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RESUMO: O trabalho apresenta duas pesquisas realizadas na Universidade Estácio de Sá e 

seus impactos para a mudança de conteúdos programáticos da disciplina Direito Constitucional, 

tendo por foco a ampliação da percepção dos alunos sobre questões étnico-raciais, ensino 

jurídico e formação do aluno do curso de Direito. A primeira pesquisa teve como objetivo 

contribuir para a difusão de conhecimentos relacionados ao racismo e à Lei 10.639/2003. Foram 

aplicados questionários aos ingressantes e concluintes, com roteiro semiestruturado, visando 

identificar, entre outros pontos, a percepção da contribuição do curso de direito sobre as 

relações étnico-raciais brasileiras. A segunda pesquisa, utilizando-se de análise do discurso, 

investigou como a doutrina destinada a graduação em Direito, na disciplina Direito 

Constitucional, abordava categorias como “raça”, “racismo”, “cor” e “etnia”, constantes da 

Constituição Federal de 1988. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da primeira 

pesquisa concluída foi uma pesquisa de campo, tendo como instrumento metodológico a 

aplicação de questionários contendo perguntas que abertas e fechadas, buscando intercalar 

informações quanti e qualitativas, cuja ênfase, neste trabalho, está relacionada à percepção dos 

alunos sobre o conteúdo estudado ou a ser estudado no curso de Direito que guardem relação 

com a questão racial no Brasil e/ou com políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de 

valorização da diversidade, a fim de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial. 

Para o desenvolvimento da segunda parte deste trabalho, que envolveu pesquisa concluída e 

relacionada às percepções sobre o racismo no campo jurídico brasileiro, se pretendeu uma 

perspectiva metodológica bibliográfica-documental. O corpus principal de análise, na segunda 

pesquisa concluída, foram os livros de doutrina de Direito Constitucional, que são utilizados 

pelos operadores do direito em sua prática e pelos estudantes em sua formação, de onde 

pretende-se compreender de que maneira as categorias relacionadas à raça e ao racismo são 

abordadas e trabalhadas na doutrina brasileira. Para tanto, foram utilizadas ferramentas 

metodológicas da Análise Semiolinguística do Discurso, baseando-nos principalmente na obra 

de Patrick Charaudeau. Os principais resultados da primeira pesquisa foram relacionados à 

necessidade de ampliação dos esforços para que os conteúdos do curso de Direito ampliassem 

a abordagem sobre as questões étnico-raciais. Os principais resultados da segunda pesquisa 

foram relacionados a inexistência de tratamento dos autores de obras de Direito Constitucional 

destinadas à graduação em Direito em relação as categorias “raça”, “racismo”, “cor” e “etnia”. 

Tais pesquisas foram determinantes para a criação do projeto de extensão social Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Estácio e para a modificação do conteúdo da disciplina 

Direito Constitucional, visando ampliar a abordagem temática sobre as questões étnico-raciais 

brasileiras.  
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