
 

 

Djacir Lima Menezes1, 2 

 
Gestão 1969-1973 

 

Foi o décimo quinto Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

★ 16/11/1907 Maranguape, CE; † 07/06/1996 Rio de Janeiro, RJ. 

 

                                                           
1
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Filiação 

 

Filho de Oda Freire Lima Menezes e Paulo Elpídio Menezes que era 

advogado e procurador fiscal.  

 

Trajetória 

 

 Djacir Lima Menezes nasceu no dia 16 de novembro de 1907 em 

Maranguape, cidade interiorana do Ceará. Lá cursou o ensino básico no Instituto 

Miguel Borges e, posteriormente, no Liceu do Ceará. “Nessa época tornou-se 

colaborador no órgão estudantil do liceu ‘A Idéia’, cuja direção assumiu em 1924, ao 

lado de José Agostinho Nogueira” (MENEZES). Concluiu os estudos em 1925. 

 Quanto à universidade, seguiu os passos de seu pai e, no ano seguinte ao 

término da escola, iniciou a Academia Livre de Direito do Ceará – instituição que 

posteriormente “foi reunida com a Escola de Agronomia, a Faculdade de Medicina e 

a Faculdade de Farmácia e Odontologia com a finalidade de instituir a Universidade 

Federal do Ceará” (UFC/FADIR). Em paralelo às aulas na Academia, Djacir 

continuou a cultivar o seu interesse pela escrita, publicando em jornais, e deu os 

primeiros passos na sua trajetória como educador:  

 

[...] colaborou num mensário acadêmico de Fortaleza, a revista A Farpa, foi 
professor no Colégio Nogueira, dirigiu o jornal Os Párias e colaborou no 
matutino O Ceará, fundado e dirigido por Júlio de Matos Ibiapina. Em 1927, 
entrou para a redação de O Ceará, passando a publicar uma seção diária 
intitulada “A mensagem dos fatos”. (MENEZES). 
 

 Em 1928, Djacir se mudou para o Distrito Federal (Rio de Janeiro) e transferiu 

os seus estudos para a Universidade do Rio de Janeiro. Assim como fazia em seu 

estado natal, passou a lecionar no Colégio Aldrige e participou, também, do jornal 

Folha Acadêmica, cujo objetivo era lutar pela autonomia didática e administrativa da 

universidade” (MENEZES). Conclui a sua formação, em 1930, e retornou ao Ceará, 

onde, dois anos depois, se tornou doutor pela Faculdade de Direito. 

 Tendo concluído a sua formação, Djacir prestou concursos públicos. Através 

destes foi nomeado para alguns cargos, como consta em seu Curriculum Vitae 

(1971):  

Inspetor Regional de Ensino, cargo que exerce de 1931 até 1938; professor 
catedrático de Psicologia na Escola Normal Justiniano de Serpa (atual 



                                                              

Instituto da Educação) de 1932 a 1938; e no mesmo ano que pede 
exoneração destes cargos assume a cátedra na Faculdade de Direito do 
Ceará. (MENEZES, 1971) 
 

 Ainda na década de 1930, ele também atuou em instituições privadas, 

principalmente escolas, inclusive no Liceu do Ceará, onde estudou, e no Colégio 

Militar do Ceará.  

 Além dessas atividades, Djacir foi um dos responsáveis por fundar a 

Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará, onde também foi professor e diretor. 

 

A Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará foi fundada pelo professor 
Djacir Menezes, em novembro de 1938, com a colaboração dos professores 
Lincoln Mourão Mattos, Domingos Brasileiro, José Valdo Ribeiro Ramos e 
Carlos Oliveira Ramos. A Faculdade organizou-se, inicialmente, como 
entidade privada de ensino superior. (UFC/ FEAAC) 
 

 Já no início dos anos 1940 se mudou novamente para o Rio de Janeiro e 

passou a dar aulas na Universidade do Brasil (UB), se tornando professor 

catedrático tanto da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi) quanto na Faculdade de 

Economia e Administração (FEA). Além disso, passou a escrever no jornal A Manhã 

e também lecionou em instituições privadas, incluindo no nível básico. 

 Em 1953, foi enviado pelo Ministro das Relações Exteriores à Argentina para 

chefiar a Seção Didática do Instituto Argentino-Brasileiro. Lá também lecionou 

Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos 

Aires e, no ano seguinte à sua chegada, fundou e dirigiu um Centro de Estudos 

Brasileiros na Embaixada Brasileira.  

 Retornou ao Brasil em 1955, quando passou a dar aulas para o curso de 

Jornalismo da Universidade do Brasil. No entanto, já em 1958, foi para mais uma 

temporada fora do país. Primeiramente em La Paz, onde criou e dirigiu o Instituto 

Cultural Bolívia-Brasil e no ano seguinte começou a lecionar na Universidade 

Autônoma do México.  

 Ao final de mais um período morando fora do Brasil, Djacir voltou para o Rio 

de Janeiro. Ocupou os cargos de vice-diretor e diretor da Faculdade de Economia e 

Administração da UB. Dirigiu também, por curto tempo, o Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais (IFCS), que estava recém-criado após o desmembramento da FNFi 

durante a ditadura civil-militar (1964-1985). Em 1968, foi nomeado professor Emérito 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, no ano seguinte, tornou- se 

Reitor da instituição.  



                                                              

 Como foi ressaltado por Andréa Queiroz (2021, p.187), ao lado dos Reitores 

Deolindo Couto (1950-1951), Pedro Calmon (1951-1966) e Moniz de Aragão (1966-

1969), Djacir Menezes também integrou o Conselho Federal de Cultura (CFC), órgão 

responsável por fomentar as políticas culturais e ideológicas do governo por meio da 

valorização da pátria, promovendo cursos e projetos de civismo atrelados à cultura e 

à educação; a censura às produções culturais que criticavam a ditadura; e a 

perseguição daqueles que eram contrários ao regime autoritário.    

De acordo com Queiroz (2021, p.191), foi no contexto da ditadura civil-militar, 

durante a gestão do Reitor Djacir Menezes que o general presidente Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974), no âmbito das comemorações do Sesquicentenário 

da Independência do Brasil, em 07 de setembro de 1972, realizou a solenidade de 

retomada das obras da Cidade Universitária e de sua (re)inauguração. Em virtude 

desta celebração, Djacir Menezes destacou o seu apoio e o da Universidade ao 

governo militar: 

Não podia a Universidade calar, nesta hora e nesta Semana Cívica, sua 
gratidão ao Presidente que, no limiar de seu governo, decidiu, entre as 
grandes tarefas que se atulhavam, a realização do campus que agora se 
inaugura. E a decisão memorável na história da educação superior do país 
revela inspiração da mais íntima sintonia com a significação do ano remoto 
que marcou o madrugar de uma pátria. [...] Senhor Presidente, conheço sua 
austeridade e sua nobre e superior indiferença aos festejos da lisonja que 
envolve sempre o exercício do poder. Nossas palavras não dissentem 
dessa linha moral que lhe define o caráter de soldado e dignidade de 
cidadão. E é traduzindo o sentimento do nosso mais alto Colegiado, que é o 
Conselho Universitário, que agradeço àquele que deu o impulso às obras 
paralisadas e abriu perspectivas de estudo e trabalho a professores e 
alunos, nessa atmosfera onde se configura o ideal científico e ético da 
nacionalidade. Exprimo aqui a gratidão e a lealdade para com um 
Presidente que, em meio às sugestões contrárias teve a visão nítida do 
grande objetivo. É um ato insopitável de justiça a palavra comovida de 
reconhecimento que lhe transmite o Reitor em nome da Comunidade que 
tem a honra de representar, ampliando o agradecimento àqueles que mais 
de perto assistem a V.Ex.ª nos encargos do Governo, com especial menção 
do Senhor Ministro da Educação. Brindo na presença de V. Ex.ª a 
continuidade da renovação institucional do país, a reorganização das 
universidades e a segurança reconquistada da família brasileira. 
(MENEZES, 1972) 

 
 Em 1973, Djacir deixou o cargo de Reitor e, no mesmo ano, passou a 

trabalhar no Instituto de Direito Público e Ciência Política (Indipo) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Também passou a colaborar na Revista de Ciência Política 

da mesma instituição, na qual teve diversos artigos publicados. Um deles, “O 

professor e a universidade”, debateu sobre o que ele acredita ser o papel da 

universidade: 



                                                              

 

A universidade é o centro de elaboração do pensamento efetivo - e 
empregamos efetivo no rigoroso sentido da palavra: queremos dizer que 
produz efeitos sociais modificadores da vida humana por ação das idéias, 
que penetram as consciências e se formam convicções. (MENEZES, 1987, 
p. 78). 
 

Djacir Menezes também chamou a atenção para a necessidade da troca entre 

os sujeitos no processo de aprendizagem. Segundo ele, é preciso superar a 

passividade e alcançar o embate de ideias diversas. 

 

Receber o pensado pelas gerações como legado imutável seria condenar 
tudo à imobilidade e à morte: e quando se busca incutir que o processo 
educativo consiste na veneração passiva de valores passados, erigindo em 
regra suprema o respeito indiscriminado à tradição, no fundo desmoralizam-
se as instituições docentes, reduzindo-as ao papel de guarda pretoriana de 
privilégios, preconceitos e tabus. Então, o pensamento, como força 
propulsiva, desaparece, para dar lugar à logomaquia. O culto da palavra 
entorpece a dialética das idéias. (MENEZES, 1987, p. 77).  
 

Apesar de ter exaltado o general presidente Médici quando foi Reitor da 

UFRJ, Djacir ressaltou a necessidade da liberdade para que se possa construir o 

conhecimento e relembrou uma época de censura ao meio acadêmico: 

 

Esse debate de idéias, necessário à cultura que não se anquilosa, exige 
"liberdade": e aqui aflora outra questão crucial. [...]. Já se disse que a 
universidade quedou uma estrutura vazia onde os governos instituíram o 
regime de controle sagaz das atividades docentes a pretexto de impedir a 
propagação de idéias subversivas. A vigilância recrudesceu especialmente 
nos setores das ciências sociais onde se analisam interesses humanos. 
Mas tudo recai no círculo dos interesses humanos, de modo direto ou 
indireto. A descoberta de um novo processo químico é inteiramente 
problema de laboratório [...]. Mas acontece que é produto do trabalho e se 
insere nas relações sociais: então pode ser utilizada por diferentes modos 
pelos grupos econômicos. Não vemos hoje os gabinetes e laboratórios 
experimentais de grandes universidades ligando-se aos mais profundos 
interesses econômicos e governamentais? (MENEZES, 1987,p.79). 
 

Ao longo de sua trajetória, escreveu inúmeras obras de Direito, Economia, 

Filosofia, mas também se dedicou à produção de livros didáticos. Por fim, Djacir 

Menezes foi membro de diversos grupos e notáveis instituições, como: o Conselho 

Federal de Cultura, The National Geography Society e do Instituto Histórico, 

Geográfico e Antropológico do Ceará. 

 

 

 



                                                              

Obras Literárias de Djacir Lima Menezes registradas na Base Minerva  

O problema da realidade objetiva: crítica às tendências idealistas da filosofia 
moderna, 1932 

Dicionário psico-pedagógico, 1935 

Economia política: contendo: introdução às ciências sociais e a economia mecânica 
econômica, 1936 

O outro Nordeste: formação social do nordeste, 1937 

Psicologia, 1937 

Preparação ao método científico; breve introdução a filosofia moderna: os problemas 
epistemológicos, a ciência como processus histórico-cultural de adaptação, 1938 

Direito administrativo moderno: os princípios estruturais do estado nacional na 
administração pública, 1943 

O Brasil econômico, 1944 

Princípios de sociologia (2.ed.), 1944  

Democracia y misticismo, 1945 

Crítica social de Eça de Queiroz, 1950 

Lições de finança das empresas: técnica comercial, 1950  

A formação profissional do advogado, [1952] 

Finanças das empresas, 1952 

As elites agressivas: uma análise das místicas violentas na crise do mundo 
moderno, 1953 

Estudos de sociologia e economia, 1953 

Evolução do pensamento literário no Brasil, 1954 

Tratado de economia política (2.ed.), 1956  

Introdução aos problemas do Brasil, 1956 

O Brasil no pensamento brasileiro, 1957 

Vida social e criação literária, [1958] 

Raízes pré-socráticas do pensamento atual, 1958 

 Hegel e a filosofia soviética: crítica à obra "Categorias do materialismo dialético", 
1959 

A querela anti-Hegel, 1960 

Temas de política e filosofia, 1962 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000458733&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000458733&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000203593&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000844060&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000844060&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000048057&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000384808&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000203249&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000203249&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000081834&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000081834&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000462077&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000766812&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000617198&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000547432&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000854547&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000562993&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000854544&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000636066&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000636066&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000329495&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000317858&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000096160&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000710240&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000388757&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000412937&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000728111&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000459007&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000459007&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000793398&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000047937&local_base=UFR01


                                                              

Evolucionismo e positivismo na crítica de Farias Brito, 1962 

Estudos em homenagem a J. J. Rousseau, 1962  

Mondolfo e as interrogações de nosso tempo, 1963 

Introdução à ciência do direito, 1964 

Iniciação à economia, 1965 

Proudhon, Hegel e a dialética, 1966 

A redescoberta das oligarquias, 1967 

Crítica e literatura, 1968 

 Verve cearense: (de Quintino Cunha e outros) (prefácio), 1969 

Capistrano de Abreu: tentativa biobibliográfica (coautor), 1969 

O outro Nordeste: ensaio sobre a evolução social e política do nordeste da 
civilização do couro e suas implicações histórica nos problemas gerais, 1970 

Poesias heréticas e heresias poéticas, 1970 

Critica social de Eça de Queiroz, 1970 

Liberdade universitária e suas distorções, 1970 

Idéias contra ideologias: a revolução silenciosa nas universidades e a ramificação de 
suas teses, 1971 

O problema da realidade objetiva, 1971 

O Brasil no pensamento brasileiro (org.),1972  

Teses quase hegelianas: para uma filosofia de transição sem transação, 1972 

Filosofia do direito, 1975 

Motivos alemães: filosofia, hegelianismo, marxologia, polêmica, 1977 

Premissas do culturalismo dialético: as componentes de um pensamento filosófico, 
1979 

Teixeira de Freitas: o jurisconsulto do Império (coautor), 1979 

A juridicidade em Tomás de Aquino e em Karl Marx, 1982 

Hegel e a filosofia soviética Documento (documento sem data)  

 

 

 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000059237&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000529473&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000004168&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000722985&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000046300&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000383133&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000794026&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000554785&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000488899&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000554364&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000525092&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000525092&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000487537&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000523970&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000077680&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000004612&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000004612&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000457466&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000005043&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000642437&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000732500&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000388823&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000690484&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000690484&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000581402&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000094017&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000381568&local_base=UFR01


                                                              

Obras sobre Djacir Lima Menezes registradas na Base Minerva: 

Djacir Menezes e as perspectivas do pensamento contemporâneo, 1979 

Quadriênio de um reitor: setembro de 1969 a setembro de 1973, 1973 

Djacir Menezes (1907 - ) : Bibliografia e estudos críticos - homenagem aos 80 anos, 
1988 
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