
EMENTA DE DISCIPLINA
Disciplina: ANTROPOLOGIA DO DIREITO

Ementa: Perspectivas  antropológicas  clássicas  e  contemporâneas  sobre  o
direito. O estudo de instituições e processos judiciais em diferentes contextos
etnográficos.  Rituais  e  representações  do  direito.  Direito,  política  e
diversidade cultural.

Código: HS 135

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(x) Optativa

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Curso: Ciências Sociais

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
Carga Horária Total: 60 Carga Horária semanal: 04
Professor: João Francisco Kleba Lisboa                          email: jfklisboa@gmail.com

Validade: 2º Semestre de 2019 Horário: quinta-feira 7h30-11h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivos:  Apresentar aos estudantes, sobretudo do curso de graduação em Ciências Sociais, aspectos
básicos do campo de pesquisa e atuação profissional denominado Antropologia do Direito. Conhecer os
principais  autores da área e as discussões que vêm sendo travadas no Brasil  em torno da disciplina.
Abordar questões e dilemas profissionais ligados à pesquisa antropológica do direito, seus métodos, suas
relações com interlocutores e  preocupações éticas.  Estudar casos específicos em que a Antropologia
dialoga com ramos do Direito e com outras áreas do conhecimento e da ciência, compartilhando ou não
de substratos conceituais comuns (seja em torno do que é humano, natureza, propriedade, crime etc.).   

Metodologia:  Ao  longo  do  semestre,  serão  ministradas  aulas  expositivas,  além  de  seminários
apresentados pelos estudantes, com temas variados. Também se promoverá a leitura e discussão em sala
de textos específicos, além da realização de exercícios reflexivos e práticos sobre os temas tratados.

Programa:
EIXO 1 – INTRODUÇÃO: O CAMPO DA ANTROPOLOGIA DO DIREITO 

1ª Aula – / – Apresentação do Programa, do professor e da turma

2ª Aula – / – Direito e Antropologia
- KANT DE LIMA, Roberto. Antropologia jurídica. In LIMA, Antonio Carlos de Souza (coordenação geral).
Antropologia e direito: temas antropológicos para estudos jurídicos. Rio de Janeiro / Brasília: Contra Capa
/ LACED / Associação Brasileira de Antropologia, 2012, p. 35-54.
https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2131648
- CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís R. A dimensão simbólica dos direitos e a análise de conflitos.  Revista de
Antropologia volume 53(2), São Paulo: USP, pp. 451-473, 2010.
https://www.revistas.usp.br/ra/article/download/36432/40414/

3ª Aula – / – O Direito como “saber local”
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- GEERTZ, Clifford. O saber local: fatos e leis em uma perspectiva comparativa, in O saber local: novos 
ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 249-356.
 https://amantesdeleitura.files.wordpress.com/2016/01/o-saber-local-fatos-e-leis-numa-perspectiva-
comparativa.pdf

4ª Aula – / – Adequação e legitimidade
- CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís R. Comparação e interpretação na antropologia jurídica, Anuário Antropológico/89,
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, pp. 23-45, 1992.
http://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/6428

5ª Aula – / – Polícia, formas universais e casos “exemplares”: Rafael Braga
-  CORRÊA,  Murilo  Duarte  Costa.  Rafael  Braga Vieira:  O singular  e os universais  da polícia.  DILEMAS:
Revista de Estudos de Conflito e Controle Social – Rio de Janeiro – Vol. 11 – n. 2 – MAI-AGO 2018 – pp.
212-234
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/19466

EIXO 2 – QUESTÕES DE MÉTODO, DILEMAS ÉTICOS E PREOCUPAÇÕES DA PRÁTICA E PESQUISA

6ª Aula – / – Estado, agências e micropoderes em campo
SCHRITZMEYER,  Ana Lúcia Pastore. Etnografia dissonante dos tribunais do júri.  Tempo Social, revista de
sociologia da USP, v. 19, n. 2, p. 111-129, nov. 2007. http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/12549
- BEVILAQUA, Ciméa. Etnografia do Estado: algumas questões metodológicas e éticas. Campos 3: 51-64,
2003. https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/1587/1335

7ª Aula – / – Judicialização do cotidiano (I)
- SCHUCH, Patrice. A “judicialização do Amor”: sentidos e paradoxos de uma justiça “Engajada”. Campos
9/1:9-28, 2008. 
https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/13871/9344

8ª Aula – / - Judicialização do cotidiano (II)
- RIFIOTIS, Theophilos. Judicialização das Relações Sociais. Cadernos da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo. São Paulo, n.7, p. 26-39, nov 2017.
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Cad-Def-Pub-SP_n.7.pdf

9ª Aula – / – Judiciário e Povos Indígenas
- BAINES, Stephen G. “Esperando para ser Julgado”: Indígenas no Sistema Penitenciário de Boa Vista em
Roraima.  In Smiljanic, Maria Inês; PIMENTA, José; BAINES, Stephen Grant (Orgs.)  Faces da indianidade.
Curitiba: Nexo Design, 2009.
https://www.academia.edu/224306/Faces_da_Indianidade

10ª Aula – / – Justiça inquisitorial
- LIMA, Roberto Kant de; MOUZINHO, Gláucia M. P. Produção e reprodução da tradição inquisitorial no
Brasil: Entre delações e confissões premiadas. DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social
– Vol.9 – n.3 – SET-DEZ 2016 – pp. 505-529.
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7743/6960
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EIXO 3 – TECNOLOGIAS, HUMANIDADE E NATUREZA EM JUÍZO

11ª Aula – / – Genes, identidade e cidadania
- FONSECA, Cláudia. Mediações, tipos e figurações: reflexões em torno do uso da tecnologia DNA para
identificação criminal. Anuário Antropológico/2012-I, 2013: 09-33.
http://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/download/7227/6949

12ª Aula – / – Humano e não humano
-  BEVILAQUA,  Ciméa  Barbato.  Chimpanzés  em  juízo:  pessoas,  coisas  e  diferenças.  Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, ano 17, n. 35, p. 65-102, jan./jun. 2011. 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v17n35/v17n35a03.pdf

EIXO 4 – SEMINÁRIO EM GRUPO

13ª,  14ª  e  15ª  Aulas:  Seminário  em  grupo  sobre  temas  transversais  à  antropologia  do  direito
(exemplos:  gênero,  sexualidade,  raça,  juventude,  infância,  família,  relações  de trabalho,  migrantes,
ecologia, internet, movimentos sociais etc.)   
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO

 A avaliação poderá conter as seguintes formas: Fichamento e apresentação de textos; Participação em
sala; Apresentação de seminários; Prova dissertativa; Produção de trabalho escrito.

A aprovação está condicionada a frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina e 
enquadramento em uma das seguintes condições:

I - aproveitamento com Nota Final (NF) igual ou superior a 70, o que caracteriza a 
aprovação direta;
II - aproveitamento com Nota Média Final (NMF) igual ou superior a 50,0, resultante da 
média aritmética simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que 
caracteriza a aprovação com avaliação final.

Qualquer uma das situações abaixo resulta em reprovação:

I - frequência inferior a 75% da carga horária da disciplina, o que caracteriza a reprovação
por falta;
II - obtenção de Nota Média Final (NMF) inferior a 50,0, o que caracteriza a reprovação 
por nota.
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