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Resumo da Proposta:
Nos 190 anos de criação dos Cursos Jurídicos e Sociais, hoje Faculdade de Direito do Recife (FDR), pretende-se
sensibilizar a comunidade local – interna e externa à UFPE – para a importância sócio-jurídico-política da instituição,
uma vez que se trata do primeiro curso superior criado no Norte e Nordeste do Brasil, célula mater do que hoje se
conhece como Universidade Federal de Pernambuco. Portanto, juntamente com a Faculdade de Direito de São Paulo, a
FDR é reconhecida como formadora da elite jurídica e política do país responsável pela construção do que se pretendia
como Estado Nacional no período monárquico pós-independência, o que se propaga durante o período republicano. Para
além da importância histórica, destaca-se a importância arquitetônica da FDR, abrigada desde 1912 num imponente
palácio no centro do Recife, idealizado pelo Império, mas construído pela República (entre 1907 e 1911), significativo
exemplar da arquitetura de ferro da capital pernambucana, ao mesmo tempo em que apresenta características
arquitetônicas greco-romanas que remontam ao Renascimento e ao século I a.C. Daí ter sido reconhecido como
patrimônio histórico e artístico nacional pelo IPHAN em 1980. Pretende-se, assim, sensibilizar o público-alvo para o
valor histórico e arquitetônico da FDR, mediante visitas guiadas, teatralizadas – destacando-se pensamentos de
importantes juristas que por ali passaram,e musicadas ao vivo, de modo a ressaltar que de Castro Alves a Ariano
Suassuna, passando por Alceu Valença, a FDR também abrigou importantes nomes da cultura popular brasileira.
Destaca-se, portanto, a memória e a história como traços indissociáveis do patrimônio cultural.

Objetivo Principal
Difundir o legado histórico e arquitetônico da Faculdade de Direito do Recife – FDR.

Objetivos Específicos
Realizar pesquisa bibliográfica acerca de ilustres personalidades vinculadas à FDR, destacando teorias, pensamentos e
contribuições sociais.
Realizar pesquisa iconográfica junto ao Museu da Cidade do Recife e à Fundação Joaquim Nabuco, de modo a evidenciar
os vários momentos urbanos do Recife testemunhados pela FDR.
Realizar palestras com especialistas em patrimônio cultural.
Realizar visitas guiadas, dramatizadas e musicadas com comunidades interna e externa à UFPE.

