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Instituições Políticas: modelos constitucionais, arranjos
informais e práticas de poder

O objetivo desta aula é discutir o direito e as instituições judiciais em
contextos de crise política, de forma a repensarmos os caminhos que a
pesquisa deve seguir para realizar uma análise crítica das práticas de
poder no meio jurídico. A ideia central é a de contrapor dois eixos de
análise principais. Primeiro, as análises que olham para a crítica do
direito de forma pragmática, isto é, que utilizam a pesquisa como
forma de denúncia e de intervenção para a defesa do estado do direito
e das garantias constitucionais dos cidadãos. Seu objetivo é evitar as
“injustiças intoleráveis” que ocorrem de forma acentuada em períodos
de crise política. Em segundo lugar, as análises que olham para a crítica
do direito de forma filosófica e culturalista, avaliando a defesa do
estado de direito e das garantias constitucionais de forma desconfiada.
Seu objetivo é dizer que a pesquisa deve explorar os significados
contingentes e ambivalentes do direito, que ficam em evidência em
períodos de crise política. O estado de direito bem como as garantias
constitucionais são mobilizados de diferentes formas, por diferentes
sujeitos, com diferentes objetivos, criando outras lógicas e arranjos
informais de ataque e de defesa de direitos. Com isso, acabam
trabalhando com perguntas simples e ao mesmo tempo grandiosas: o
que é o direito, afinal? Para que e para quem serve? Qual é a sua
função? Qual é o seu papel em períodos de crise política? Para isso,
trabalhamos com análises vindas da sociologia jurídica norte-
americana, sobretudo da Law & Society Review e da Escola de



Amherst, que podem nos ajudar a pensar as capacidades e os limites das instituições
jurídicas para a defesa dos direitos de cidadania no Brasil de hoje.

Link para os textos:
https://www.dropbox.com/sh/8cyzsfawedxfllk/AACDVHtqtNaRBUJ8i9-rg9UFa?dl=0
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