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RESUMO: Este trabalho é fruto das pesquisas que realizei para a minha dissertação de 
Mestrado no grupo de pesquisa Núcleo de Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e 
Discurso do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, sob a 
coordenação dos professores Rafael Iorio e Fernanda Duarte. Parto da hipótese de que a 
expressão Cultura Jurídica, e aqui a denomino de expressão por não poder afirmar ainda no 
meu corpora da pesquisa de que todos os autores/enunciadores a utilizam como uma categoria 
teórica ou operacional, ou seja, como um conceito de articulação ou conexão de sentidos entre 
o objeto estudado e a sua explicação, que é cada vez mais usada em trabalhos jurídicos (veja-
se, por exemplo, que nos últimos 4 anos existem 74 dissertações de mestrado e teses de 
doutorado em Direito no Brasil que se usam da expressão) de que tal qual fora mapeado no 
cenário norte- americano,  é polissêmica e não há consenso sobre seus usos e utilidades, também 
não o é no Brasil. No intuito desta verificação, o trabalho objetiva catalogar e analisar, através 
da Metodologia da Análise da  Semiolinguística do Discurso (de matriz francesa de Patrick 
Charaudeau e Dominique Mainguenaeau), por seus três lugares de produção de sentidos, a 
doutrina ou sistema teórico, a retórica e os elementos de legitimação do discurso, bem como da 
categoria Campos Significativos, os diversos sentidos ou significados (polissemia) que a 
categoria teórica ou operacional Cultura Jurídica possui nos estudos acadêmico-jurídicos 
brasileiros, que a marcam como relevantes em seus títulos, resumos ou palavras-chaves, em 
especial nas dissertações e teses da área do Direito da CAPES. Em outras palavras, com a 
análise dessas teses e dissertações, busco iluminar, descrever e organizar como o campo jurídico 
cientifico brasileiro entende, conceitua e opera a categoria Cultura Jurídica, bem como fazer 
uma reflexão de sua utilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Jurídica; Análise Semiolinguística do Discurso; Categoria 
jurídica. 


