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O edifício da Faculdade de Direito
em obras, em fase adiantada de
construção. O registro fotográfico
data de 26 de janeiro de 1934,
dia seguinte à promulgação
do Decreto de criação da
Universidade de São Paulo.
Fonte: Arquivo da Biblioteca da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/
USP. Coleção Escritório Severo &
Villares, sucessor de Ramos de Azevedo.

A FACULDADE DE DIREITO NOS 80 ANOS DA USP
Exposição comemorativa dos
187 Anos da Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil e
80 anos da Criação da Universidade de São Paulo
Desde a criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, em 11 de Agosto de 1827 – há
quase 200 anos –, a Academia de Direito de São Paulo, juntamente com a
de Olinda, destinou-se à formação de quadros para administrar o país recém
independente. Fazendo as vezes de universidade antes da Universidade,
foi responsável pela formação de boa parte das lideranças intelectuais e
políticas nacionais. Durante o Império e além, a Faculdade de Direito foi
verdadeiro celeiro de ideólogos, estadistas, chefes de governo, diplomatas
e administradores públicos em todos os níveis. Na dinâmica cultural que em
torno dela se criou, despontaram também poetas, literatos, dramaturgos,
músicos.
Durante a Primeira República, de 1889 a 1930, em seu ambiente e na atuação
de seus professores e egressos germinaram muitas das políticas de Estado
que renderiam importantes frutos ao país. No campo da Educação, profundas
renovações se realizavam no Brasil e no Estado de São Paulo desde os anos
1920 e nelas atuaram algumas inteligências que tinham-se formado, na
acepção mais ampla do termo, na Faculdade de Direito de São Paulo, como
foi o caso de Fernando de Azevedo – antigo aluno da turma de 1918, mentor
e professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP – e Antônio
de Sampaio Dória, este último também professor das Arcadas.

O ponto de culminância dos processos de renovação educacional então
em curso foi a criação da Universidade de São Paulo, em 1934. Esteve à
sua frente o jornalista Júlio de Mesquita Filho, antigo aluno da turma de
1916. Entre os professores da Faculdade de Direito que participaram de
sua concepção e fundação, estavam Vicente Ráo e Candido Motta, entre
outros.
Do ambiente estudantil das Arcadas migraram para a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras – marco fundador da USP –, alunos que viriam
depois a ser alguns de seus mais notáveis professores, como Eurípedes
Simões de Paula, Eduardo d’Oliveira França e Antônio Candido de Mello e
Souza, entre outros.
Nos últimos oitenta anos, embora continue a formar profissionais para
as diversas carreiras jurídicas, além de a formação que oferece acabar
por instrumentalizar profissionais também para outras áreas, a Faculdade
de Direito desenvolveu pesquisas e estudos especializados, muitos deles
voltados a políticas públicas e aprimoramento das relações sociais.
Questões de interesse social têm sido objeto de teses e obras jurídicas
vanguardistas para o tempo em que foram escritas. Entre 1940 e 1960,
defenderam-se teses sobre os fundamentos da ordem jurídica, a natureza
do contrato de trabalho, as provas genéticas de filiação, a estrutura do
Fundo Monetário Internacional, a proteção dos direitos autorais na
radiodifusão, a extensão do mar territorial e sobre intervenção jurídica na
economia brasileira. Com a reforma universitária de 1968, a pós-graduação
da Faculdade de Direito estruturou-se em novos padrões. Desde então,
foram apresentadas mais de quatro mil teses e dissertações por seus
alunos dos cursos de mestrado e de doutorado. Ao longo de suas carreiras
acadêmicas, os professores da Faculdade de Direito escreveram teses de
grande impacto nos diversos ramos do direito brasileiro, notadamente no
que se refere ao acesso à justiça e à consagração dos direitos fundamentais
da pessoa humana.
A presente exposição sublinha as contribuições da Faculdade de Direito
nos 80 Anos da USP.

