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- Membro do Cons. Administrativo do Estado 
- Sec. da Justiça do RS 
- 1943/44 - Sec. do interior do RS 
- 1948/60 - Senador (PTB) 

- Orador, sociólogo, politico, conferenc.is-
to e jomalista 
- Militante e membro do Diretório Central 
no PL e depois do PTB 
- Fez parte do movimento de 1930-32 
- Membro e fundador da União Social 
Brasileira 
- Textos sobre Politico 1929 Armando Fay de 

Azevedo 
Porto 
Alegre 

1908 - Ginásio Julio de 
Castilhos 

- 1935/37 - Ass. Legislative (PL/FU) 
- Prof. da Fac. de Dir. da URGS 
- Prof. da Faculdade de Ciências Politicos e Sociais da 
URGS 

- Membro do PL 
- Redator do Diário de Notícias e do 
Correio do Povo 
- Comentarista Politico 
- Textos sobre Politico 1929 Eloy José da 

Rocha 
- Dogello Jose da 
Rocha 
- Olga Tereza Kruze 
da Rocha 

Sao 
Leopoi- 
do 

1907 - Ginásio N.S. do 
Rosário 
- Preparatórios com 
o Prof. Emilio Meyer 

- 1948/51 - Deputado Federal (PSD) 
- 1928/30 - Juiz Municipal de Taquara 
- 1938/89 - PROF. da Fac. de Dir. da URGS 
- 1947- Prof. da Faculdade de Direito da PUCRS 
- 1947/50 - Sec. da Educação e Cultura do RS 
- 1953- Desembargador do TJRS pelo 5' constitucional 
-1968- Ministro do STF 
- 1970/72 - Presidente do Superior Tribunal Eleitoral 
- 1973/75 - Presidente do STF 
- 1981 - Diretor do Instituto de Direito do Trabalho 

- Um livro de Direito 

1929 Elpidio Ferreira 
Pees 

- Pedro Peláglo 
Peruvian° Paes 
- Emestina Ferreira 
Paes 

Palmei- 
ra 

1902 - Estudos primários 
em Bag6 
- Ginásio Julio de 
Castilhos 
- Ginásio N.S. 
Rosário 
- Irmão Weibert 

- 1929/31 - Promotor em Taquara 
- 1937/38 - Cons. da Cons.la Geral do Estado 
- 1929/31 - Assessor Juridic° da Prefeitura de Taquara 
- Advogado do Departamento de Pessoal da Viação 
Férrea 
- 1938/49 - PROF. e Diretor da Fac. de Dir. da URGS 
- Prof. da Faculdade de Filosofia e Diretor do Deporta- 
mento de Letras da Faculdade de Filosofia da URGS 
- Prof. da Faculdade de Direito da PUCRS 

- Jurista 

- Prof. da Faculdade de Ciências 
Politicos e Económicas de Porto Alegre 
(1933-40) 
• Redator do jornal 0 Municipio 
(Taquara) e do Estado do Rio Grande 
(Porto Alegre) 
- Prof. de Latim no Ginásio N.S. Rosário 
(1933-38) 
- Filólogo 
- Membro da Associação de Professores 
Católicos 
- Textos de Literatura e Jurídicos 

1929 Mem de Si - Augusto de SA 
- Amélia de 
Azambuja SA 

Porto 
Alegre 

1905 - Alfabetizado pela 
Prof.a Josefina 
Becker 
- Colégio Femando 
Gomes 
- Ginásio Municipal 
Anchieta 
- Preparatórios no 
Instituto Julio de 
Castilhos 
- Participa do 
levante militar de 
1922, sendo 
exciuldo da Escola 
Militar do Realengo 
- 1930 - Anistiado, 6 
autorizado a retomar 
ir Escola Militar do 
Realengo, onde 
renuncia o direito A 
carreira militar 

- 1936. Chefe de Gabinete da Secretaria da Agricultura 
do RS 
- 1938/1939 - Chefe da Secretaria das Obras Públicas 
do RS 
- 1934- Prof. na Faculdade de Ciências Politicos e 
Econômicas da URGS 
- 1941/43 - Prof. da Faculdade de Filosofia da URGS 
- 1940/47 e 1950- Prof. da Fac. de Dir. de Poa 
- 1940/45 - Diretor do Departamento de Estatística do 
RS 
- 1946- Inspetor regional do IBGE no RS 
- 1947/55 - Ass. Legislativa (PL) 
- 1955,70 - Senador (PL depois ARENA) 
- 1965- Ministro da Justiça 

- Membro do Partido Ubertador 
- Redator do Diário de Noticias e do 
Estado do Rio Grande (Porto Alegre) 
- Oradora ensaísta 
- Textos sobre Politics e Economia 
- Redator do Estado do Rio Grande e 
Redator-chefe do Diário de Noticias 

1929 Ruy Cima Uma - DR. Elias Cimo 
Uma 
- Judith Masson 
Cime Uma 

Porto 
Alegre 

1908 - Ginásio Sevigné 
- Ginásio Anchieta 
- Preparatórios com 
Emilio Meyer. 

- 1929/72 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- Desde 1947. Prof. Titular de Direito Administrativo da 
Faculdade de Direito da PUCRS 
-Jurista 
- "Advogado militante desde a formatura"; "maior 
celebridade jurklica do Rio Grande do Sul" 
- 1930- Promotor substituto da r. Promotoria de Porto 
Alegre 
- 1931 - Advogado do estado de Santa Catarina 
- 1938/40 - Advogado da Cia. de Seguros Previdência 
do Sul, da qual foi eleito diretor, em cujo exercício se 
manteve por quase trinta anos 
-1946/47 - Presidents do IARGS 
- Cons. Juridic° do Sulbanco, dando a estrutura juridica 
do Banco Sul Brasileiro 
- Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Podo 
Alegre 
- 1984/85 - Sec. da fazenda do estado 

- Doutor honoris causa em Medicina da 
Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre 
- Jurista Emérito, comenda do IARGS 
- 1967- Prêmio Teixeira de Freitas 
concedido pelo Instituto dos Advogados 
Brasileiros 
- Pertenceu ao movimento horário 
modemista da década de 20 
- Escreveu no Correio do Povo 
- Tres Textos literários e 22 jurklicos 

1929 Vicente 
Marques 
Santiago 

- Leonel Faro 
Marques Santiago 
- Innocência Canto e 
Mello Santiago 

Porto 
Alegre 

1905 - Colégio Militar de 
Porto Alegre 
- Escola Militar do 
Realengo (fol 
desligado a bem da 
disciplina e 
mandado servir na 
tropa devido á 
revolta de 1922) 

- "Advogado eminente" 
- 1935/72 - PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- 1933/35 - Lecionou Direito intemacional Comercial do 
Curso Superior da Faculdade de Ciências Politicos e 
Económicas de Porto Alegre 
- Prof. de Direito Judiciário Civil da Faculdade Direito da 
PUCRS 
- 1947- Designado para Inspecionar a Faculdade de 
Direito de Pelotas para sua Incorporação rli URGS 
- 1948- Fez podada comissão examinadora do 
concurso de titulos para cargos de conselheiro de 
Departamento do Serviço Público do Estado 

- Sempre lecionou matemática a aluno 
particular 

1 

1930 
	Pereira 

Alvaro Ribeiro - 1947/51 -Ass. Legislativa (PTB) 

1930 Almiro Cauduro - 
- 

Magistrado 
1957- Desembargador do TJRS 

1930 Mor Butler 
Mad& 

-Antônio Pereira 
Made' Filho 
«Ana Butler Maciel 

Podo 
Alegre 

1907 - 

- 
- 

- 
- 

«Presidente 

-1967- 

Procurador Geral do Estado do RS 	 - 
da Comissão de Salado Mínimo do RS 	- 

Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça 	 - 
1963- Cons. Juridic° do Ministério da Justiça 	(Porto 

Advogado em Brasilia 	 - 
Membro da Sociedade de Criminologia do RS 	1934) 
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Social 	- 

Sociólogo e economista 
Membro da AIB 
Redator de 0 Estado do Rio Grande 

Alegre) 
Diretor de 0 integralista (Porto Alegre, 

Textos juridicos 
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1930 Arthur Oscar 
Germany 

- Magistrado 
- 1950- Desembargador do TJRS 

1930 Balthazar Gama 
Barbosa 

- Magistrado 
- 1951 - Desembargador do TJRS 

1930 Celso da Cunha 
Pori 

- Antonin° Gentil 
Flori 
- Leonklia da Cunha 
Flori 

Porto 
Alegre 

1905 - Colégio Santo 
Antiónio (Garibaldi) 
-Curso do irmão 
Weibert 

- Advogado em Passo Fundo 
- Prof. e Diretor na Fac. de Dir. de Poa 

- Poeta e contista regional 
- Membro da Academia Passo-Fundense 
de Letras 
- Textos de Literature 

1930 Clodomir 
Vianna Moog 

Silo 
Leopol- 
do 

1908 - Ensaista 
- Membro da ABL 
- Textos de Literatura 

1930 Darcy Pinto - Magistrador 
- 1951 - Desembargador do TJRS 

1930 Eduardo Ruiz 
Caravantes 

- Leopoldo Ruiz 
Caravantes 
- Silvia de Fada 
Correa Caravantes 

Porto 
Alegre 

- Juiz Municipal 
- Promotor 
- 1950-53 - Juiz de Matto em Cruz Alta 

- Textos de Literatura 

1930 
	 son 

Egydio Michael- - 1947/51 —Ass. Legislativa (PTB) 
- 1951/54 — Deputado Federal (PTB) 

1930 
	 Netto 

João Didonet Ivori - Jurista - Textos juddicos 

1930 Mário Boa Nova 
Rosa 

Porto 
Alegre 

1904 - Juiz Municipal de Tapes 
- Juiz na comarca de Jaguari e de Silo Sebastião do 
Cal 
- 1957- Desembargador do TJRS 

1930 Odalgiro Gomes 
Corrêa 

- 1951/55 - Ass. Legislativa (PSD) 
- 1955/62 - Deputado Federal (PSD) 

1930 Oldemar 
Nogueira da 
	Gama de Toledo 

- Magistrado 
- 1952— Desembargador do TJRS 

1930 
	 Gras? 

Victor Oscar Carazi- 
nho 

- 1947/59 - Ass. Legislativa (UDN) - Textos Jurfdicos 

1931 Alcidas Flores 
	Soares Jr. 

- 1947/59 - Ass. Legislativa (UDN) 
- 1983/70 - Deputado Federal (ARENA) 

1931 Brasil Seadi - Neme Seadi 
- Maria Seadi 

Porto 
Alegre 

1907 - Ginásio N.S. 
Rosário 
- Curso do irmão 
Welbert (bacharel 
em Ciências e 
Letras) 

-Promotor da comarca de Palmeira 
- Advogou no Foro de Tapes (ainda acadêmico) 
- Banca de Direito em Porto Alegre 
- Cons. Juridic° da Sociedade Shio-Libanesa 

- Membro do Centro Liberal 
- Lutou na Revolução de 1930 (sob 
comando de Setembrino Palma) 
- Partidário de Flores da Cunha 

1931 

	Rosa 

Jacinth° 
Marinho 
Fernandes da 

- 1947/55. Ass. Legislativa (PSD) 

1931 Manoel Bento 
	Fernandes 

Porto 
Alegre 

1899 - Advogado 
-Juiz 

- Jornalista e poeta 
- Textos de Literature 

1931 Mario Lima 
Beck 

- Herminio Beck Tupan- 
cireta 

1906 - Advogado 
- Sec. municipal de Tupancireti 
- 1950- Deputado Ass. Legislativa 
- 1963/64- Diretor do IRGA 
- Diretor da Aços Finos Piratini S/A 

- Parlamentar, cronista, ensaista, orador, 
sociólogo e poeta 
- Textos de poesias e crônicas 

1931 Pery Pinto Diniz 
da Silva 

- Francisco Diniz da 
Silva 
- Hermelinda Pinto 
da Silva 

Dom 
Pedrito 

1909 - Ginásio Alit) de 
Castilhos 

- Sec. da Fac. de Dir. de Poe 
- Diretor da Faculdade de Ciências Económicas da 
URGS 
- Sec. de Agricultura do RS 
- Presidente da Junta Administrativa do Cons. Regional 
de Técnicos de Administração 
- 1968- Diretor-presidente da Habitação — Associação 
de Poupança e Empréstimos 

- Economists e Prof. 
- Textos sobre o Ensino Superior 

1931 Telmo Dias de 
Castro Vergara 

- ADVOGADO 
Osvaldo Vergara 
- Isabel Dias de 
Castro Vergara 

Porto 
Alegre 

1909 - Primário e ginasial 
em Porto Alegre 

- Funcionário Público em diversas repartições do 
Estado 
- Auditor do Cons. Administrativo do Estado 
'Auditor-chefe do Tribunal de Contas do Estado 

- Poeta, contista, novelista, romancista e 
cronista 
- Co-fundador do jornal 0 Minoan° 
- Membro da Fundação Eduardo 
Guimarães (Porto Alegre) 
- Textos de Literatura 

1931 Waldemar Ripoll Quaraí 1906 - Escola Militar de 
Porto Alegre 

• Presidente do Centro de Direito 

1932 Dimas° Rocha - Olimplo Rocha 
- Celina Vieira 
Rocha 

Porto 
Alegre 

1909 - Ginásio Anchieta - 1934— Promotor em Porto Alegre 
- 1946/51 - Deputado Federal (PSD) 
- 1950/60. Diretor da Caixa Económica Federal no RS 
- Promotor em Porto Alegre 
- Jurista 

- Poeta, politico e jornalista 
- Membro da Fundação Eduardo 
Guimarães (Porto Alegre, 1938) 
- Fundador do jornal 0 Minoan° (Porto 
Alegre) 
- Diretor do Jornal da Manha (Porto 
Alegre, 1938), 0 Diário e Revista do 
Ministério Público 
- Redator de A federação e Diário de 
NotIcs (Porto Alegre) 
- Co-diretor da revista A Grania (1944) 
- Textos juridicos 

1932 Daniel Krieger - 1947/51 - Ass. Legislativa (UDN) 
- 1955/80 - Senador (UDN/ARENA) 

1932 Euclides Aranha 
Filho 

- Euclides Egídio de 
Souza Aranha 
- Luiza de Freitas 
Valle Aranha 

Raoul 1909 - Iniciou os estudos 
em Raoul 
-Ginásio Anchleta 
- Colégio Pio 
Americano (RJ) 

- Sec. do Cons. de Apelação da Brigada Militar 
- Cons. Juridic° do instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Comerciários 

-1 Tenente da Legião Oswaldo Aranha 
(movimento de 1930) 
- Presidente da Federação Rio-
Grandense de Ténis 

1932 Francisco da 
Silva Juruena 

- José da Silva 
Juruena 
-Magdalene 
Juruena 

Comm- 
NI (M1) 

1910 - Ginásio Santa 
Teresa (Corumbá) 
-Ginásio Santa 
Maria (Santa Marla) 

- Alto funcionário da Administração Estadual 
- Cons. Juridic° do Departamento Administrativo do 
Estado do RS 
- Auditor do Tribunal de Contas do RS 
- Ministro do Tribunal de Contas do RS 

- Prof. das Faculdades de Ciências 
Polfticas e econômicas e da Educação 
(PUCRS) 
- Vice-reitor da PUCRS 
- Poeta e conferencista 
- Membro e presidente do Instituto 
Cultural Brasileiro-Uruguaio 
- Membro do Instituto de cultura 
Hispânica 
- Textos juridicos e poesias 

1932 Heitor Galant - 1951/62 - Ass. Legislativa (PL) 
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1932 Jos* Salgado 
Martins 

. 

-GENERAL 
Floduartlo da Cunha 
Martins 
- Georgians Salgado 
Martins 

Porto 
Alegre 

1908 - Ginásio Anchieta 
- Colégio Militar de 
Porto Alegre 
- Preparatórios no 
Ginásio Anchleta e 
no Instituto Júlio de 
Castilhos 

- 1929- Promotor de José Bonifácio (Erechim), São 
Vicente e Sao Joao de Montenegro 
- 1931 - Juiz distrital em Montenegro 
- 1932/43 - Promotor Militar de Silo Gabriel 
- "Politico militante" 
- 1944- Membro do Cons. Penitenciário do Estado 
- Vice-presidente da UDN no Estado 
- Membro da Comissão Revisora do Projeto de Código 
do Processo Penal 
- 1954 - Suplente de Senador da Republica 
- Indicado dues vezes pare Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado pelo quinto constitucional 
- Autor do projeto da lei das Contravenções Penais 
- 1943/73 - PROF. e depois diretor da Fac. de Dir. de 
Poa 
- 1946- Prof. de Literature Brasileira na Faculdade de 
Filosofia da Universidade de Porto Alegre 
- 1947- CatedrEltico de Direito Penal na PUC 
- 1952- Nomeado, não aceitou a reitoria da URGS 

- Presidente da Federação das Associa-
gões Rurais cio RS 
- 1972- membro da Comissão dos 
Direitos Humanos 
- Membro da Comissão de Estudos para 
o Combate à Delinqüência da ONU 
- Dez livros sobre Direito e quatro de 
Literature 

1932 Lorene(' Mário 
Prunes 

- José Fredellno 
Prunes 
- Menaivina 
Carvalho Prunes 

Alegre- 
te 

1909 - Ginásio Julio de 
Castilhos 

- Advogado em Alegrete e Porto Alegre 
- Promotor em Alegrete 
- 1951 - Desembargador do TJRS pelo 5' constitucional 
- Presidente da Associação dos Juizes do RS 
- Prof. na Faculdade de Filosofia da UFRGS (desde 
1943) 
-Jurista 

- Redator de Gazeta de Alegrete 
(Alegrete) 
- Membro do IHGRS 
- Geógrafo 

1932 

	Martins 

Manoel 
Brustoloni 

- Magistrado 
- 1955- Desembargador do TJRS 

1932 Mario*, de 
Freitas Vail,. 
	Silva Filho 

- 1909/12 — Ass. dos Representantes (PRR) 

1932 Marcos 
lolowItch 

- José lolovitch 
- Rosa lolovotch 

Rússia 1907 - Colégio Elementar 
Margarida Lopes 
(Santa Maria) 

- Funcionário da Cooperative da 
URGS 
- Juiz Municipal em Bento Gonçalves (1931-34) 
- Juiz Municipal em Encruzilhada (1934) 
- Advogado em Bento Gonçalves e Porto Alegre 

- Poets, cronista, contista e romancista 

1932 Plinio Brasil 
Milano 

- Eucharis Brasil 
Milano 
- Narina da Fonseca 
Milano 

Alegre- 
te 

1908 - 4u Delegado Judiciário 
- Delegado de Policia 
- Vice-prefeito de Porto Alegre 

- Co-diretor da revista Justice 
- Fundador e Diretor da revista Vida 
Policies! 
- Publicações de artigos 1932 Vitor Hugo 

Lobato 
- João Manuel 
Lobato 
- BenvInda Botelo 
Lobato 

Santa 
Marla 

1897 - Curso primário em 
Santa Maria 
- Preparatório com o 
Prof. Emilio Meyer 

- Cons. Juridic° da URGS - Textos juridicos e de História 

1933 Alvaro Baptista 
de Magalhies 

- Narciso Peixoto de 
Magalhães 
-Augusta Baptista 
de Magalhães 

São 
Borja 

- Escota Superior de 
Varones (Buenos 
Aires) 
- Instituto Lafalete 
(RJ) 
- Colégio Nacional 
da Universidade de 
Buenos Aires 

- Sec. do Consulado do Brasil em Buenos Aires 
- Juiz Municipal em itaqui 
- Membro da Auditoria do Estado do RS 
- Diretor do Departamento de Prefeituras Municipals 
(Porto Alegre) 
- Diretor Geral da Secretaria do Instituto do RS 

- Textos Jurídicos 

1933 

	Oliveira 

Camerino 
Teixeira de 

- Magistrado 
- 1962- Desembargador do TJRS 

1933 Carlos de 	- 
Azevedo Legori 

- 

Fernando Régia 
Legori 

Aladia de Azevedo 
Legori 

Porto 
Alegre 

1912 - Colégio Cecilia 
Corseull du Pasquier 
- Ginásio N.S. 
Rosario 
- Ginásio Anchieta 
- Ginásio Julio de 
Castilhos 

- Funcionário da Secretaria do Interior do RS 
- 1946-52 - Diretor e depois Assistente Técnico do 
DFSDP do RS 

- Ensaista, contista, biógrafo  e historia-
dor 
- Membro da Academia Rio-Grandense 
de Letras, 2 fase (1942-44) 
- Membro da Associação Rio-Grandense 
de imprensa 
- Diretor da Divisão de Imprensa e 
Divulgação do Departamento Estadual 
de Informação 
- Redator do Jornal do Estado e Correio 
da Nolte (Porto Alegre) 
- Membro da Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras 
- Prof. no Ginásio N.S. das Dores 
- Prof. no Ginásio Júlio de Castilhos 
- Textos de Literature e História 1933 Carlos de Souza - 

Moraes 	de 
- 
Moraes 

José Alvaro Pena 
Moraes 

Jacinta de Souza 

Monten 
egro 

1908 - Escola Comple- 
mentar (Porto 
Alegre) 

- 1939- Sec. da Prefeitura Municipal de São Leopoldo 
- 1945- Prefeito Municipal de São Leopoldo 
- Membro do IARGS 

- Historiador, sociólogo e jurista 
- Diretor do Correio de São Leopoldo e 
do Boletim Municipal de São Leopoldo 
(1946-57) 
- Membro da Academia Rio-Grandense • 
de Letras (1937-44) 
- Membro da Academia Sul-Rio-
Grandense de Letras 
- Membro do Rotary Clube de São 
Leopoldo 
- Textos Juddicos e de História 1933 	Josè Denton de 

Oliveira 
- Magistrado 
-1957— Desembargador do TJRS 

1933 	Dorival 
Schmitt 

Silva 	- 
- 
Schmitt 

Pedro Silva Schmitt 
Wilda Silva 

São 
Leopol- 
do 

1910 

- 
- 

- Juiz Municipal em Tortes, Canoes e Pelotas 
- Prof. da Faculdade de Direito de Pelotas 

1948/63 - Prof. na Faculdade de Filosofia da URGS 
Diretor do Departamento de Geografia e História da 

Faculdade de Filosofia da URGS 

- Prof. na Faculdade de Filosofia da 
PUCRS (desde 1941)- Historiador, 
geógrafo e etridgrafo 
- Textos de História 

1933 	Francisco 
Paula 
da 

de 	• 
Brochado - 

	

Rocha 	Rocha 

Otávio Roche 
Made Brochado da 

Porto 
Alegre 

1910 	- 
- 

- 

Colégio Militar (RJ) - 
Colégio Lafaiete 	- 

(RJ) 	 - 
Colégio Militar de 	- 

Porto Alegre 	- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

LAUREADO pela Fac. de Dir. de Poe 	 - 
1962- I Ministro do Governo Parlamentarista Federal 
1928/31 - Escriturário da Prefeitura de Porto Alegre 	- 
Procurador da Prefeitura de Porto Alegre 
1932- Prefeito de Porto Alegre 
1937- Membro do Cons. Administrativo do Estado 
1946- Sec. de Educação e Culture do RS 	 - 
1947/51 - Ass. Legislativa (PSD) 
Sec. de Segurança Publics e do interior e Justiça 	- 
CATEDRÁTICO na Fac. de Dir. de Poa 
1955- Cons. Gera! da Republica (governo Nereu 	- 

Ramos) 
1962- Membro do Cons. Federal de Ensino 

Participou da Revolução de 1930 em 
Porto Alegre 

Recebeu, em vida, a Grã-Cruz da 
()item do Mérito Militar— Medalha de 
Ouro de Serviços Distintos A Brigade 
Militar do RS 

Recebeu, em vide, a Cruz de Mérito, da 
Cruz Vermelha Brasileira 

Postmortem, viúva recebeu a Grã-Cruz 
da Ordem do Mérito Naval 

Textos de Politica 

1933 	Gabriel 
Miranda 

de 	- 
Obino 	- 

Miranda 

Vitor Obino 
Maria do Carmo de 

Obino 

Porto 
Alegre 

1909 	- Colégio Militar de 	- 
Porto Alegre 

- 
- 

Promotor em Santa Vitória do Palmar e Santa Cruz do - 
Sul 	 - 

1961/82 - Sec. da Fazenda 
Delegado do RS junto A Petrobrils 	 - 

Redator de Correio do Povo 
Membro da Junta Deliberative do Cons. 

Nacional do Mate (RJ) 
Delegado da Estatistica 1933 	Julio 

Ian 
Costami- 

Rosa 
- 
- 

Magistrado 
1958- Desembargador do TJRS 

1933 	Julio 
Teixeira 

de Souza - 1947/51 — Ass. Legislativa (PCB) 
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1933 Luiza Azevedo 
Barreto Leite 

Santa 
Maria 

- 1939- Profa. do Conservatório Nacional de Teatro 
- 1951 - Diretora de radioteatro da Rádio do Ministério 
da Educação 

- Declamadora e atriz teatral no RJ 
- Diretora do Grupo Teatral Os Comedi-
antes (RJ) 
- Prof.a de Técnica Teatral da Escola de 
Dana da Guanabara 
- Assessora de Teatro do CNC (RJ, 
1987) 
- Critica teatral do Jornal do Comercio 
(RJ) 
- Titular do Prêmio Golfinho de Ouro (RJ, 
1987) 1933 Mario Ferreira 

de Medeiros 
- Jose Anteinio de 
Medeiros 
- Aurora Ferreira 

Rio de 
Janeiro 
(RJ) 

1912 - Advogado em Dom Pedrito 
- Juiz de Direito em Piratini, Seo Lourenço e Pelotas 
- Prof. e Vice-Reitor da Faculdade de Direito de Pelotas 
- jurista 

- Romancista, sociólogo e biógrafo 	, 
- Diretor de Anaue (Dom Pedrito), 
Revolução e Correio da Norte (Porto 
Alegre) 
- Diretor da revista Estudos 
- Redator de A Nação (Porto Alegre) 
- Membro da Academia Rio-Grandense 
de Letras, 2' Fase (1938-44) 
- Membro da Ação Integralista Brasileira 
- Membro do Instituto de Direito Social 
- Textos jurídicos 1933 Paulo Ribeiro - Magistrado 

-1966- Desembargador do TJRS 
1933 Ruy Victorino 

Ramos 
- Laurindo Ramos 
- Ecilda Victorino 
Ramos 

ltaqui 1909 - Promotor 
- 1951/54 e 1959/82 - Deputado Federal (PTB) 

- Poeta e orador 
- Membro da Academia de Letras da 
Fronteira Oeste 
- Membro da Estancia e da Poesia 
Crioula 
- Membro do PTB 
- Textos sobre Politica 1933 Tasso Bolivar 

Dias Correa 

. 

- Oscar da Cunha 
Correa 
- Rosina Dias Correa 

Uru- 
gualana 

1901 - Liceu do Ceará 
- Ginásio Santo 
António M. Zacarias 

- Fundador e Diretor do Instituto de Belas Artes da 
URGS 
- Fundador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da URGS 

- Diplomado em Música pela Escola 
Nacional de Música da Universidade do 
Brasil 
- Medalha de Ouro no Prémio Alberto 
Nepomuceno, da Escola de Música 
- Diretor da Sociedade de Cultura 
Musical (1909) 
- Fundador e 1 Diretor do Conservatório 
de Música de Rio Grande (1921-22) 
- Organizador da Sociedade de Cultura 
Musical de Porto Alegre 
- Organizador da Sala Bethoven 
- Diplomado em Engenharia e Arquitetu-
ra 
- Prof. do IBA (desde 1958) 
- Membro da Associação Paulista de 
Belas Aries e da Sociedade Brasileira de 
Belas Artes 
- Textos sobre Polftica 1933 

	Neumann 
Theobaldo - 1951/59 - Ass. Legislativa (PTB) 

- 1959/82 — Deputado Federal (PTB) 
1935 Ablo Hervé - ENGENHEIRO 

Egydio Hervé 
- Edith Manna Hervé 

Porto 
Alegre 

1913 • Colégio Júlio de 
Castilhos 

- 1938/43 - Oficlal administrativo, tesoureiro e depots 
PROF. da Fac. de Dir. de Poa 
- 1935/74 - Prof. Titular da Escola de Comércio e 
depois da Faculdade de Economia, da qual fol o 
primeiro diretor 
- Vereador de Porto Alegre 
- Sec. Municipal da Fazenda por 3 vezes 
- Diretor de órgãos públicos 

1935 Adio Paulo de 
Brum Vianna 

- 1947/51 - Ass. Legislativa (PTB) 

1935 
	Wolicmer 

Albano Jose - 1947/51 - Ass. Legislativa (PSD) 

1935 
ves 
Alvaro Gonçal- 

Soares 
Pelotas - Funcionário da Cia. de Energia Elétrica e Carris Porto- 

aiegrense 
- Diplomado em Engenharia 
- Ajuda A Sociedades Recreativas e 
Desportivas 1935 	Arthur Fischer - 1948/51 - Ass. Legislativa (PTB) 1935 	Astrogildo 

de 
Jose 

Oliveira 
Ramos 

Lages 
(SC) 

1897 - Ginásio N.S. da 
Conceição 

- Como Engenheiro sempre fol funcionário do Estado - Diplomado em Engenharia 
- Apresentou no Congresso das 
Municipalidades uma tese sobre a 
necessidade do fomecimento de água 
potável para as aglomerações 
- Colaborou na Confecção do Manual do 
Engenheiro (em uso em toda America 
Latina) 
- Textos sobre engenharia 1935 	Dreno 

Caldas 
Alcaraz 

- 

- JORNALISTA 
Francisco António 
Vieira Caldas Jr. 

Dolores Alcaraz 
Caldas 

Porto 
Alegre 

1910 

Inglaterra 

- !Moto em Porto 
Alegre, depois na 

- 

- Jomalista 
- `Auxilio" no Correll) do Povo 
- Proprietário e Diretor do Correio do 
Povo 

Criação da Folha da Tarde 1935 	Candido 
Machado 
Carrion 

- 1947/51 - Ass. Legislativa (PSD) 

1935 	Cid 
Lopes 

Correa 	- 
- 

Jose Correa Lopes 	Itaqui 
Maria D0i01113 

Lopes 

1903 - 1938- Promotor em Quarai 	 - 
- 

Poeta e comentarista politico 
Textos de poesia 

1935 	Clio Flori Druck 	- 

- 

Joao Henrique 
Druck 

Ida Fiou i Druck 

Santa 
Maria 

1913 	- 
de 

Ginásio Municipal 	- 
Santa Maria 

- 
- 

- 

- 
- 
Penal 

1943— Prof. Catedrático da Faculdade de Ciências 	- 
Econômicas da UFRGS 

1948/51 - Membro do Cons. Estadual de Educação 	- 
1955 - Membro da Corte de Apelação da Justiça 

Militar do RS 	 - 
1960- Presidente da Corte de Apelação da Justiça 

Militar do RS 
Conselheiro Jurídico do Estado 
1958- Presidiu o 1' Congresso Brasileiro de Direito 

no RJ 

Jomalista, Critic() Parlamentar, Politico 
e Sociólogo 

Prof. do Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais da Brigada Militar do RS 

Textos jurídicos 

1935 	Delmar 
Araújo 

de 	- 
Ribeiro 

- 
Araújo 

Araújo 

INDUSTRIALISTA 	Barra 
Manoel Carlos de 	do 

Ribeiro 
Emilia Reichardt de 

Ribeiro 

Ribeiro 

1910 	- Ginásio Anchieta 	- 
- 

Delegado do Judiciário do 8 Distrito de Porto Alegre 
Juiz Municipal do termo de Guaiba 
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1935 Eliziftrio de 
Camargo 
Branco 

- Antemio Ribeiro 
Branco 
- Domecilia de 
Camargo Branco 

Faxina 
(SP) 

1906 - Advogado no foro de Porto Alegre - Militou no PRR, mas não foi filiado 
- Familia 6 proprietária da Estância Tres 
Merles 
- Propulsor da pecuária no RS 
- Sócio fundador da Associação Rural de 
Bom Jesus 
- Lutou no Movimento de 1930 
• Sócio do Aeroclube do RS, do Centro 
Paulista, do instituto de Estudos 
Genealógicos, da Sociedade Hípica, do 
Centro de Alfabetização Popular, do 
Centro dos Acadêmicos Católicos e do 
Centro arde setembro 
- Genealogists 

1935 Ernani Marla 
Mori 

- Antonin° Gentil 
Fiori 
- Leonfdia da Cunha 
Fiori 

Podo 
Alegre 

1905 - Colégio Santo 
António (Garibaldi) 
- Curso do Irmão 
Weibert 

- Advogado em Passo Fundo 
- PROF. e Diretor da Fac. de Dir. de Poa 

- Poeta e Contista regional 
- Membro da Academia passo-fundense 
de Letras 
- Textos de Poesias e Contos Regionals 

1935 Gino Luiz Cervi - Magistrado 
- 1960- Desembargador do TJRS 

1935 Guilherme 
Ribeiro de 
almeida 

- Otávio Nicoll de 
Almeida 
- Alcemira Ribeiro de 
Almeida 

São 
Vicente 
do Sul 

1914 - Funcionário Público Estadual em Porto Alegre - Poeta e Orador 
- Membro da Academia Literária Sul-Rio-
Grandense 
- Textos de Poesias 

1935 Hemani Estrella - Affonso Estrella Jr. 
- Marla da Luz 
Guimarães Estrella 

São 
Paulo 
(SP) 

1896 -Advocacia em São Paulo e Rio de Janeiro 
- 1919- Transfere-se para Porto Alegre e abre banca 
- 1928/28 - Suplente de Juiz Distrital da jurisdição 
comercial de Porto Alegre 
- 1946/68 - PROF. na  Fac. de Dir. de Poe 
- Fundador do IARGS 
- Conselheiro da OAB/RS 

- Bacharel em Ciências Socials cem 
Ciências Econômicas 
- Textos juridicos 

1935 João Caruso 
Scuderi 

- 1951/67 - Ass. Legislative (PTB) 

1935 Jose Feria Rosa 
da Silva 

- Magistrado 
• 1980- Desembargador do TJRS 

1935 Nay Cassiano 
Measles 

- Antônio Messias 
- ArlIda Ribeiro 
messias 

Querei 1913 - Ginásio Santana 
(Uruguaiana) 

- Funcionário Público Estadual 
- Cons. Juridico do Estado 
- CATEDRÁTICO da Fac. de Dir. da URGS 

- Poeta, Cronista, Orador e Teatrólogo 
- Diplomado em Filosofia (URGS) 
- Diretor de 0 Jornal (Uruguaiana, 1937) 
- Textos de Poesias e Crônicas 

1935 Nilo Miranda 
Ruschel 

- Alberto Ruschel 
- Rita Bittencourt 
Miranda Ruschel 

Estrela 1911 - Colégio Anchieta - Advogado 
- 1939- Oficial de Gabinete do Prefeito Jose Loureiro 
da Silva 
- Integrante da Procuradoria Municipal 
- Suplente de Deputado Estadual 
- Prof. de Radiojomalismo da URGS e PUCRS 
- Diretor do Serviço Municipal de Turismo de Porto 
Alegre 
- Diretor da radio Difusão Universitária (URGS) 

- Radialista, jornalista, cronista literário e 
poeta 
- Diplomado na Escola Superior de 
comércio 
- Locutor e Publicitário nas Rádios 
Sociedade Gauche e Difusora Porto-. 
Alegrense 
- Redator do Diário de Noticias e da 
Folha da Tarde (Porto Alegre) 
- Membro da Associação Rio-Grandense 
de Imprensa 
- Membro do Rotary Clube de Porto 
Alegre 
- Pioneiro no Rádio do RS 

1935 Paulo Costa da 
Silva Couto 

- 1947/51 e 1959/62 - Ass. Legislative (PTB) 
- 1951/54 - Deputado Federal (PTB) 

1935 Zeferino Ribeiro Porto 
Alegre 

1889 -Tabelião em Porto Alegre - Textos juridicos 

1936 Aldo Marlante 
Obino 

' 

- Joio Obino 
- Alaide Mariante 
Obino 

Porto 
Alegre 

1913 - Prof. de Filosofia, Jornalista, Crftico de 
Arte e Literature 
- Redator do Correio do Povo (desde 
1934) 
- Subdiretor Assistente e Prof. do 
Colégio Júlio de Castilhos 
- Co-fundador da revista Estudos (Porto 
Alegre, 1940) 
- Diretor do Colégio Júlio de Castilhos 
(1958) 
- Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Social 
-Membro da Associação dos Professores 
Católicos 
- Membro do cine clube Pro Deo 
- Membro da Associação Rio-Grandense 
de Imprensa 
- Textos de História e Filosofia 

1938 Antônio Brasil 
Milano 

- Euclide Brasil 
Milano 
- Ana Freitas Valle 
Milano 

Alegre- 
te 

1914 - Funcionário Público Estadual 
- Secretária de Segurança Pública do RS 
- Delegado Regional de Policia (Alegrete) 

- Diretor da revista Ibkapuita (Alegrete, 
1967) 
- Poeta Uric° 

1938 César Dias Filho - Magistrado 
-1983- Desembargador do TJRS 

1936 Clóvis Pestana - Augusto Pestana 
- Virginia da 
Fontoura Trindade 
Pestana 

Porto 
Alegre 

1905 - Estudos Primários 
com o Prof. Roberto 
Roeber (ljuf) 
- Secundário no 
Colégio Santo 
Antônio (Sao João 
d'el Ref) 
- Ginásio Anchieta 
(Nova Friburgo) 
- Instituto Lafaiete 
(RJ) 
- Ginásio Anchieta 
- Curso do irmão 
Weibed 

- 1927/38 - Engenheiro da Prefeitura de Porto Alegre 
- 1938/45 - Diretor do DAER 
- 1945- Prefeito de Porto Alegre 
- 1946- Sec. de Obras Públicas do RS 
- 1947/48 e 1981 - Ministro da Viação e Obras Publicas 
- 1951170- Deputado Federal (PSD/ARENA) 
- 1989- Ministro do Tribunal de Contas da União 

- Engenheiro Civil (Politécnica do RJ, 
1926) 
- Membro e Co-fundador da Sociedade 
de Engenharia do RS 
- Membro do PSD e da ARENA 
- Comendador da Ordem Heráldica de 
Cristóbal Coión (República Dominicans) 
- Orador e Sociólogo 
- Textos de Politica e Engenharia 

1936 erico lthamar 
Baumgarten 

- Erico Jose Joao 
Baumgarten 
- Aurora Pereira 
Baumgarten 

Sio 
Louren-
co do 
Sul 

- Textos juridicos 

1938 Felippe 
Machado 
Carrion 

Bagé -1988- Diretor da Faculdade de Ciências Politicas e 
Econômicas da URGS 

- Textos de Filosofia e Juridicos 

1936 Ney Cimara - Josè Simeito 
Câmara 
- Helena MOzzeel 
Câmara 

Silo 
Leopol- 
do 

1909 - Colégio Silo Luiz 
(Silo Leopoldo) 
- Girlish) Anchieta 

- Trabalhou no Banco da Provincia em São Leopoldo 
- 1930/32 - Trabalhou no 1a cartório de Notas 
- Ajudante oficial do Cartório de Registro de Imóveis 
- 1932- Chefe Municipal Ação Integralista em Sio 
Leopoldo 
- 1936- Concorreu ti Prefeitura de Sio Leopoldo pela 
AIB 

- Fundador da Casa do Uvro (1932) 
- Integralista 
- Fundou o Clube Recreio Juvenil de Sio 
Leopoldo (1927) 
- Redator da revista Estudos 

1930 Pori Rodrigues 
Condessa 

- Magistrado 
- 1972- Desembargador do TJRS 

1938 Ubiralara 
Campos de 
Oliveira 

Porto 
Alegre 

- Advogado especializado em Direito Civil e Comercial 
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1937 Dante Marcucci Porto 
Alegre 

1899 - Vereador e Prefeito de Caxias do Sul 

1937 Geraldo Octivio 
Rocha 

- Otávio Rocha 
- Inicia Brochado da 
Rocha 

Porto 
Alegre 

1915 - Ginásio Anchieta - Prof. de Jornalismo na URGS 
- PROF. da Fac. de Dir. da URGS 
- 1938- Assistente Técnico do reitor da URGS 
- 1942/46 - Cons. Juridic° da SEC 
- 1946- Procurador Geral Interino da Republica no RS 
e Advogado da Procuradoria Municipal de Porto Alegre 

- Prof. na Faculdade de Ciências 
Polfticas e Econômicas da PUCRS 
- Prof. dos Ginásios Anchieta, Rosário, 
Sevigné, Bom Conselho e Júlio de 
Castilhos 

1937 Gilberto 
Marinho 

- Gonçalo Marinho 
- Nena Marinho 

Pelotas 1908 - Colégio Militar de 
Porto Alegre 
- Escola Militar (final 
de 1928) 

- 1931 - Ajudante de Ordens do Interventor Federal em 
SP 
- 1932- Ajudsnte de Ordens do General Góes Monteiro 
quando este ?pi CortYandri,nte 1.2. Raga° Miatar 
21933 - Cateriniticcfclo ColégioMilitar lie Porto Alegn4 

- Promovido a Capitão (1934) 
- Promovido a Major (1937) 
- Catedrático da Escolp Preparatória de 
Cadetes - antiga Esapa Militar (1939) 
- Lqtou niRevolição de 1930 (coman-
dou o 3. Batalhão de Engenharia 

1937 João Baptista 
Kiling Costa 

- Propicio de Faria 
Costa 

São 
Sepé 

1905 - Escrivão da Coletoria Federal 
- Delegado da Estatistica 
- Delegado Escolar 
- Até 1930- Funcionário Municipal 
-1. Notário de São Leopoldo 

- Filiado ao Partido Republicano 
- Alistou-se no 2. Batalhão da Reserva 
da Brigada Militar em 1930 (não entrou 
me combate) 

1937 José Antônio 
Borges Maciel 

- Magistrado 
- 1966- Desembargador do TJRS 

1937 Josè Marques 
da Rocha 

- 1951/55 - Ass. Legislativa (PSD) 

1937 Lb/10 da 
Fonseca Prates 

- Magistrado 
- 1960- Desembargador do TJRS 

1937 Luiz Amado de 
Figueiredo 

- Magistrado 
- 1967- Desembargador do TJRS 

1937 Ney de Almeida 
Britto 

-Joaquim Jose de 
Brito 
- Elvira de Almeida 
Brito 

Porto 
Alegre 

1915 - Advogado e industrialista em Porto Alegre 
- Chefe do Gabinete do Estado (Govemo Leonel 
Brizoia) 

- Textos sobre educação 

1937 Odilio Martins 
de Araújo 

- 1947/51 - Ass. Legislativa (PTB) 

1937 Paulino de 
Vargas Vares 

- Wino yams 
- Florinda de Vargas 
Vares 

Porto 
Alegre 

1914 - Advogado em Porto Alegre 
- Procurador do INPS 
- Membro do IARGS 

- Textos juridicos 

1937 Pompilio Gomes 
Sobrinho 

- 1951/59 - Ass. Legislativa (PSD) 

1937 Virginia Bassano 
Cortese 

- Gaspar João 
Cortese 
- Josefina Vanini 
Cortese 

Porto 
Alegre 

1890 - Primário nas aulas 
públicas dos 
Professores Horácio 
Maisonette e 
Anthills Perfeito 
Ferreira 
- Colégio Moinhos 
de vento 
- Knabenschule des 
Deutsches Hailfsve- 
rein (Porto Alegre) 
• Curso com o Prof. 
Emilio Meyer 

- 1938- Diretor do Banco da Provincia do RS 
- Diretor da Cia de Seguros e Previdência do Sul 
- 1913- Prof. da Escola Superior de Comercio 
- 1951 - CATEDRÁTICO da Faculdade de Ciência 
Politicos e Econômicas 
- 1917 - Fundador a Diretor da Escola Prática r de 
Comércio 
- 1961 - Prof. Emérito da URGS 

- Empregado no Comercio de Porto 
Alegre (1906-13) 
- Diplomado Guarda-livros na Escola 
Maub (Porto Alegre, 1911) 
- Diplomado Contador pela Escola 
Superior de Comercio (Porto Alegre, 
1911) 
- Bacharel em Ciências Comerciais pela 
Escola Superior de Comercio (Porto 
Alegre,1913) 
- Membro do Rotary Clube de Porto 
Alegre 
- Textos sobre economia. 
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