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1. Advqrtincia~

Preliminares

Pretendemos,

com este relat6rio,

informe das diversaw pesquisas
Associaç5o
(ALMED»

Latino-Americana

desenvoltidas

de Metodologia

em Florian6polis.
Interessa-nos>

apresentar

um breve

pelos investigadores

da

do Ensino do Direito

principalmente>

demonstrar

algumas

tentativas de aplicaç50 de uma abordagem epistemoZ6gica preocupada '
com a inserç50 da teoria critica do direito aos distintos campos da'
dogmatica juridica.

2. "Considerações

EpistemoZ6gicas

ca". Luis Alberto

Sobre O Principio da Pureza Met6di

Warat. Pesquisa

Concluida.

Com este trabalho, pretendeu-se

•

discutir

os efeitos'

po li t i coe e sociais dos fundamentos

epistêm-icos de uma ciência nO.rmg

tiva do direito. Assim, procurou-se

efetuar um contradiscurso

de

principio da pureza met5dica> de modo a revelar as premissas silencf
asas da Teoria Pu a do Direito. Por outro lado, discutiu-se o valor'
politico e ideol6gico
diç50 de significaç50

deste principio, que funcionando como uma connormativa (atualmente incorporada a dogm~tica'

jur{dica)3 afirma a necessidade de expurgar os fatores extra-normati
vos do processo de formaç50 dos diversos sentidos jur{dicos.
Desta forma a pesquisa pretendeu analisar a recuperaç50 instituóional do pensamento kelseniano efetuada nas Universidª
des indiaandoJ ao mesmo tempo, o papel do conhecimento jur~dico
na
consolidaç&6 dos sfeitos da lei na sociedade. Ou seja~ procurou-se
demone t t'tin que as funções de orqan-izaç áo, reprodução e consenso cum-:
3

J

,

- ."

pPid~s pela Ze{

h50

podem ser oonoehidas

a

margem do saber que as
J

oonstltui.

TctZ saber deve ser anaLisado

como integrante do esq~eZeto
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do direito>

considerado

como parte de uma formação

o objeto principal

Nesta perspectiva>
lho foi o de intervir
lizado atualmente

pela Teoria Pura do Direito»

do direit9>

Luis Alberto

Pesquisa

Trata-se

ilusões

(cristaproblem~-

de possibilidade

e fu,:!:

como forma social especifica.

e Gisele Cittadino.

por interm~dio

miol6gicos

para formular

sobre as condições

3. "O Direito E Sua Linguagem".

did~tico>

deste traba

sobre o senso comum te6rico dos juristas

ticas cada vez mais rigorosas
cionamento

eoci a l,

Warat~ Leonel Severo Rocha

em fase final de elaboração.

de uma pesquisa

da qual pretende-se

predominantemente

empregados

sobre as caracteristicas

de car~ter

apresentar

pelos juristas,

linguisticas

03

eminentemente
modelos

se-'

em suas velhas

dos diversos

discursos

I

da

lei.
Desta forma> são criticamente
ções juridicas
sitivismo

provenientes

L6gi~0>

do modelo

da Filosofia

semiol6gico

da Linguagem

analisadas

as proj!

de SauB8ure~

do Neop~

Ordin~ria

e do pensamento

I

t6pico-ret6rico.
As categorias
te6ricos
juridica.

fo~am s~tvagem

e aSBistematicamente"

tmpo~tação

Estct

emergentes

tante fuh,ao p~dag6gica>

nada rigorosa
atualmente

mente reduaionistaJ
substituiçãõJ

p~opom08

os silêncios

~deo2ógicoB

que analise

4. "As Pun ço e
Leonel

ê

J!tYlit1àa@

Sevepó

No6hã.

locd~~~i~

d.

d~

d~ ~óbirania>

uma impor-

demonstrar

as limi-

estudos da significação.

marcos

Em

'

que leve em consideração'
te6ricos>

ao mesmo tempo

I

do Discurso

Jur-ídico da Soberania

tt

•

em andamento.

isia pesqUisa
t~6~ido~dtscU~$i~b

cumpriu

da significação.

e Sociais
Pesquisa

procuramos

discursiva

dos referidos

os efeitos poZiticos

pela reflexão

em uma teoria do signo profunda-'

aos atuais

uma análise

ou marcos

superada.

{fundamentados

em relação

expropriadas

de conceitos

Em nossa pesquisa>
tações de t~is modelos

destes modelos

est~ voltada

procurando

a

an~Zise

efetuap3

do paradigma

por meio de um des

~d~do t~~~iad dBs juri8tas~ uma abo~dagem
~ual j~H~~_R ~~l(~~d.$~~ m~te~iaZidade social.

epistemoZ6gica

'
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Este nivel epistemol5gico
pectos.

O primeiro~

interno~

comum te5rico da soberania3

procura
visando

de suas lacunas em um processo
vo ~ o de desarticular
sobre o Estado
apresentam-se
externo~

objetiva

soberania~

extrapolando

praxis

que a soberania
do para se

te5ricas

dos juristas'

antit~tica8~
segundo

n{vel~

significante

do discurso

o campo de an~lise

dos juristas

e inserindo-se'

~ uma das v~rias

da socioZogia
pretende-se

ticnicas

da ciincia

de poder utiZizada

da

e da

testar a hip5tese

de

peZo Esta-

historicamente.

Em suma, com esta desconstruç50
vendar o "toposU do dogma da soberania~
vas e fabuladoras

O seu objeti-

da cadeia

Nesta perspectiva~

legitimar

ideoZ5gica.

premissas

do senso

do preenchimento

aptas a serem validadas.O

crltico-axiol5gica

humanista.

atravis

que apesar de profundamente

a explicitaç~o

em uma perspectiva

implodi-lo

de condensaç5o

como pToposiç5es

em dois as-

efetuar um contradiscurso

as tradicionais

e o direit03

desenvolver-8e-~

do misterioso

dentro

te5rica,

tenta-se des-

das estratigias

discursi

mundo dos juristas.

UA Sanç:5o Pena l: Cone i de raço ee Epi etemo Z5gicas ": Giae 'le Ci i: t ad.ino ,

5.

Pesquisa

em andamento.

'!A Sanç ao Pena 1-:

Coneideraç5es

d

tui-se em uma pesquisa

vinculada

sociais$

essencialmente

minante

que pretende~

mol5gicas

a pesquisa

lnici~Zmente~procura

do pensamento

Io em u~ contemto

Juridico

o discurso

remos demonstrar

vezes~ dissocid

a

cio-politicas
ç50 penal.

nàs

de uma teoria social

a dffinde~
cilh~i~~

ó:

juridica

o pensamento
"cientificas"

ideol~gica

roa t-ev i o »me n t(l

çoes das diversas
trina penal atuaZ.

teorias

elabora uma an~lise

inseri

tenta-

hist6rica

uma vez que~ na maioria

as diversas

juridico

das conjunturas

escamoteia

80-

a exis tência

sobre a pena> chegando~

positivista-cartesiana:

e objetividade

das

teorias sobre a san

na qual est50 irremediavelmente

~aibre8 da abordagem

~~ut~ali~dd~

episte-

direç50 metodol6gica~

3

~ poZltioa

t~órid~

as insuficiincias

total ou parcialmente

quais e~t50 inseridas

Des ta !olrJrt!al

di~ersdã

primeira

"escolas penais"~

taZ a~dZise,

em duas direç5es

determinado.

ooMO a doutrina

da~ ohamadas

insuficiente

do-

do di rei t o de p urii r ,

orienta-se

demonstrar

Jur{dico

sobre a pena~ para~ em 8eguida~

s6cio-poZltico
Com ~eferincia

-

analisar

critica das ciinciaa

sobre a sançao penal e sobre o fundamento

convergent~s.

~B

epistemoZogia
3

Desta forma3

das

Epis temo l.ô ai oae " cone tf

apoia-'
por veaes~

autonomia

da

cientifica.

p:t'oauJ~at>em()sl)eri
fical' que con t x-ibui=

.•

sobre a sanç50 penal foram adotadas

peZa dou-
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Como segundo passo metodol5gico~
cepç6es

de MicheZ

ç~o e di~ciplina~
mas de controle
imputaç~o

FoucauZt~

no que se refere aos conceitos

a

ao significado

pris~o~

sociaZ.

de um castigo

estruturas

poder do Estado. Assim

da puniç~o

Nesta perspectiva~
responde

de poder~ coZaborando

pretendemos

de acumu&aç~o

social dd

verificar

to de punir~ assunto
jus tificada

dos objetivos

realizado

peZo Estado.
da verificaç50

das

j'uridica e da u ti I i zaçtio

podemos

contribuir~

mobiliza~

das

de alguma

da pena e do fundamento

do direie

com siria preocupação

Luis Alberto

l"a Cunha e GiseZe· Cittadino.
com oub~idio8

para as Linhas de Pesquisa

Epistemologico'

dea de Direiton•

em fase inicial de

Pesquisa

e labo x-aeào

s

do CNPq.

pal"a a formaç503

aoumulado

sionais aptos a atuarem
tais da soaieàade~
rias anáZiees

nas FaouZda

Warat~ Leonel Severo Rocha~ Elza peref

Quando se constatou

com a

ou seja~ ,

d-i spoe i ç ao 3 vários .iuristas b rae i l ei ro e ,

6. "Pressupostos

Juridico

preventivo~

que a partir

Foucaul~~

que atualmente

de que forma os mecanismos

burocr~tico

é

forma~ para a discuss~o

que a

com o processo

e normalizaç50

de Michel

demonstrar

de gerar'

-i.ne u fi c-i nc-i ae ep i etemo l.o q i cae da doutrina
te5ricas

e aos novos siste

necessidade

Em Buma~ acreditamos
concepç5es

de normaZiz~

a

procuramos

de intervenç50

as oon-

principalmente

da sanç50 geram um espaço de oontrole
um programa

utilizaremos

decisivamente

fOl"am eZaboradas~

~pistemoZ6gicas

cl~ssi as abordagens

a insuficiincia

nas escolas

teorica do saber'

de direito~

nas quest5es

de profis-'

pol{ticas

fundamen-"

ainda que de forma incipiente~

de cunho polltico-sociaZ~
dos juristas

vá-

que rompendo

constituem

o que se denomina'

~ entretanto~

para prosseguirem

3

t.e ox-i a c r i t i: a do di rei t o , Estas
em seu proé~é8à
rir-se
momento

teses inovadora

de deBcontruç50

na§ ê~d6Za8

de direito~

da dogmática

pois seu desenvolvimento

foi q~~Ba qu~ excZu ivamente
V@f51/a

te" verificar

qua{s

tico nas escola~
moZogicos

de

!àrma~

e8 ta p eequi ea procurará"

deste sdb~r. Po~ butr6

at~ o presente'
fundamenta l.men=
de um sabe!' cri

burocráticos

como tambim qual o de8tino

lddo~ tentaremos

ri 'tas sob~e tai~ ~u~$t5es.

de inserç50

quais os obstáculos

que imp~d.m tal in8erção~

inse-

para-institucionaZ.

as rea-i e possibilidades
di~eito>

jUl"{dica~ necessitam

ainda determinar

e epistesocial

!

a vis50 dos j~
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7.

n O Discurso
Pereira

Cunha. Pesquisa

o
reito público,

estudo

ao interesse

Tratando-se

considerações

do Interesse

em jase inicial

presente

lise do papel atribuido

algumas

e a Ideologia

Juridico

de elaboraç5o.

tem como objetivo

principal

gel'al~ como conceito

de trabalho

metodológicas

Ger«l~ EZza Antonia

que se encontra

a ana-

chave do di-

em fase iniciaZ~

se fazem necessárias.

O fato de que o discurso juridico não ·pode ser com-1
preendido

por si mesmo~

se linguistica
instaura

obriga a um deslocamento

à análise discursiva.

um objeto diferente

os fatores

extra-normativos

na ação de retorno

Com relaç50

de conhecimento~
na produção

a primeira~

onde podemos

das significações

da análi
a segunda

explicitar'
juridicas

e'

à sociedade.
Nesta perspectiva~

mas juridicas

metodológico

somente

visam coisas~ aplicam-se

enquanto

à realidade~

discurso,

exprimem

as no~

o mundo.

Considerando-o
aceito como expressão

como discurso~ o direito, para ser
do ninteresse geraln defendida pelo Estado "neu-

tro"~ requer um novo funcionamento .•uma nova estratégia!) que dissimule
sua profunda
ciais,

solidariedade

favoráveis

com situaçõe

a uma parte daqueles

econômicas~
que o utilizam

pol{ticas

e so-

ou lhe est50

submetidos.
Desta forma~ a análise proposta
questão

da estrat~gia

cionamento
encontra

•

como algo capaz de revelar

dos protagonistas

determinado

significativa

da ideo~ógia

os mecanismos

e do objeto do discurso

jur{dico~

pelo Estado como lugar logotécnico

na
de posi
que

se

da produç~o

do direito .
O interesse

ticuladO~g8

fundamenta-ae

que permite

a estruturação

do interesse

para legitimar
cial.

geral funciona

como um dos elementos

discursiva>

geral que se realiza

a ação do Estado

e permitir

ar-

ou seja~ é através'

o consenso

a reprodução

necessário

da ordem so-

