
DISCIPLINA:  

HISTÓRIA DO PENSAMENTO JURÍDICO 

 

PROF. LUIZ GERALDO DO CARMO GOMES 

 

lgcarmo@icloud.com 

 

EMENTA: Estudo dos fenômenos jurídicos históricos. Primeiras Civilizações. Grécia 

Antiga. Direito Romano. Idade Média. Direito Canônico. Direito na Modernidade. 

Análise histórica dos conceitos jurídicos. Estabelecimento de relações entre o direito 

português e o atual direito brasileiro. Histórico jurídico das relações étnico-raciais: 

culturas afro-brasileira, africana e indígena. Pensamento Jurídico Contemporâneo. 

 

OBJETIVO GERAL: Analisar, estudar e compreender os significados dos processos de 

alteração das estruturas jurídicas no decurso do tempo, adentrando e convivendo com as 

modificações de ordem política, econômica e cultural de uma sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Apresentar a disciplina História do Pensamento Jurídico na percepção dos 

acontecimentos históricos com densidade própria, a fim de proporcionar aos 

acadêmicos instrumentos para a formação de uma consciência crítica enquanto 

futuros juristas; 

• Fornecer ao discente uma visão panorâmica do fenômeno jurídico ao longo da 

história; 

• Orientar os acadêmicos na utilização do método de análise Histórico-Crítico em 

questões e fenômenos presentes no campo do Direito; e 

• Estimular a postura crítica e reflexiva, principalmente através de leituras prévias, 

trabalhos escritos e debates em sala de aula com amparo nas metodologias ativas 

de aprendizagem. 

 

14 ENCONTROS  

 

METODOLOGIA DE TRABALHO E DISPOSIÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 
AULA / 

DATA 
CONTEÚDO  METODOLOGIA 

Aula 01 

 

Apresentação do plano de 

ensino e dinâmica de 

construção do direito. 

Apresentar o plano de ensino como mecanismo de 

interação e disposição do conteúdo programático. 

Detalhar todo o conteúdo e o plano da disciplina 

juntamente com o protagonismo esperado do discente, 

demostrando o resultado que se espera e o alcance da 

disciplina na vida profissional. Traçar um perfil da 

turma (Passado, Presente e Futuro) essa Metodologia 

Ativa de Aprendizagem (MAA) leva o aluno a pontuar 

os três momentos de vida (de onde eu vim? Onde 

estou? E para onde quero ir?) colocando um caminho 

determinado e somando o conteúdo da disciplina aos 

objetivos pessoais de cada aluno. Discorrer sobre a 

MAA de estrutura da disciplina: Leitura prévia, 

Desenvolvimento e Feedback. 



Aula 02 

 

Estudo dos fenômenos 

jurídicos históricos.  

Filme “O Mundo de Sofia” e Leitura prévia. Aula 

expositiva e interativa, com utilização de interação 

virtual (Mentimeter) na identificação do discente com 

o conteúdo. Essa MAA visa trazer para o conteúdo a 

relação discente e matéria, a cada construção e 

participação do aluno o mesmo se insere enquanto 

protagonista da aula. Retorno / Feedback 

Aula 03 

 
Primeiras Civilizações.  

Leitura prévia. Construção do conhecimento com base 

no conceito de civilizações e os critérios de formação 

das mesmas. Utilização da MAA de criação de uma 

linha temporal virtual. Retorno / Feedback 

Aula 04 

 
Grécia Antiga. 

Leitura prévia. Aula expositiva e interativa com o 

slide e na construção do blog: “Direito e Mito”, onde 

os alunos irão identificar a importância do Direito e 

expressa-las por intermédio da mitologia grega. 

Retorno / Feedback 

Aula 05 

 
Direito Romano.  

Leitura prévia. Aula expositiva e interativa. MMA em 

Linha do tempo por álbum de fotografias. Construir 

com os acadêmicos uma linha história/fotográfica do 

Direito Romano e suas influências até os dias atuais, 

fazendo com que o acadêmico pesquise anteriormente 

e traga material na confecção da aula. (MMA Sala de 

aula invertida.) Retorno / Feedback 

Aula 06 

 
Idade Média.  

Leitura prévia. Aula expositiva e interativa. 

Filme/Livro “O Nome da Rosa” que interliga os 

conteúdos das aulas 05, 06 e 07. Na construção visual 

da idade média, focando na positivação do Direito e 

decurso do tempo. Retorno / Feedback 

Aula 07 

 
Direito Canônico.  

Leitura prévia. Aula expositiva e interativa. MMA 

Instrução em Pares (Peer instruction) Fazer 

primeiramente um levantamento do conhecimento 

geral da turma sobre direito canônico, e 

posteriormente dividi-los em pares para o diálogo 

acerca do conteúdo. No retorno ao grupo geral, 

identificar o coletivo e o individual dos diálogos 

trazendo aos alunos a linguagem e a participação em 

grupos pequenos para o grande grupo. Retorno / 

Feedback 

Aula 08 Teatro Virtual: Antígona 

 

Leitura e Dramatização da peça teatral de Sófocles.  

Retorno / Feedback 

 

Aula 09 

 
Direito na Modernidade.  

Leitura prévia. Por intermédio de uma aula expositiva 

e artística (o museu do futuro do direito - 

obras/performance de artes que reflexionam o direito) 

levar o aluno à reflexão do direito na Modernidade e 

elaboração de um vídeo documento (stories / capsula 

do curso) dos novos direitos onde os mesmos só 

abrirão no último semestre. Retorno / Feedback 



 

Aula 10 

 

Análise histórica dos conceitos 

jurídicos. 

Leitura prévia. Aula expositiva e interativa. MMA de 

protagonismo e construção da aula conjunta, os alunos 

por intermédio de interação virtual (MentiMeter) irão 

construir a aula, protagonizando os conceitos 

jurídicos. Fazendo com que o acadêmico possa expor 

parte do conteúdo já estudado e de suas lituras. 

Retorno / Feedback 

 

Aula 11 

 

Estabelecimento de relações 

entre o direito português e o 

atual direito brasileiro. 

Leitura prévia. MAA em Aula Entrevistas, os alunos 

irão entrevistar um professor português acerca da 

relação do Direito Brasileiro e do Direito Português. 

Retorno / Feedback 

 

Aula 12 

 

Histórico jurídico das relações 

étnico-raciais: culturas afro-

brasileira, africana e indígena. 

Leitura prévia. MAA de Aula em Palestras com 

convidados que apresentem o conteúdo da aula e com 

isso possibilite o aluno o acesso ao “local de fala” de 

afro-brasileiros, indígenas e africanos. Retorno / 

Feedback 

 

Aula 13 

 

Feira Virtual “História e 

Direito” 

Construção de uma feira virtual (Google 

Meet/Youtube Channel) de apresentações da História 

do Direito para países selecionados com 

Dramatização e construção de vídeos simulações. 

MAA de Ensino/Aprendizado Baseado em Projeto. 

Retorno / Feedback 

 

Aula 14 

 

Pensamento Jurídico 

Contemporâneo. 

Leitura prévia. Aula expositiva e de resultados, 

demonstrando ao acadêmico a jornada dele até o final 

da disciplina, e buscando verificar o aprendizado base 

para as demais disciplinas. Retorno / Feedback 
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