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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  REFORMAS NA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 

AUTORIA ROGERIO BARROS SGANZERLA  DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ROGERIO BARROS SGANZERLA  DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente  

PÚBLICO ALVO Acadêmicos do Direito e Ciências Sociais Aplicadas 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O Field Project visa a produção de uma análise de dados a ser incorporada a um livro inédito e inovador sobre 
Reformas Constitucionais no Brasil. A partir da base do diagnóstico de todas as Propostas de Emenda 
Constitucional (PEC) apresentadas desde 1988, em conjunto com as Emendas Constitucionais (EC) aprovadas, foi 
possível ter uma base de dados completa e medir a vitalidade (saúde) da Constituição de 1988 com base em 
indicadores de interesse, sucesso, modificação e expansão/retração. Nesse sentido, as alunas e alunos serão 
responsáveis pelo teste prático das perguntas e hipóteses próprias e previamente estabelecidas pela teoria 
constitucional, bem como utilização da base de dados disponível para redação estudo analítico a ser incorporado 
no livro. As análises utilizarão ferramentas como Tableau (disponível gratuitamente para download) e Excel. Não 
será necessário prévio domínio de softwares, sendo parte do plano de trabalho o aprendizado da ferramenta de 
análise de dados.  

PROBLEMA 

Compreender como uma Constituição é substituída, como atingir um equilíbrio entre a permanência de valores 
essenciais e mudança daquilo que é contingente e até mesmo o limite formal e material do conteúdo das reformas 
descaracterizam aquilo que o Constituinte Originário propôs, ainda é um lugar distante no cenário mundial. 
Atualmente, poucas obras de qualidade (artigos, capítulos e livros) enfrentam esse tema tão importante e a 
maioria se fundamenta em análises ainda superficiais e bastante teóricas sobre o tema, muitas vezes pela carência 
de dados empíricos que fundamentem suas perguntas e hipóteses. Por isso, o grande diferencial desta obra está 
na pesquisa empírica que a fundamenta, cujo olhar se orienta para a parte de entrada (apresentações), processo 
legislativo (emendas) e porta de saída (aprovações), bem como na produção de indicadores que permitem 
mensurar categorias antes puramente conceituais. Com isso, tornamos as perguntas, hipóteses e análises muito 
mais assertivas e inovadoras para a realidade brasileira. 

PRODUTO 
O produto é um capítulo analítico elaborado pelas alunas e alunos pertencente a um livro inédito e inovador no 
Brasil sobre Reformas Constitucionais na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

OBJETIVO 

1. Capilaridade de um tema de interesse mundial, mas ainda incipiente no Brasil, tornando as alunas e alunos da 
FGV Direito Rio empreendedores críticos e científicos no tema 2. Desenvolvimento da capacidade técnica das 
alunas e alunos quanto ao caráter analítico e científico das informações para a construção de data lake, análise 
gráfica de dados usando softwares específicos (Tableau e Data Studio), interpretação e visualização de dados 
(storytelling) e redação científica; 3. Tornar o conhecimento sobre as Reformas Constitucionais mais acessível e 
didático, não só para o público do Direto, mas para a população como um todo, com a construção de painel de 
visualização de dados (dashboard), site específico (https://reformasnaconstituicao.com/) e mídias sociais.  

METODOLOGIA 

O Field Project partirá da leitura crítica dos principais textos sobre reformas constitucionais no mundo já 
selecionados e resumidos, bem como do estabelecimento das perguntas e hipóteses essenciais para o trabalho. 
Com isso, as alunas e alunos terão como tarefa a investigação e interpretação da base de dados como trabalho 
analítico e propositivo. Exemplo: quanto maior o número de emendas maior a Constituição? Ao contrário, é 
possível que uma Constituição aumente mesmo com número menor de emendas? Serão formados grupos de dois 
ou três alunas/os cada (no máximo) com a tarefa de análise e investigação dos dados e indicadores já disponíveis 
em painel para visualização e interação. O objetivo é encontrar resultados que refutem ou confirmem a hipótese, 
neste caso, aquela estabelecida por Lutz em 1995 afirmando que a relação entre tamanho e taxa de emendamento 
é a mais forte e consistente do trabalho. Cada análise será conectada com os conceitos centrais do trabalho: 
resistência (força), rigidez (processo), estabilidade (tempo) e adaptabilidade (cláusulas pétreas). Com isso, 
poderemos compreender de que forma cada resultado uma impacta em cada conceito e estabelecer avanços na 
teoria constitucional no Brasil e no mundo.  

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

http://www.fgv.br/direitorio
https://reformasnaconstituicao.com/
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X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Introdução e explicação sobre o projeto, base de dados, leituras, perguntas e hipóteses.  

2 Discussão das leituras, estruturação das principais hipóteses a serem investigadas e divisão de tarefas (análises) 

3 Primeira rodada de análise: debate dos resultados em grupos e distribuição de tarefas (redação) 

4 Primeira rodada de revisão: aprimoramento das redações e distribuição da segunda leva de tarefas (análises) 

5 Segunda rodada de análise: debate dos resultados em grupos e distribuição de tarefas (redação) 

6 Segunda rodada de revisão: aprimoramento das redações e distribuição da terceira leva de tarefas (análises) 

7 Terceira rodada de análise: debate dos resultados em grupos e distribuição de tarefas (redação) 

8 Terceira rodada de revisão: aprimoramento das redações e distribuição da quarta leva de tarefas (análises) 

9 Quarta rodada de análise: debate dos resultados em grupos e distribuição de tarefas (redação) 

10 Quarta rodada de revisão: aprimoramento das redações e distribuição da quinta leva de tarefas (análises) 

11 Quinta rodada de análise: debate dos resultados em grupos e distribuição de tarefas (redação) 

12 Quinta rodada de revisão: aprimoramento das redações e uniformização do texto intragrupos 

13 Uniformização dos textos: uniformização do texto intragrupos (leitura crítica e debate) 

14 Uniformização dos textos: uniformização do texto geral (união dos grupos) e debate  

15 Revisão final e entrega do capítulo analítico 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Critérios: presença 30%), realização das tarefas semanais (40%), participação (30%) 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Texto compilado com as principais perguntas e hipóteses científicas sobre o tema: 

https://docs.google.com/document/d/1r5wy8NVMVr_gDk86GhdvRydszfuHH8qYDgLncCr9Gig/edit?usp=sharing  

CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio (Org.) Três décadas de reforma constitucional: onde 
e como o Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de 1988. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/27163; 

BRANDÃO, Rodrigo. Direitos Fundamentais, Democracia e Cláusulas Pétreas. São Paulo: Renovar, 2008.  

ARANTES, Rogerio B.; COUTO, G. Cláudio. 1988-2018: Trinta anos de constitucionalização permanente. In: MENEZES 
FILHO, Naercio; SOUZA, André Portela (Org.). A Carta. Para entender a Constituição brasileira. São Paulo: Todavia. 
2019 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALBERT, Richard. Constitutional Amendments – making, breaking, and changing Constitutions. New York: Oxford 
University Press, 2019 

LUTZ, Donald S. Toward a Theory of Constitutional Amendment. In: LEVINSON, Sanford (Eds.). Responding to 
Imperfection - The theory and practice of constitutional amendment.  Princeton: Princeton University Press, 1995. 

http://www.fgv.br/direitorio
https://docs.google.com/document/d/1r5wy8NVMVr_gDk86GhdvRydszfuHH8qYDgLncCr9Gig/edit?usp=sharing
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/27163
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August 2008. Disponível em: https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/350_0.pdf 
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