
P R O G R A M A
Disciplina: ANTROPOLOGIA JURIDICA CÓD.:

ENEX 60109
Curso: DIREITO

Etapa Carga Horária Vigência a partir de
2ª Semanal: 2 horas-aula Semestral: 40 horas-aula 2015.1

Ementa: O estudo da Antropologia no contexto da formação das Ciências Sociais no Ocidente com
foco na Antropologia cultural evidenciando o fenômeno jurídico enquanto elemento estabilizador dos
grupos culturais e sociais; métodos e procedimentos de pesquisa e suas principais tendências teóricas
intrincadas nas relações entre o humano, a sociedade e a Cultura; análise do discurso do direito e de
seu campo de atuação; diálogo entre a tendência monista e dogmática do Direito e a dimensão zetética
do discurso pluralista da ciência antropológica; o modo antropológico de pensar o Direito enfatizando
as relações entre saber e conhecimento, sociedade, Estado de Direito, democracia, direitos humanos,
justiça e controle social. Análise dos conceitos chave: Natureza x cultura e organização social;
genética e personalidade; sociedade e diversidade cultural, raça e etnia, alteridade, diferença,
desigualdade, etnocentrismo e relativismo cultural, mito e simbologia, sistemas de parentesco.

Objetivo Geral: Possibilitar ao aluno formação básica em antropologia cultural visando o
desenvolvimento da ampla percepção das relações culturais e sociais que se estabelecem a partir do
entendimento do pluriculturalismo, diversidade e diferenças culturais entre pessoas, grupos e
populações.

Metodologia / Diretivas: As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, debates e
seminários referentes aos autores e as obras jurídicas. Os alunos deverão desenvolver resumos e
resenhas, correlacionando conjunturas de conhecimento e análise crítica. Os recursos a serem
utilizados, durante as aulas serão quadro branco, datashow e outros eventualmente úteis.

Avaliação: Atividade teórica em forma de provas discursivas acerca do conteúdo ministrado,
provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados. Estudo de Casos e
Jurisprudência. Apresentação de trabalhos de pesquisa. Seminário.

Conteúdo Programático
UNIDADE I – A Antropologia: um Saber Acadêmico
1.1. O que é Antropologia Social e cultural/A Antropologia Jurídica/Relação com outras disciplinas.
1.2. Campo de organização institucional.
1.3. Relação com outras disciplinas/Interesses científicos.
1.4. Formação de uma literatura “etnográfica” sobre a diversidade cultural.
1.5. Discussão sobre os primeiros relatos da alteridade (livros, cartas, diários e ensaios) feitos por
missionários, viajantes, comerciantes, exploradores, militares, administradores coloniais, filósofos etc.
entre os séculos XVI e XIX.
1.6. O evolucionismo e o Direito/ Raça e Cultura.
1.7. Etnocentrismo/relativismo.
1.8. A antropologia no Brasil – Antropologia e Direito.



UNIDADE II – Cultura: um Conceito Antropológico
2.1. Conceitos de Cultura.
2.2. Natureza X Cultura - Cultura e Sociedade.
2.3. Dimensões do conceito de cultura.
2.4. “Globalização e cultura” - multiculturalismo.
2.5. A questão da identidade / “Globalização cultural?”.
2.6. Relativismos cultural / etnocentrismo.
2.7. Familiaridade e distanciamento.
2.8. Alteridade cultural (“Nós” e o “outro”).

UNIDADE III – Escola Sociológica Francesa/Escola Estruturalista
3.1. Sistema de parentesco e Religião/A perspectiva do Direito.
3.2. A diversidade dos agrupamentos humanos.
3.3. Família, clã, tronco gens. Totem X Tabu.
3.4. A diversidade Religiosa do mundo contemporâneo e os desafios éticos.
3.5. A construção familiar no mundo contemporâneo.
3.6. Os vários etnocentrismos.
3.7. Globalização e etnocentrismo.

UNIDADE IV - A Nova Antropologia (Guertz): Direitos e “Minorias”
4.1. As fontes do Direito (monismo e pluralismo jurídico/Tipos de análise das fontes discursivas
(Zetética/dogmática); As representações coletivas Simbologia.
4.2. As questões sociais no Brasil e a contribuição da antropologia.
4.3. A questão Racial e a cultura. Comparação entre sociedades e culturas.
4.4. A antropologia jurídica e as reengenharias do laço social.
4.5. Direito Alternativo. “O Direito achado na rua”.
4.6. A vida nas relações humanas atuais.
4.7. A noção de justo/inteligência coletiva.
4.8. Relações interpessoais e a cultura: classificações dos fatos culturais.
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