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RESUMO: As teorias do currículo estão inseridas em um campo epistemológico e social.
Assim, um currículo é sempre retrato de uma época e suas demandas sociais, políticas,
históricas, culturais e muitas outras inseridas nas tramas cotidianas. A partir das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Graduação em Direito, promulgadas em
2004, o currículo passa a exigir que a disciplina História do Direito faça parte do Eixo de
Formação Fundamental, cujo objetivo principal é “integrar o estudante no campo,
estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros,
estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia,
Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia.” (DCNs, art. 5º, inciso I). Partindo dessas
premissas, o presente trabalho tem como objetivo discutir e analisar a implementação da
disciplina História do Direito como componente curricular obrigatório no Curso de Graduação
em Direito.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo. História do Direito. Diretrizes Curriculares Nacionais.
Formação Profissional. Ensino Superior.

Introdução

As teorias do currículo estão inseridas em um campo epistemológico e social. Aparecem
na arena de disputas pelo poder de selecionar e privilegiar um tipo de conhecimento em
detrimento de outro, além de destacar, dentre várias possibilidades, um tipo de identidade e
subjetividade considerada como a “ideal” do ponto de vista hegemônico.
Partindo dessas premissas, o presente trabalho tem como objetivo discutir e analisar a
implementação da disciplina História do Direito como componente curricular obrigatório no
Curso de Graduação em Direito.
A ideia de hegemonia pode justificar-se quando se recorre ao dicionário (Aurélio, [s.d.])
e este registra que teoria, entre suas diversas acepções, é um

(...) conjunto de conhecimentos não ingênuos que apresentam diversos graus de
sistematização e credibilidade, e que se propõe a explicar, elucidar, interpretar ou
unificar um dado domínio de fenômenos ou de acontecimentos que se oferecem à
atividade prática (grifos meus).
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A não ingenuidade de uma teoria forja um sistema de pensamento e controle sobre o
conhecimento. Nesse sentido, de acordo com Silva (2003), as teorias críticas propõem um
estudo sobre a questão do conhecimento como poder, sendo este o ponto central que marca a
divisão entre as teorias tradicionais de currículo e as teorias críticas e pós-críticas desse
campo de estudos.
Os estudos sobre currículo1 remetem sua gênese ao livro The Curriculum, escrito em
1918 por Bobbitt nos Estados Unidos. Bobbitt faz parte de uma geração que vê a urgência da
educação americana em moldar as finalidades e os caminhos da educação de massas: quem
formar? O que se deve ensinar? Quais as fontes do ensino?
Em suma, Bobbitt tentava responder qual a principal e verdadeira finalidade da
educação. Essa resposta, dentro de sua concepção, tinha caráter técnico: a escola deveria
funcionar tal qual a fábrica, com a especialização da mão-de-obra de acordo com as tarefas
exigidas. O autor também, ao pensar a escola como uma indústria, sugeria que os resultados
obtidos do processo ensino-aprendizagem deveriam ser medidos e controlados com precisão.
De fato, Silva (ibidem, p. 23) assinala esse ponto de vista quando afirma que “o modelo de
Bobbitt estava claramente voltado para a economia. Sua palavra-chave era ‘eficiência’”.
A proposta de Bobbitt trazia em si ecos do modelo de organização de empresas de
Frederick Taylor, que supunha princípios da administração de empresas de forma científica e
eficiente. Assim, de acordo com a concepção técnica de Bobbitt, a educação poderia tornar-se
um processo científico, com princípios, meios e fins monitorados e controlados em todos os
seus aspectos.
O modelo de Bobbitt consolida-se com os estudos posteriores de Ralph Tyler, datando
de 1949. Tyler sistematiza o esquema de Bobbitt, sem deixar a perspectiva de organização e
desenvolvimento educacional, em quatro questões básicas: 1 - Que objetivos pretende-se
alcançar? 2 - Que experiências proporcionar para alcançá-los? 3 - Como organizar essas
experiências? 4 - Como verificar se os objetivos foram atingidos?
Em relação a Bobbitt, Tyler avança quando identifica as fontes de objetivos que devem
ser levadas em conta no processo educacional, quais sejam estudos sobre os aprendizes, sobre
a vida contemporânea, sugestões dos especialistas das diversas disciplinas, além de outros que
não foram levados em conta por Bobbitt: a Psicologia e os conhecimentos das disciplinas
acadêmicas.

1

A cronologia apresentada aqui nesta parte do estudo baseia-se no livro Documentos de Identidade (Silva,
2003).
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Anteriormente às publicações de Bobbitt e Tyler sobre o modelo tecnocrático de
currículo, John Dewey, em 1902 escreve “The child and the curriculum”, trabalho no qual
demonstra sua preocupação com a construção de democracia. Para Dewey, a educação se faz
através da vivência, na prática, dos princípios democráticos que irão permear a vida em
sociedade. Desse modo, não há a necessidade de um controle rígido sobre o “produto” da
educação, posto que a própria vivência encaminhará as habilidades despertadas e
experimentadas ao longo do processo educacional.
Por força da ordem socioeconômica e política estabelecida até então, é a partir da
década de 1960-1970 que o modelo estabelecido por Bobbitt e Tyler começa a ser contestado
com única alternativa de organização curricular do conhecimento escolar. Com o advento do
movimento da Nova Sociologia da Educação discutido por Michel Young, na Inglaterra
originalmente, o “movimento de reconceptualização” do currículo ganha força, estabelecendo
a matriz das teorias críticas como uma nova forma de pensar o currículo.
Esse corpo teórico se propõe a criticar, de maneira enfática, as formas dominantes de
conhecimento e a ordem educacional estabelecida, ou seja, as formas de organização e
elaboração do currículo. Confrontando-se as teorias tradicionais e as teorias críticas de
estudos do currículo, é perceptível, segundo Silva (2003: 30), que
(...) as teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias
críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as
teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo,
mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz
(grifos no original).

Se as teorias tradicionais para o estudo do currículo, além de outras características,
baseiam-se em aspectos técnico-pedagógicos, tais como o processo ensino-aprendizagem, a
avaliação, a metodologia, a didática etc, concebidos de forma racional e extremamente
controlada em todas as suas etapas, as teorias críticas e pós-críticas centram-se na
investigação de como esses aspectos encontram-se marcados pela ideologia e poder dos
grupos dominantes.
Analisando as orientações do texto das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), os
eixos de formação, a saber, Formação Fundamental, Formação Profissional e Formação
Prática, devem estar contemplados no Projeto Pedagógico e na organização curricular do
Curso, em forma de conteúdos e atividades interligados.
Assim, por se configurar como um rearranjo curricular, tendo em vista que as DCNs
oficializam e uniformizam estruturas curriculares, a operacionalização da disciplina tem
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esbarrado na falta de sistematização clara e objetiva, tendo o professor desse componente
curricular que buscar, em variadas fontes, os conteúdos que podem configurar-se como um
corpus de conhecimento típico da disciplina.
Nesse bojo, vislumbramos também história das disciplinas escolares tal qual a
descrevem Pessanha, Daniel e Menegazzo (2004, p. 27):

(...) a palavra disciplina, tal como se conhece hoje, é uma criação recente. Na
França, por exemplo, só é registrada após a Primeira Guerra Mundial, mas guarda a
idéia de sua origem: disciplinar, ordenar, controlar. A disciplina escolar seria
resultado da passagem dos saberes da sociedade por um filtro específico, a tal ponto
que, após algum tempo, ela pode não mais guardar relação com o saber de origem.
Para Chervel (1990), a disciplina é o preço que a sociedade paga à cultura para
passá-la de uma geração à outra (grifos no original).

As autoras chamam a atenção para o fato de que a eleição de uma disciplina para
integrar um currículo não é escolha gratuita e, muito menos desinteressada; ao contrário, essa
escolha é deliberada e

(...) o referencial epistemológico desse campo de investigação sustenta que as
disciplinas escolares não são reflexo, vulgarização ou adaptação pura e simples das
ciências de referência. À medida que a história de uma disciplina se desenrola,
sofre transformações no seu interior, as quais dificultam a análise de sua
relação com a sociedade, dando a impressão de que só os seus fatores internos, ou
aqueles relacionados com a sua ciência de referência, foram responsáveis pela sua
história. Encontrar os pontos principais desse processo, considerando as forças e
os interesses sociais em jogo na história de determinadas disciplinas, pode
lançar mais luz sobre seus conteúdos e suas práticas com o objetivo de, se
necessário, modificá-los para atender a novas necessidades, em vez de
reproduzi-los como se fossem neutros e independentes (PESSANHA, DANIEL;
MENEGAZZO, 2004, p. 27) (grifos nossos).

Dessa forma, conhecer como as disciplinas se estabelecem configura-se como um
campo de análise sócio-histórico privilegiado e pleno de significações como reflexos das lutas
e arranjos sociais.

A disciplina História do Direito

Entendemos neste trabalho a História do Direito como a disciplina que atende o quesito
integração e compreensão do fenômeno jurídico, face às Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Direito (2004).
A sociedade em constante transformação é fonte de vasto material de pesquisa para as
ciências. No que se refere ao Direito, conjunto de normas que visam prevenir conflitos e
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compô-los para a perpetuação da paz social, é de suma importância que os graduandos nessa
área busquem observar, interpretar e comparar fatos sociais do passado com vistas a
aperfeiçoá-los para o atendimento dos anseios das pessoas no tempo presente.
Atendendo o que expôs, dentre outras medidas adotadas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs), vê-se que a História do Direito, disciplina até então facultativa, surge para
contribuir com a formação fundamental e integrar o curso de Direito, potencializando o
conhecimento jurídico e elevando o bacharel na categoria de operador do Direito, carência
social que, se suprida assegurará uma formação continuada deste profissional essencial à
administração da justiça na sociedade brasileira.
As DCNs (2004) em seu artigo 5º preconizam que

(...) o curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico
e em sua Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes
eixos interligados de formação: I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo
integrar o estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras
áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos
essenciais sobre Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia,
História, Psicologia e Sociologia (grifos nossos).

Assim, para além da obrigatoriedade da proposta legal, a componente curricular
História do Direito constitui-se em eixo fundamental em uma visão interdisciplinar,
proporcionando ao aluno uma integração dos conteúdos que darão substrato a análises mais
aprofundadas e amplas do fato jurídico, na prática futura dos alunos como operadores do
Direito.
O presente trabalho, através de uma pesquisa qualitativa que será apresentada a seguir,
visa corroborar com a intenção expressa nas DCNs, uma vez que, dos dados coletados e
analisados por questionários, poderá auxiliar na receptividade da História do Direito pelos
graduandos dessa área, visando a reinterpretação das fontes das normas de convívio desde os
povos primitivos até os dias atuais, sem deixar de lado as diferentes sociedades que nos
cercam, cada qual com suas normas, servindo de comparação para o aperfeiçoamento de um
Direito que atenda a todos, independentemente de suas culturas de origem.
A opção pela análise qualitativa se solidificou a partir do interesse por parte do corpo
discente pelos fatos históricos apresentados pela comparação das normas do passado com as
atuais e a comprovação de que o que ocorreu com o Direito, reiterando as experiências
humanas que trouxeram progresso para o grupo, revelando-se uma verdadeira compilação de
fatos jurídicos que deram certo e perpetuaram a vida em grupo.
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Para se ter uma voz que cremos relevante o que se disse quanto ao desinteresse por se
estudar a História do Direito, faz-se necessário acrescer um comentário acerca do ensino de
História do Direito antes do ano de 2004, quando a disciplina se tornou obrigatória.
Assim temos que:

(...) o estudo da História do Direito não é muito prestigiado entre os operadores do
direito no Brasil. Essa disciplina tornou-se mais presente nas grades curriculares dos
cursos de Direito apenas após a fixação dos currículos mínimos para os cursos
jurídicos, estabelecidos por meio da Portaria do MEC nº 1886/94.2

Como dito acima, a História do Direito, mesmo fazendo parte da grade curricular, não
despertava o interesse do alunado, seja por falta de adaptações ou mesmo pelo modo que era
administrada, desvinculado de seu berço, que é a sociedade, num tempo histórico para habitar
o dogmatismo legalista imposto pelo formalismo positivista.
Assim, ao se deparar com uma história dita por aqueles que dominavam os ditames
históricos, quais sejam, os vencedores, onde se priorizava o passado apenas, deixando de lado
o poder de se modificar os métodos de aprendizado dos institutos jurídicos, torna-se
necessário inovar no ensino do Direito a partir também da História, buscando oportunizar ao
Direito se desenvolver a partir de um estudo voltado para a análise, interpretação e
comparação do passado, presente e, com vistas a assegurar o futuro através da observação das
ciências inerentes à organização da vida em sociedade.
Nesse sentido, nos diz Wolkmer (2006, p.12):

(...) busca-se agora, a renovação crítica da historiografia do Direito, nascida e
articulada na dialética da produção da vida material e das relações sociais concretas.
Trata-se de pensar a historicidade do Direito – no que se refere a sua evolução
histórica, suas idéias e suas instituições – a partir de uma reinterpretação das fontes
do passado sob o viés da interdisciplinaridade (social, econômica e político) e de
uma reordenação metodológica, em que o fenômeno jurídico seja descrito sob uma
perspectiva desmistificadora.

Como se vê, torna-se então necessário inovar no ensino da História do Direito,
entendendo que se deve incluir no ensino dos institutos jurídicos o que existe de essencial na
concepção da vida regrada, uma análise das fontes e desenvolvimento dessa criação humana
que é o Direito, tecnologia cultural em forma de fenômeno que, como se observa, conduz a
vida em sociedade ao encontro da paz social, mesclando disciplinas, principalmente História e
Direito.
2

A referida portaria foi revogada pelas DCNs - Resolução CNE/CES n.9, de 29 de setembro de 2004.
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Uma resposta advinda dos questionários

O trabalho ora apresentado baseou-se na metodologia da pesquisa com abordagem
qualitativa, com a análise de conteúdo tal qual Bardin (1977) a descreve, através do estudo
analítico das respostas a um pequeno questionário respondido por alunos do Curso de Direito
de uma universidade privada do Rio de Janeiro, que tiveram a disciplina no primeiro período
de seu curso, em contraste com os alunos de períodos mais à frente que não alcançaram tais
exigências curriculares.
Foram respondidos 34 questionários, pois nossa intenção era trabalhar por amostragem
analisada por esse estudo. Responderam ao questionário alunos do Curso de Direito do
primeiro, segundo e oitavo períodos. Nossa intenção ao solicitar as respostas desses alunos
era estabelecer pontos de concordância e/ou discordância acerca da disciplina História do
Direito, visto os alunos do primeiro período estarem cursando a disciplina, os do segundo já a
terem cursado e os do oitavo, não terem estudado a disciplina na grade curricular dessa
universidade.
Passamos a seguir a apresentar alguns resultados e a comentá-los. A primeira pergunta
tinha a intenção de sondagem sobre as razões que levaram os alunos a escolherem o Curso de
Direito: quais foram os motivos que o levaram ao Curso de Direito:

Quadro 1 - Quais foram os motivos que o levaram ao Curso de Direito?
Opções
Influência da Família
Oportunidades Futuras de Trabalho
Imposição da Família
Status da Profissão
Sonho Profissional
Possibilidade de Ascensão Financeira
Outros

1° p.
0
2
0
0
8
1
Concursos

2°p.
1
7
0
0
1
3
0

8°p.
0
5
1
0
2
2
Concurso Público

Total
1
14
1
0
10
6
2

Podemos observar que as oportunidades futuras de trabalho, aliadas ao sonho
profissional são as indicações dos grupos, porém com uma diferença marcante entre os
ingressantes, que optaram pelo sonho profissional. Ainda, se juntarmos as oportunidades de
trabalho com a opção que indica a possibilidade de ascensão profissional, fica marcado que os
alunos pensam no curso como uma possibilidade de ascensão pela oportunidade de trabalho.
Também é visível nas opções apresentadas pelos alunos que, conforme o curso avança,
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maiores são as chances de perceberem as possibilidades de trabalho, comparando-se nessa
opção os números entre o primeiro, o segundo e o oitavo períodos.
Na segunda pergunta: quais as suas expectativas em relação ao curso de Direito?,
também nos interessava saber as projeções dos alunos sobre o curso.

Quadro 2 - Quais as suas expectativas em relação ao curso de Direito?

Opções
Apesar da longa duração, conto com as recompensas financeiras
Atende ao quesito fornecedor de amplos conhecimentos
profissionais e acadêmicos
Curso restrito para a advocacia apenas
Curso para ingresso em concursos públicos
Outros

1°p.
1
5

2°p.
6
2

8°p.
2
2

Total
9
9

2
5
0

0
4
0

0
7
0

2
16
0

Os alunos demonstram o que podemos também observar no cotidiano, em função de
suas expectativas ao procurar esse curso, tanto os ingressantes quanto os quase concluintes3,
que o Curso de Direito tem sido requisito bastante solicitado em concursos e certames
públicos e até mesmo privados, de várias naturezas. Contudo, também nos chama a atenção,
para além do aspecto relacionado ao financeiro, a opção que indica a possibilidade de
aquisição de conhecimentos profissionais e acadêmicos, os quais vão lhes ajudar a
desempenhar bem sua função como operadores do Direito em sua prática futura.
A terceira pergunta tinha a intenção de buscar resposta sobre as expectativas dos alunos
em relação ao curso.

Quadro 3 - O Curso tem atendido as suas expectativas em quais aspectos?

Opções
As disciplinas são interessantes e dinâmicas
As disciplinas enfocam aspectos do dia a dia
As disciplinas são entrelaçadas entre si e se complementam
Não tem atendido às minhas expectativas
Outros

1°p.
5
1
7
0
0

2°p.
5
4
2
1
0

8°p.
3
4
3
1
0

Total
13
9
12
2
0

Podemos observar pelas respostas que os alunos dos períodos pesquisados apontam que
as disciplinas são dinâmicas e interessantes, além de serem integradas entre si; ainda, que as
disciplinas enfocam assuntos do dia a dia, o que fortalece a ideia de um currículo integrado,
3

De maneira geral, o Curso de Direito nas universidades brasileiras é desenvolvido em 10 períodos.
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como hoje é premente. Houve dois respondentes que indicaram que o curso não tem atendido
suas expectativas, o que demanda um estudo futuro mais aprofundado sobre esse ponto.
A pergunta 4 visava entender as projeções dos alunos sobre o curso, tendo em vista
buscar seus horizontes de expectativa sobre o currículo que é desenvolvido no Curso de
Direito.

Quadro 4 - Antes de entrar no Curso de Direito, você pensou que iria estudar:

Opções
Disciplinas somente ligadas à prática
jurídica
Disciplinas
ligadas
aos
aspectos
históricos e mais amplos do Direito
Disciplinas ligadas ao Exame da OAB

1°p.
5

2°p.
7

8°p.
7

Total
19

4

3

2

9

0

2

1

3

Observamos que as expectativas, em sua maioria, giram em torno do exercício da
prática jurídica; porém, também há apostas nos aspectos mais amplos relacionados ao Direito,
inclusive ao que diz respeito aos aspectos históricos e amplos do curso. Outro ponto
observado é a preocupação do formando com o exame a ser prestado junto a OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), atualmente obrigatório para o exercício da profissão.
A pergunta 5 tinha a intenção de analisar a percepção do aluno sobre o currículo como
um todo, mesmo que de maneira leiga.

Quadro 5 – Da sua percepção, como está estruturado o currículo do Curso de Direito?

Opções
Todas as disciplinas são estudadas juntas
Por núcleos de estudo: Formação Fundamental,
Formação Profissional e Formação Prática
Por núcleos de trabalho teórico
Por núcleos de trabalho prático
Não tem uma ordem
Outros

1°
6
3

2°
5
2

8°
2
4

Total
13
9

1
0
0
0

1
1
3
0

0
2
2
0

2
3
5
0

Foi percebido que o Direito é concebido pelo alunado como um conjunto de disciplinas
estudadas em harmonia, dispostas em núcleos de trabalho teórico e prático e que obedecem a
uma determinada ordem. Os alunos ingressantes percebem o curso com um todo integrado, e
podemos notar que essa percepção se dilui nos períodos mais adiantados, fato esperado, visto
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que os alunos vão tomando mais ciência de como está estruturado o currículo, até mesmo em
função do exercício da prática jurídica.
A pergunta 6 visava analisar s respostas dos alunos especificamente sobre a disciplina
História do Direito.

Quadro 6 - Especificamente em relação à disciplina História do Direito:

Opções
A disciplina é interessante e dinâmica
A disciplina enfoca aspectos importantes
A disciplina se entrelaça e completa outras
A disciplina faz compreender melhor outras
disciplinas
Outros

1°
2
1
7
1

2°
2
4
1
5

8°
2
3
3
3

Total
6
8
11
9

0

0

0

0

Como a disciplina aborda o desenvolvimento das instituições de Direito em diversas
sociedades, as respostas corroboraram em primeiro plano em apontar seu entrelaçamento e
sua característica de complementaridade com os outros componentes curriculares, fazendo
parecer que a História do Direito auxilia na compreensão das demais através da abordagem de
aspectos importantes. Depreende-se daí a adjetivação de ser uma disciplina interessante e
dinâmica, conforme apontado nas respostas.
É interessante observar que essa qualificação concentra-se no primeiro e no segundo
períodos, os quais têm a disciplina como obrigatória em seus currículos, diferentemente do
oitavo período, que não cursou essa disciplina.
A pergunta 7 era bastante objetiva:

Quadro 7 – Você pensou que no Curso de Direito estudaria essa disciplina?

Opções

1°

2°

8°

Total

Sim

7

12

8

27

Não

4

0

3

7

O quadro com as respostas sugere que o acadêmico do curso de Direito já traz consigo
uma representação construída, seja durante o cotidiano, pesquisas anteriores ao ingresso no
curso ou mesmo após consulta prévia ao currículo do curso ora escolhido. Também
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poderíamos supor que, estruturalmente essa representação se calca no princípio de que as
coisas têm uma gênese que precisa ser conhecida para que se entenda o presente.
Assim, aparentemente nos parece que o aluno, ao ingressar no curso traz uma aposta de
que é preciso conhecer o passado do que estuda para que possa ter uma conhecimento mais
seguro na atualidade.
A pergunta 8 objetivava saber a percepção do aluno ingressante e aqueles do 8º período,
mesmo que não tenho cursado a referida disciplina, sobre a importância da História do Direito
na sua formação, de forma mais ampla, no exercício da profissão.

Quadro 8 - Você acha que a História do Direito

Opções
É importante para a formação do advogado.
Não é importante para formação do advogado.

1°
11
0

2°
12
0

8°
11
0

Total
34
0

Quando se analisa a profissão de advogado, vê-se que há unanimidade quanto à
importância da História do Direito para assegurar essa formação profissional através do
estudo da presença e aperfeiçoamento do Direito em diversos grupos sociais.
Diante desse quadro, cabe ressaltar a recente obrigatoriedade e carência de materiais
para o ensino da disciplina. Materiais estes que ainda são colecionados de forma autodidata
por um número escasso de professores preocupados em ministrar aulas que deem amplitude
ao conhecimento jurídico, contribuindo cada vez mais para a formação dos profissionais,
elevando-os a categoria de operadores do Direito, conscientes e aptos a observar, interpretar e
prezar pela aplicação das normas de convívio eleitas pelos grupos sociais.

Considerações Finais

É inegável a importância das leis para a pacificação das sociedades, sociedades estas
que estão em constante movimento e carecedoras de legislações que as acompanhem. No que
diz respeito à História do Direito e sua obrigatoriedade no curso jurídico, vê-se na pesquisa
que, acertadamente o MEC atendeu a expectativa do corpo discente quanto a reiterar a
importância da disciplina e torná-la obrigatória, em uma primeira instância, no Curso de
Direito.
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Ainda, levando-se em conta a história das disciplinas escolares, estas constituem-se
como materialidade das representações dos modos de pensar qual o conhecimento necessário
às diversas formações, relacionadas ao contexto de sua concepção e operacionalização.
Como os autores aqui apresentados afirmam, a escolha do conhecimento que é “válido”,
organizado como componente curricular é resultado dos embates travados nas diversas
instâncias que regem os processos escolares formais: a legislação, o currículo, o exercício
futuro da profissão, entre outros pontos.
Dessa forma, estudar a disciplina História do Direito e sua inserção oficial no currículo
do Curso de Direito fornece pistas para compreender, de forma mais ampla, que o exercício
da profissão requer na atualidade um conhecimento que articule os diversos aspectos do
mesmo objeto, trazendo provavelmente um maior leque de opções para o aluno, futuro
operador do Direito.
Além desse ponto de vista, a disciplina também nos faz entender como um componente
curricular se insere na corrente da cultura escolar em sua materialidade, visto que ainda não
há bastante material formalizado no qual o professor dessa disciplina possa se basear, pois o
mesmo está sendo construído paulatinamente no exercício da docência, no chão da escola, em
sua cotidianidade.
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ABSTRACT: Theories of curriculum are embedded in a social and epistemological field.
Thus, a curriculum is always a portrait of its time and social demands, political, historical,
cultural and many other everyday inserted in the frame. From the National Curriculum
Guidelines (DCNs) to the Undergraduate Program in Law, enacted in 2004, the curriculum
now requires the discipline History of Law is part of the axis formation, which has as main
objective to "integrate the student in the field, establishing the relations of law with other
disciplines, including among others, studies involving essential contents of Anthropology,
Political Science, Economics, Ethics, Philosophy, History, Psychology and Sociology"(DCNs,
art. 5, subsection I). Based on these assumptions, this paper aims to discuss and analyze the
implementation of the History of Law as obligatory curriculum in the Graduate Course in
Law.
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