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Ementa
Disciplina voltada para apresentar e discutir os principais temas em torno da realidade política e
institucional brasileira na contemporaneidade, tendo como parâmetro o desenvolvimento de uma
cultura e de um pensamento constitucional (ou as perspectivas distintas que caracterizam este
pensamento no Brasil). A partir de influências intelectuais estrangeiras e da originalidade da crítica
sociológica de alguns dos principais pensadores constitucionais brasileiros, serão apresentadas
questões da ordem constitucional no Brasil, temas que giram em torno do contexto social e
histórico, bem como da própria ordem normativa, suas dificuldades e seus avanços diante do
paradigma da sociedade informacional. A disciplina, portanto, não visa apenas uma descrição
histórica do pensamento constitucional no país, mas, a partir de um instrumental teórico, oferecer
condições de interpretação da sociedade atual sob a ótica da condição constitucional.

Justificativa
Uma visão crítica da realidade constitucional brasileira, sua dimensão sociológica e política, suas
limitações e desafios, bem como empreender análise interdisciplinar do sistema do direito e do
Estado Constitucional na era da informação são requisitos imprescindíveis à formação do
profissional do Direito, em particular àqueles que pretendem aprofundar conhecimentos e teorias
que perpassam as discussões em torno da Constituição e da realidade jurídica, fornecendo-os,
também, um leque para futuras pesquisas acadêmicas no Direito ou em áreas afins.
Objetivos de Ação Educacional
Objetivo Geral: Fornecer aos alunos elementos teóricos interdisciplinares para a compreensão, ou
aprofundamento, das discussões em torno do constitucionalismo brasileiro.

Objetivo Específico:
Distinguir as esferas políticas e jurídicas em torno da Constituição, de modo a empreender análises
neste campo do saber. Compreender a sociedade brasileira, seus sistemas (político e jurídico) e
suas organizações lançando mão de arcabouço teórico. Apropriar-se, para fins profissionais ou
acadêmicos, de pesquisas e temáticas atuais que estão sendo desenvolvidas no âmbito do
pensamento constitucional no Brasil.

Tema/ Área de Estudo:
MÓDULO I - As bases históricas e sociais da formação do pensamento constitucional brasileiro:
Brasil e Portugal e a influência do liberalismo no processo de independência. A primeira
constituição do Brasil e a primeira constituição de sua República: aspectos institucionais e
políticos e o legado para a atualidade. Autoritarismo e descontinuidade institucional: as ditaduras, a
sociedade e o constitucionalismo brasileiro. Rumo a uma sociedade complexa: o pensamento
constitucional no pós-segunda guerra e o caso brasileiro (a ditadura de 1964 e as garantias
fundamentais: cultura constitucional reprimida).
MÓDULO II - O direito na sociedade complexa: a teoria dos sistemas de Luhmann e a
interpretação da realidade constitucional brasileira. Relações entre direito e política e o paradigma
do Estado democrático constitucional: uma sociologia da constituição. Corrupção entre os sistemas
e o legado patrimonialista: reflexões da sociologia jurídica para o constitucionalismo no Brasil.
MÓDULO III - O poder constituinte, a democracia e sua relação com o sistema do direito e o
constitucionalismo brasileiro. Abertura hermenêutica, direitos sociais, as políticas públicas e o
papel do STF. Direitos fundamentais, ativismo judicial e democracia no paradigma
neoconstitucionalista. Algumas observações críticas sobre a constituição do experimentalismo
democrático.

Proposta Metodológica
Os temas serão apresentados tendo como parâmetro artigo desenvolvido especialmente para o
curso, de autoria do Prof. que ministrará as aulas; texto este disponibilizado previamente aos
alunos, em torno do qual estarão expostos de forma articulada todos os pontos fundamentais para
os objetivos propostos da presente disciplina. O artigo objetiva não apenas a articulação crítica dos
temas, mas tem como propósito ainda estimular os alunos a pensarem e a elaborarem seus próprios
artigos e ensaios na área, sendo uma das principais formas de aprendizado, vez que eles próprios
aprendem a partir de suas produções.
Os temas propostos no tópico anterior, articulados no mencionado artigo serão apresentados de
forma expositiva com pausas para debates (enriquecidos por vídeos curtos das TVs do Senado e do
STF), onde os alunos poderão articular verbalmente suas visões e demonstrar o quanto estão
assimilando o conteúdo. Debates ao final de cada aula 03/MAI (período da manhã e outro no
período da tarde, estipulado em 1h de duração cada).
Dinâmica na segunda parte da aula do dia 04/MAI, procurando explorar as questões entre política
e direito, legalidade e legitimidade em torno do processo conhecido como impeachment.

Avaliação de Aprendizagem
Texto dissertativo, a ser realizado com grupo de, no máximo, três alunos, a ser produzido a partir
de um caso concreto, que procura explorar os temas apresentados em sala, conforme acima
elencados.
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