
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS.
Disciplina: História do Direito. Série: 1º ano.
Docente: Prof. Joaquim Carlos Klein.
Discente: Leandro Seawright Alonso. RGM: 45304.

I - Breve narrativa da experiência d@ alun@ na disciplina.

Trata-se de experiência que combinou o duplo: acolhimento e instrução. No que tange ao

acolhimento, nota-se que o docente foi cordial, solícito, acessível e empático no trato

interpessoal. Nesse sentido, percebeu-se que o professor tornou a distância do campus

universitário menos impactante em razão da postura hígida - de servidor público -, que soube

mediar dúvidas, assim como instruir abordagens. Quanto à instrução recebida, constatou-se

que o plano de aula foi ministrado com integridade - o que, para a evolução da minha

experiência, foi elementar. Merece especial destaque, quanto às minhas vivências, a paciência

do ministrante da disciplina quando da explicação de questões propedêuticas da História do

Direito, mas também de outras áreas interseccionadas, tais como o Direito Constitucional.

A ênfase da disciplina recaiu, e não debalde, sobre a História do Direito no Brasil, o que

contribuiu para com a reflexão sobre a experiência cidadã construída ao longo do tempo. Não

se pode esquecer das apresentações realizadas em aula, que exigiram pesquisa e preparação: a

experiência de fazê-las colocou os estudantes em contato direto, mediado pela tecnologia,

pela primeira vez no curso.

Nada obstante, o professor concedeu a palavra, amiúde, para quantos solicitaram em

ambiente de aprendizagem. Meus colegas e eu pudemos nos expressar, apresentar cases

incipientes, tecer críticas a aspectos formais ou materiais de autores diversos (no limite do

nosso aprendizado tenro). Também não foram abordagens "alienadas" da política nacional,

destacando-se a experiência crítica em relação às deformidades do judiciário, da sociedade e

de agentes públicos incoerentes com preceitos constitucionais. Em caráter particular, aprendi

como estudante da disciplina em questão, assim como profissional da área da educação -

questionei a minha própria prática algumas vezes. Porque a organização pessoal do docente

de História do Direito, a utilização de abordagem profícua, e, sobretudo, os cuidados para

esclarecer cada passo dado durante o semestre, tornaram minha experiência mais efetiva,

proveitosa. É de dizer que cumpri com todas as leituras, participei da maior parte das aulas e

interagi com meus colegas não apenas em ambiente virtual. Minhas ausências - todas

lamentadas -, deveram-se única e exclusivamente aos compromissos profissionais, ou,

mormente, a situações relacionadas à saúde familiar que exigiram atenção.



II - Expectativas e resultados relacionados à disciplina.

Do julgamento do perpetrador nazista Klauss Barbie até a dignidade do historiador Marc

Bloch - da primeira geração da École des Annales, destaca-se que a disciplina cumpriu com

minhas expectativas. Esperava-se que parte dos conteúdos ausentes em minha formação

pregressa, de historiador, fosse suprida pela disciplina com o fito, agora, no Direito.

Angústias não faltaram: como, sendo historiador formado à luz da teoria da Escola dos

Annales, poderia aderir, sem maiores questionamentos, às correntes positivistas? Na medida

do tempo e do espaço aproveitados, do diálogo constante entre estudantes e professor, das

leituras realizadas, verifiquei atendidas as expectativas: a disciplina demonstrou veredas

alternativas para dialogar com diferentes correntes do pensamento histórico no campo

jurídico. Sobretudo no suprimento de lacunas historiográficas, no meu caso, de compreensão

sobre o funcionamento do Direito no Brasil e das principais teorias apresentadas.

III - Noções anteriores e atuais (pós disciplina) relativas à História.

Faltava-me, entre outras, a noção mais elementar da História do Direito. Apesar de

historiador com doutorado e pós-doutorado no Departamento de História, DH-USP, não tinha

noção de parte da bibliografia apresentada em sala de aula virtual. Nunca havia lido, por

exemplo, a dissertação de Mariana de Moraes Silveira intitulada Revistas em tempos de

reformas: pensamento jurídico, legislação e política nas páginas dos periódicos de Direito

(1936 - 1943). Também não havia lido a obra de Antônio Carlos Wolkmer, cujo título é

História do Direito no Brasil, entre outras. Apesar de amplamente familiarizado com leituras

comuns para a minha profissão, como as de obras de Marc Bloch e Carlo Ginzburg, outras

tantas foram inéditas e as li - algumas por completo e outras parcialmente. O mais próximo

que cheguei, antes, da História do Direito, excetuando-se, é claro, a bibliografia sobre a

formação do Estado Moderno (que estudei desde a graduação em História), foi de Antonio M.

Hespanha, sobretudo o título A História do Direito na História Social.

De sorte que a disciplina serviu para dirimir parcialmente a minha ignorância, restando-me o

aprofundamento necessário no âmbito da História do Direito Moderno e da História do

Direito no Brasil.



IV - Impressões sobre a importância da compreensão da História do Direito na

interpretação e aplicação deste.

O jurista Lênio Streck tem dito, de forma recorrente, tanto em obras sobre hermenêutica,

quanto em explanações realizadas pela internet/redes sociais, que falta a instrução necessária

para uma teoria da decisão em Direito (para além do solipsismo). Sim, posto que o Direito é

chamado a decidir de forma recorrente. Dada a proibição do non liquet no Direito brasileiro,

de verve ítalo-germânica e portuguesa, cabe reflexão sobre com que qualidade se decide e

com que qualidade as partes atuam em um processo. Para tanto, além da teoria da decisão, é

mister estudar a teoria do processo. Supondo-se que a hermenêutica não se constitui no vazio

e em alusões a-históricas ou supra-históricas, procura-se pela instrução de seus pressupostos

ou premissas a partir da História do Direito.

Desde o positivismo jurídico, Hans Kelsen e Herbert Hart se basearam em elementos

históricos do Estado Moderno, à guisa de exemplificação; em perspectiva pós-positivista,

Robert Alexy e Dworkin, entre outros, estabeleceram uma metodologia para a ponderação no

momento de decisão. Em um ou em outro caso, não se pode acorrer ao normativismo sem

historicizá-lo, e, tampouco, pode-se valorar pressupostos para ponderar sem recorrer à

historiografia para atribuição de pesos.

Eis, supra, mostra da tríade “impressão-interpretação-aplicação” solicitada no enunciado do

relatório - o que se demonstra não pela aquisição de conteúdos tão somente, senão pelo

manejo seja acadêmico ou científico do Direito à luz da História do Direito, seja na atuação

de operadores do Direito. Conhecer a origem das correntes, identificar os pressupostos das

ideias, compreender a que movimento histórico os autores eram filiados, são coisas que não

devem prescindir da interpretação e da aplicação do Direito na cotidianidade. Explico.

Conforme o Art. 5º, XLV, da Constituição Federal de 1988, “nenhuma pena passará da pessoa

do condenado [...]”. Simples compreender que somente o infrator é responsável pelos atos

cometidos quando da infração, por ação ou omissão, assim como pelos atos decorrentes de

sua atuação; entrementes, ao ler o trecho acima mencionado após entender a importância do

pensamento histórico-jurídico-filosófico de Cesare Beccaria sobre Dos Delitos e das Penas,

reconhece-se que a construção da premissa constitucional foi operada, é claro, em

movimentos históricos longos desde o chamado século das luzes. Faz diferença quando da

interpretação e da aplicação do Direito, evidentemente. Não posso abdicar da seguinte

menção derradeira: estudar História do Direito, neste semestre, tornou-me um pouco mais

humanizado e sensível aos pressupostos dos direitos humanos, mas ainda há muito a avançar.


