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Simpósio: 20 - DIREITOS HUMANOS E ENSINO JURÍDICO, AS FACULDADES DE 
DIREITO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
RESUMO: Este trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas dentro do Grupo de Pesquisas 
sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Direito da Universidade Estácio de Sá. O tema versa sobre a análise do ensino 
jurídico no Brasil. Para tanto, parte-se de uma compreensão de que as práticas discursivas 
podem ser analisadas de acordo com uma teoria. Com isso, utiliza-se a Teoria Semiolinguística 
de Análise do Discurso de Matriz Francesa. Por essa teoria, com base em Patrick Charaudeau, 
parte-se da ideia de que um emissor transmite informações para um receptor de acordo com 
signos linguísticos com fundamento no princípio da influência. Assim, essa análise do discurso 
será realizada tendo como objeto três Projetos Pedagógicos de Instituições de Ensino Superior 
Brasileiras, referentes ao Curso de Direito, a fim de aferir a forma de reprodução do 
conhecimento acadêmico, ou seja, como o direito é ensinado no Brasil, e, qual reverberação 
isso pode gerar no profissional que se forma. Na pesquisa dos Projetos Pedagógicos buscar-se-
á identificar a presença da Lógica do Contraditório. Pela Lógica do Contraditório, as práticas 
jurídicas discursivas apresentam-se como verdadeiras disputas de “teses ou entendimentos ou 
posicionamentos ou correntes” que só se encerrarão por um ato de vontade da autoridade 
competente, uma vez que a controvérsia tende ao infinito, não havendo espaço para a produção 
do consenso. Ressalte-se que a pesquisa foi iniciada durante a realização do Doutorado em 
Direito junto a Universidade Estácio de Sá, onde se iniciou o estranhamento com essa questão 
do Ensino Jurídico Brasileiro. Assim, a investigação nos Projetos Pedagógicos permitirá 
evidenciar se Lógica do Contraditório está presente no Ensino Jurídico Brasileiro e qual a 
repercussão disto, na formação do profissional de direito no Brasil.  
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