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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo mapear, por meio da Metodologia da Análise
Semiolinguística do Discurso, quais são os sentidos e os usos dados à expressão “Cultura
Jurídica” quando utilizada nos trabalhos acadêmicos (dissertações e teses) produzidos no
campo do Direito brasileiro. Partindo da hipótese de que este é uma expressão polissêmica e
de que os juristas e os pesquisadores brasileiros inseridos no campo jurídico ao o utilizarem
não se preocupam em referenciá-lo e contextualizá-lo em suas abordagens, a pesquisa
procurou descrever, analisar e comparar, a partir dos referenciais teóricos da História e da
Antropologia Cultural, primeiros a adotarem a expressão “Cultura Jurídica” como uma
categoria teórica, como ela vem sendo desenvolvida e articulada nos trabalhos acadêmicos
jurídicos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVES: Cultura Jurídica; Dissertações e Teses do Direito; Análise
Semiolinguística do Discurso; Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

This research aims to map, through the Semiolinguistic Analysis of the Discourse
Methodology, what are the meanings and uses given to the expression Legal Culture when it
used in the academic works (PhD dissertations and Master theses) produced in the Brazilian
Legal field. Based on the hypothesis that this is a polysemic term and that Brazilian jurists and
researchers inserted in the legal field when using it do not bother to refer it and contextualize
it in their approaches, the research sought to describe, analyzing and comparing, from the
History and Cultural Anthropology theoretical references, the first to adopt the term Legal
Culture as a theoretical category, as it has been developed and articulated in Brazilian
academic legal studies.

KEYWORDS: Legal Culture; PhD Dissertations and master Theses; Semiolinguistic
Analysis of the Discourse Methodology; Interdisciplinarity.
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