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Este minicurso tem o objetivo de apresentar as recentes perspectivas e propostas
da História da Justiça, destacando a importante contribuição desse campo para o estudo
de temas e questões ligados diretamente à História da América Colonial, como a
catequese, a confissão, o pensamento filosófico das ordens religiosas, o variado
conjunto de normas que dava sentido ao direito e à administração prática da justiça. O
foco do minicurso é a América hispânica inserida no contexto político e intelectual do
Mundo Ibérico durante a Primeira Modernidade. A partir desse recorte, pretende-se
abordar, paralelamente, a teologia moral como uma categoria de análise histórica
apropriada para revelar o sentido das relações sociais e jurídicas do período.

A partir de meados do século XX, houve um esforço entre historiadores e juristas,
sobretudo europeus, no sentido de refletir sobre a especificidade da política e da justiça
durante os períodos medieval e moderno por meio da recuperação dos sentidos que
eram atribuídos às suas respectivas instituições na época. Esses estudos, que contam
com expoentes como o português António Manuel Hespanha e o espanhol Bartolomé
Clavero, por exemplo, ganharam força nas últimas décadas do século XX em diante e
tiveram em comum uma crítica metodológica referente ao emprego da noção
contemporânea de Estado para explicar as instituições do Antigo Regime com base nos
desdobramentos que levaram a seu fim, como a influência dos ideais iluministas, o
processo de codificação do direito e a posterior vigência do positivismo jurídico. Desde
então, as interpretações que se pautavam pela tendência centralizadora do poder
político absolutista vêm sendo matizadas, quando não contestadas, por uma quantidade
expressiva de investigadores europeus e latino-americanos, como os italianos Paolo
Prodi e Paolo Grossi e os argentinos Victor Tau Anzoátegui e Aberlado Levaggi, dentre
outros.

Baseando-se nos debates mencionados, este minicurso propõe abordar as
possibilidades do diálogo entre a perspectiva da História Cultural e a temática da
História da Justiça, particularmente, a noção de cultura jurídica durante a Primeira
Modernidade Ibérica (séculos XVI a XVIII aproximadamente), a fim de evidenciar as
imbricadas relações entre os âmbitos social, político, jurídico e religioso. Nesse sentido,
a teologia moral, enquanto campo privilegiado de debates entre juristas e teólogos da
época, configura uma categoria adequada para o estudo de textos de doutrina e
processos judiciais por revelar as normas de conduta e os vínculos sociais que
influenciavam diretamente o sentido e a prática da justiça.

O curso abordará na primeira sessão o debate historiográfico, os diálogos entre a
História da Justiça e a História Cultural da América hispânica, as novas abordagens
para a História Colonial e a categoria “cultura jurídica”. Na segunda sessão serão
discutidos: moral e virtude no ofício de juiz durante a Primeira Modernidade Ibérica, as
virtudes na produção literária do direito e da teologia moral, o modelo de juiz (julgar
em consciência), o delito e o pecado. Na terceira e última sessão trataremos das fontes



processuais e da literatura jurídico-moral (a cultura jurídica no Novo Mundo a partir da
análise documental).
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