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Simpósio: 20 - DIREITOS HUMANOS E  ENSINO JURÍDICO, AS FACULDADE DE 
DIREITO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
RESUMO: Nossa proposta  busca aproximar áreas de conhecimento das ciências sociais 
aplicadas e das ciências humanas, especificamente o Direito, a História e a Semiolinguística, 
sendo fruto das pesquisas que realizamos desde 2008. Pretendemos  apresentar um estudo que 
procure explicitar as regras ou categorias teóricas presentes na gramática discursiva  do campo 
jurídico brasileiro, em especial, entre elas,  a lógica do contraditório. A categoria “gramática 
discursiva/decisória” do campo jurídico brasileiro significa a estrutura mental que organiza e 
dá sentido às interpretações/decisões dos agentes do campo. A ideia de gramática é apropriada 
da Linguística, significando um “instrumento organizador de mundo” e se inspira na proposta 
da gramática internalizada. Já a lógica do contraditório é uma categoria teórica estruturante do 
habitus do campo jurídico brasileiro e, portanto, modela a formação dos raciocínios e práticas 
da cultura jurídica no Brasil. Assim, não se trata de uma garantia ou princípio processual que 
prescreve formas de condução do processo para/pelas partes e ao juiz em suas atuações no 
Processo Civil, Administrativo ou Penal. Aqui, o contraditório permite navegar e funcionar no 
universo jurídico, sendo significativo o fato de que os alunos de Direito, desde cedo, sejam 
apresentados às diferentes “correntes doutrinárias e jurisprudenciais” sobre os mais variados 
temas. Em especial, neste trabalho, pretendemos aprofundar nossa investigação sobre estas duas 
categorias teóricas, bem como traçar uma aproximação mais detalhada entre a lógica  do 
contraditório e o modelo do ensino jurídico universitário medieval . As relações que 
estabelecemos entre as universidades medievais europeias  e seus intelectuais, em especial do 
Direito, suas permanências em seu modo de fazer scientia  e,  portanto, de pensar e transmitir 
seus pensamentos e a lógica do contraditório presente na cultura jurídica brasileira se costura 
pelo método próprio desses intelectuais medievais em seus procedimentos de exposição, a 
escolástica  e os seus exercícios: quaestio, disputatio  e quodlibet. Tributária dessa prática 
medieval, a lógica do contraditório, na cultura jurídica brasileira, não permite a construção de 
sentidos compartilhados que possibilitariam a administração do conflito social trazido aos 
tribunais, com a internalização das regras jurídicas pelos cidadãos. Ao revés, o contraditório 
fomenta mais conflitos e divergências, pois permite que haja a solução do processo, com a 
escolha de uma das interpretações possíveis do direito, sem que o conflito seja administrado. 
Essa desconsideração do conflito leva a um distanciamento entre o juiz e a sociedade/cidadão 



e concorre também para manter um sistema que reproduz vertiginosamente ações judiciais, 
materializado em um número inadministrável de processos. 
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