Uma revisão é tarefa árdua?

Carlos Guilherme A História é
cheia de ambigüidades. João VI e José
Bonifácio, por exemplo, são personagens ricos em ambigüidades, como
foram Juscelino e Jango. Vamos dizer,
por exemplo, que a independência do
Brasil se fez a 7 de abril de 1831. Ora,
foi um impeachment. Pedro I não abdicou. Nós revisamos bem toda essa
terminologia e abandonamos o tratamento de dom isto, dom aquilo, uma
visão estamental e monarquista. Conversamos o tempo todo com os livros
e aportes de Evaldo Cabral de Mello,
José Murilo de Carvalho, Raymundo
Faoro, Sérgio Buarque de Holanda.
Relemos os estudos de autores como
Pandiá Calógeras, Oliveira Lima, o
grande e esquecido José Maria Belo

e sua história da Primeira República.
Ao lado desses clássicos, o aporte de
jornalistas como Paulo Markun, Helio
Gaspari, que fizeram grande trabalho
histórico. Dialogamos o tempo inteiro
com a historiografia.
A história está na moda? Como o senhor
vê este boom de livros de história?

Carlos Guilherme A história sempre
foi um filão com altos e baixos. Houve
momentos em que era importante estudar demografia e economia – durante
a ditadura, por exemplo. A história das
mentalidades e da arte era considerada
perfumaria. De repente surge a consciência de que é preciso ler os clássicos:
Caio Prado, Celso Furtado, Gilberto
Freire, Sérgio Buarque de Holanda. Mas
também se descobre gente radical, como
Manuel Bonfim, Astrogildo Pereira. E
daí se passa à revisão histórica. Quando
se tem o desabafo do Cláudio Lembo, é
para dizer que a herança colonial está
aí. Na época houve resposta do ACM e
causou até briga dentro do PFL. E Cláudio Lembo treplicou, dizendo: “O ACM
não sabe disso porque ainda vive na casa-grande e senzala”. E passada a briga,
Lembo falou: “Eu sou conservador, mas
não sou tolo, e vejo o vulcão social sobre
o qual estamos sentados”.

Carlos Guilherme De tempos em
tempos há uma revisão histórica que
obviamente nunca é igual. Atualmente as indagações são: Qual a natureza
desse nosso Estado? Por que a sociedade civil não deslancha? São duas
discussões absolutamente atrasadas. A
questão racial é outra a pedir séria reflexão. O Brasil tem 51% de negros que
não aparecem. Qual é o lugar deles?
Ora, se depois de 500 anos ainda não
sabemos o lugar dos índios, como saber
o dos negros?
O senhor alimenta o projeto de tomar
chá na Academia Brasileira de Letras
na companhia de José Murilo de Carvalho?

Carlos Guilherme Já tive convites,
sobretudo nos anos de 2001 e 2002, quando havia boa possibilidade de votação,
ciceroneado por Eduardo Portela e Alberto Costa e Silva. Mas essa pergunta
deveria ser feita ao José Murilo: quando
ele vai me propor para a academia? [risos] Talvez eu tenha de seguir a tradição paulistana: ser convidado e ficar de
fora. Ocorreu com Alfredo Bosi, Sérgio
Buarque, Antônio Candido e Monteiro
Lobato. Mas não sou radical.

O lançamento da robusta revisão História do Brasil: Uma Interpretação (Editora SENAC) entre duas reedições, devidamente revistas e ampliadas: 1789-1799: A Revolução
Francesa (Editora Perspectiva) e Ideologia da Cultura Brasileira (1933-1974) (Editora 34).
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Nova etapa

A história histórica é um movimento
cíclico, portanto?

ENTREVISTA

Foto/Gustavo Scatena

Francisco se tornando rábula, um advogado prático. A estudiosa negra Lígia
Fernandes fez uma tese na Sorbonne
sobre Luís Gama e está publicando um
texto muito bom no segundo volume
de Os Juristas na Formação do EstadoNação Brasileiro, da DireitoGV. O
professor Oscar Vilhena, coordenador
do mestrado da DireitoGV, tem trabalhado com o conceito da representação
popular de Luís Gama até hoje.

Ao abrir a seleção para a segunda turma do programa Direito
e Desenvolvimento, o coordenador fala dos próximos passos

A

o iniciar o programa de mestrado contávamos com dois
fatores: a aceitação por alunos
de diversos pontos do país e
mestrandos de excelente nível.
Essas duas expectativas se confirmaram:
o curso se encaminha para ser um programa nacional, temos alunos de diversos pontos do Brasil, que claramente
buscavam estudar direito de uma forma
imbricada com as mudanças porque o
país está passando. Seja com o projeto
de inserção no plano internacional ou
com o desenvolvimento interno tanto
na área econômica como social. Não foi
difícil justificar essa necessidade de um
mestrado em direito e desenvolvimento.
Havia uma demanda não atendida por
esse tipo de aprofundamento. Os alunos
estavam ávidos por algo novo e que abrisse as possibilidades e o repertório de instrumentos metodológicos para estudar o
direito de outra forma. Nesse sentido as
expectativas foram atendidas e superadas. A satisfação dos alunos é visível.
Esse interesse, expresso de modo
eloqüente por eles, de reconhecer o
Brasil é algo que chega a surpreender. No programa refletimos sobre os
projetos de desenvolvimento por que
passou o Brasil desde o início da República até os dias de hoje. Nas aulas e
nos workshops ficou claro que o aluno
que vem das outras faculdades não tem
uma noção clara a respeito do país, de
sua história, de sua gênese. É como se
fosse possível estudar o direito como disciplina autônoma ou descolada da realidade. Nesse sentido, há certa alienação
na forma como se processa o ensino das
ciências jurídicas em muitos centros
de ensino. Estuda-se processo, direito
comercial, direito civil, constitucional
num vácuo político histórico e social.
Eles encontram em nosso programa
uma oportunidade de reconfigurar suas
perguntas metodológicas e acadêmicas
a partir dessa perspectiva.

mestrado

por Oscar Vilhena
E isso foi tão estimulante que quase
todos repensaram seus projetos, que já
eram bons, à luz de um conhecimento
maior a respeito das necessidades e da
história brasileira. Esses projetos sairão
ainda melhores, pois agora estão conectados com as demandas mais profundas do país.
A seleção da nova turma
Nesse primeiro semestre tivemos 10
alunos e, para dar exemplos, cito um
projeto interessante sobre inovação tecnológica, que desenvolve um discurso
sobre propriedade intelectual, comparando regimes jurídicos que permitem
maior ou menor inovação. Existem países que em função de suas escolhas jurídicas nos anos 90, como pode ser o caso
da Índia, tiveram um boom de inovação
tecnológica na área de computadores
e software, da indústria farmacêutica.
Isso foi resultado de decisões políticas e
jurídicas que o país tomou. Ou seja, a
legislação e o direito geram impacto no
desenvolvimento, O Brasil caminhou
em outra direção, que nos colocou a
reboque nesse aspecto da inovação.
É uma aluna que está realizando essa
pesquisa.
Outros dois alunos trabalham com
o importante tema do novo mercado.
De que maneira o fato de termos criado
uma regulamentação diferenciada na
Bolsa de Valores de São Paulo, exigindo
maior transparência das empresas, uma
governância coorporativa mais sólida,
gerou impactos, favorecendo a entrada
de mais investimentos? Isso tem a ver
com o fato de hoje sermos menos afetados pela crise bancária que chacoalha
o mundo financeiro?
Esses exemplos apontam um novo
repertório de problemas, distinto do
que o jurista tradicional estava acostumado a abordar.
Agora uma nova turma será selecionada. São 20 vagas anunciadas no edi-

tal, mas o compromisso é com a qualidade dos projetos, não com a quantidade. Apostamos que a proposta de um
curso de alcance nacional continue,
com alunos vindos de diferentes pontos do país. E com projetos de ponta.
A novidade fica por conta dos esforços
de patrocínio e no sistema de bolsas e
de financiamento para essas pesquisas.
Temos consciência de que esse é um
mestrado caro, exige muito das pessoas
e não queremos perder bons alunos por
não disporem dos recursos suficientes.
Talvez a boa novidade para o próximo
período de seleção seja que, além do
programa de bolsa repagáveis oferecidas
pela FGV, teremos mais duas modalidades de remuneração para os jovens
que se destaquem: as monitorias e a pesquisa. O mestrando a partir do segundo
semestre poderá trabalhar junto com o
professor num programa de aperfeiçoamento pedagógico, sendo remunerado.
A outra possibilidade é trabalhar com
grupos de pesquisa, na produção de trabalhos acadêmicos. Pretendemos que
os alunos interessados em cursar o mestrado venham para cá, pois haverá oportunidade de financiamento, de modo a
tornar o curso mais acessível.
Com apenas um semestre, nosso
programa já repercute pela introdução
do tema do desenvolvimento no campo do direito. São convites de outras
instituições para palestras, contatos
para entender o que é, afinal, direito
e desenvolvimento. Estivemos na Universidade de Warwick, na Inglaterra, e
na Universidade de Pretoria, na África
do Sul. Estão criando um programa
parecido com o nosso e querem fazer
convênio. Assim, os alunos poderão
participar de programas de intercâmbio, cumprindo créditos em escolas
conveniadas. E, o melhor, traremos
professores de outros programas para
workshops e ciclos de palestras. Ou
seja, será um semestre denso!
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