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EVARISTO DE MORAES FILHO:  

PRODUTO E PRODUTOR DA UNIVERSIDADE

Resumo

Durante 36 anos, Evaristo de Moraes Filho participou ativa-

mente da vida da Universidade do Brasil, hoje UFRJ. Estu-

dante da Faculdade Nacional de Direito entre 1933 e 1937, foi 

bastante influenciado por professores marxistas. Em tempos 

de grande efervescência política e cultural, Evaristo teve 

intensa participação na vida cultural e política do Rio de 

Janeiro, sobretudo nas mobilizações contra o integralismo. 

Em 1939, fez vestibular para a Faculdade de Filosofia, gra-

duando-se em 1949. Suas atividades como docente se ini-

ciam nesse mesmo ano, destacando-se depois como 

professor em duas Faculdades, Filosofia e Direito. Em 1961, 

Evaristo criou o Instituto de Ciências Sociais, instituição 

inovadora voltada para a pesquisa em ciências sociais. Em 

1968, o ICS se fundiria com a Faculdade de Filosofia, forman-

do o IFCS. Aposentado pelo AI 5 em 1969, Evaristo recusou 

voltar à Universidade após a anistia em 1979. Foi eleito mem-

bro da Academia Brasileira de Letras em 1984.

EVARISTO DE MORAES FILHO:  

PRODUCT AND PRODUCER OF THE UNIVERSITY

Abstract

During 36 years, Evaristo de Moraes Filho has actively en-

gaged in the life of the University of Brazil, today Federal 

University of Rio de Janeiro (UFRJ). As a student of the Na-

tional School of Law from 1933 to 1937, he was heavily influ-

enced by marxist professors. In times of great political and 

cultural effervescence, Evaristo was a major participant in 

the cultural and political life of Rio de Janeiro, especially in 

the demonstrations against integralism. In 1939, he entered 

the Faculty of Philosophy, graduating in 1949. His activities 

as a teacher began that same year. Later he became  a dis-

tinguished scholar in the Faculty of Philosophy and in the 

Faculty of Law. Lecturer in Sociology and Full Professor in 

Labour Law, Evaristo was one of the creators of the Institute 

of Social Sciences, which in 1968 would merge with the Fac-

ulty of Philosophy to form the current Institute of Philosophy 

and Social Sciences of Federal University of Rio de Janeiro. 

Retired by Institutional Act 5, in 1969, Evaristo refused to 

return to the University after the amnesty in 1979.  In 1984, 

he was elected to the Brazilian Academy of Letters (ABL).
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