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Sumário: Ninna Carneiro 

Nome do entrevistado: José Afonso da Silva 

Local da entrevista: São Paulo, SP 

Entrevistadores: Bruna Soares Angotti Batista de Andrade, Rafael Mafei e Luciana 

Reis	  

Câmera: Diogo Martins e Gustavo Lopes (Samambaia Filmes) 

Duração: 1h 56min 

Nome do projeto: História Oral do Campo Jurídico em São Paulo 

 
Entrevista: 5 de junho 2012 
 
1º Bloco: A descendência da família Afonso, na região de Pompéu, Minas gerais; a 
mudança da família para o lugarejo de Queima Fogo.    
 
2º Bloco: O irmãos; o processo de alfabetização enquanto ainda morava em Queima 
Fogo; lembrança dos livros da infância.     
 
3º Bloco: O retorno da família à cidade de Buritizal; o ingresso na escola primária 
local; a saída da escola antes de conseguir o diploma; o trabalho com o pai para ajudar 
financeiramente a família.     
 
4º Bloco: O bom ensino das escolas mineiras da época; o desconhecimento dos 
acontecimentos políticos do país; a primeira eleição da qual participou; o pouco 
envolvimento político das cidades pequenas.   
 
5º Bloco: A primeira alfaiataria, na cidade de Curvelo-MG; a decisão de se mudar 
para a cidade de São Paulo em busca de melhores condições de vida; a primeira 
moradia e a busca por uma ocupação como alfaiate.    
 
6º Bloco: O trabalho como alfaiate em São Paulo; as primeiras informações sobre o 
curso de madureza como forma de concluir o ensino ginasial.   
 
7º Bloco: A escolha em frequentar o curso como forma de se preparar melhor para os 
exames; a ida para a cidade de Itu para a realização dos exames finais; a conclusão 
dos exames e a conquista do diploma ginasial.     
 
8º Bloco: A conciliação entre o colégio e o trabalho de alfaiate; a influência da 
professora de português, a qual estava cursando direito; a eleição presidencial de 
1950; o contato com a literatura durante o clássico.     
 
9º Bloco: A matrícula no curso preparatório; os bons professores do curso; a prova do 
vestibular e a admissão para o curso de direito da Universidade de São Paulo (USP).   
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10º Bloco: O início na faculdade; colegas de turma marcantes. 
 
11º Bloco: O envolvimento na política acadêmica; o grande número de colegas de 
classe que posteriormente se tornaram professores titulares; a presença feminina no 
curso.   
 
12º Bloco: A apreciação pela filosofia do direito e a decisão de cursar filosofia 
paralelamente à faculdade; problema na vista que impediu a conclusão do curso de 
filosofia; a mudança da família para São Paulo; a didática dos professores da USP.  
 
13º Bloco: O pouco diálogo entre a teoria e a prática na graduação; o ensino precário 
de direito constitucional na graduação; o impacto do embate político entre Carlos 
Lacerda e Getúlio Vargas.   
 
 
	  
	  
	  
	  


