PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO
DISCIPLINA: Metodologia e Análise do Discurso
CARGA HORÁRIA: 45 horas/aula
CRÉDITOS ACADÊMICOS: 3 créditos
PROFESSOR: Dr. Rafael Lazzarotto Simioni e Dr. Cícero Krupp da Luz.

1 EMENTA
Epistemologia e análise do discurso. Pressupostos, métodos e procedimentos de análise
de discurso. Intertextualidade e interdiscursividade. Teoria da ciência e
plurirreferencialidade. Ciência jurídica e senso comum teórico. Estrutura da linguagem
científica. Metodologias científicas contemporâneas. Analítica, semântica e pragmática.
Desenhos de pesquisa. Pesquisa-ação.
2 OBJETIVOS
Desenvolver as habilidades e competências necessárias para a elaboração, organização e
execução de pesquisas científicas em direito, por meio da compreensão das diversas
etapas da pesquisa: escolha do tema, do problema, da abordagem, do referencial teórico,
das diversas metodologias contemporâneas de investigação e o significado que essas
escolhas possuem em termos de produção de discurso jurídico. Pretende-se desenvolver
reflexões sobre o lugar de fala do discurso jurídico, a reprodução das relações de poder
por meio dos campos epistêmicos do direito e as possibilidades de transformação da
cultura jurídica brasileira com vistas a um conhecimento jurídico de emancipação.
3 METODOLOGIA
Aulas expositivo-dialogadas, debates e discussões de reflexão, apresentação de
seminários, leituras dirigidas e elaboração de trabalhos escritos.
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. 08/02 Primeira aula: apresentação da disciplina (Rafael e Cícero)
Bloco I– Teoria da Ciência
2. 15/02 Cultura jurídica e história do pensamento científico ocidental (Rafael)
3. 15/03 Senso Comum teórico - Warat, Kuhn, Lakatos (Cícero)

Bloco II – Estrutura da linguagem científica
4. 29/03 Estrutura do Projeto de Pesquisa I – Pergunta, hipóteses e escolha da bibliografia.
Oficina: Criação dos elementos iniciais do projeto a partir de um texto (Cícero).
5.05/04Estrutura do Projeto de Pesquisa II – Tema, delimitação, objetivos geral e
específico, justificativa (Rafael).
6. 12/04Revistas, livros, apresentação de trabalhos e formas de citação (Cícero).
7. 10/05Avaliação I
Bloco III – Metodologias científicas contemporâneas
8. 17/05Gêneros de pesquisas comuns no Direito: Analítica, Semântica (Hermenêutica),
Pragmática (Empírica). Entrevistas, história oral e análise do discurso do sujeito coletivo
(Rafael).
9. 24/05 Desenhos de pesquisa e pesquisa empírica (quali/quanti) (Cícero).
10. 07/06Direito Comparado e Pesquisa-ação (Cícero).
11. 28/06Avaliação II.
5 AVALIAÇÃO
O sistema de avaliação compreende dois instrumentos:
a) duas provas valendo 3 pontos cada uma;
b) entrega de um paper, envolvendo uma temática de pesquisa do PPGD e o
desenvolvimento dela mediante a experimentação de uma metodologia
trabalhada na disciplina, valendo 4 pontos.
A avaliação do paper levará em consideração os mesmos critérios atualmente exigidos
pelas revistas jurídicas qualificadas, para análise de artigos submetidos à publicação
(requisitos formais, estrutura da linguagem, atualidade, relevância científica, bibliografia),
além da pertinência do tema à área de concentração do PPGD/FDSM e da correta
utilização de uma das metodologiasestudadas na disciplina.
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