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Sessão 1 
Filosofia, Novas Tecnologias e Direito Internacional A 

PERFIS PARLAMENTARES E O USO DO DIREITO NA VIDA POLÍTICA. Jorge Mauricio 
Porto Klanovicz, Igor Grill (orient.) (UniRitter). 
Partindo da constatação de que juristas e advogados possuem um papel destacado na estrutura política 

ocidental moderna, o trabalho de pesquisa visa investigar o perfil e o ideário político de importantes parlamentares da 
História recente, relacionando tais aspectos a suas formações jurídicas. De todas as áreas do saber e das 
especializações profissionais, o Direito é, certamente, uma das mais propícias àqueles que visam à carreira 
parlamentar e à ocupação de posições políticas eminentes, uma vez que o acúmulo de conhecimentos e as habilidades 
decorrentes da carreira jurídica, como o domínio da retórica e da palavra escrita, são fundamentos elementares à 
formação de lideranças políticas. Assim, a partir do exame das trajetórias dos ex-parlamentares gaúchos Carlos 
Santos, Daniel Krieger e Paulo Brossard, pretende-se, levando em conta aspectos como a origem social e o itinerário 
escolar, estudar os motivadores da escolha do Direito como opção profissional e, enfim, elucidar de que maneira a 
formação jurídica influenciou em suas carreiras políticas e possibilitou a ocupação de funções de destaque na política 
gaúcha e brasileira. É importante ressaltar que a opção por estudar a vida dos parlamentares mencionados decorre do 
fato de eles representarem destacadas posições do espectro político e distintos perfis sociais presentes no cenário sul-
rio-grandense na segunda metade do século XX, bem como diferentes usos do Direito na atuação política. Como 
fontes de pesquisa, são utilizadas biografias, discursos contidos nos anais da Assembléia Legislativa, livros e relatos 
de jornalistas e historiadores. Nesse sentido, o recorte temático avulta em importância e, não obstante referir-se a 
personalidades que atuaram em tempos passados, demonstra-se muito presente na atualidade da política brasileira, 
em que, em meio a crises e incertezas, a formação jurídica tem dado destaque e visibilidade àqueles que acumulam 
no currículo os estudos e as habilidades inerentes ao Direito. (PIBIC). 
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