
 1 

 

 

Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana 
Autorizada pela Portaria Ministerial nº 552 de 22 de março de 2001 e 

publicada no Diário Oficial da União de 26 de março de 2001. 

Endereço: Rua Juracy Magalhães, 222 – Ponto Central - CEP 44.032-620 

Telefax: (75) 3616-9466 - Feira de Santana-Bahia 

Site: www.fat.edu.br   E-mail: fat@fat.edu.br 

CGC: 01.149.432/0001-21 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO 2011.1 

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR 208 ANTROPOLOGIA GERAL E JURÍDICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36h 2º 

 

EMENTA 

Estudo do Direito sob o ponto de vista Antropológico: A natureza da ação jurídica. A 

constituição dos campos de estudo e pesquisa - o alcance e o universo de estudo da 

Antropologia Jurídica. Análise de processos, resoluções, disputas e situações de conflito em 

diferentes sociedades e/ou contextos culturais específicos e diferenciados, a partir da 

perspectiva interpretativa. A disciplina enfoca 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. 

 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL: 

A disciplina tem por objetivo introduzir o aluno ao estudo da Antropologia – do “Olhar 

Antropológico” e da Antropologia Jurídica. À constituição dos campos de estudo e pesquisa 

da Antropologia jurídica. Propiciar fundamentação teórica básica à compreensão dos 

processos sociais presente nas organizações jurídicas através do estudo e discussão das 

principais correntes Antropológicas; com esse olhar, estabelecer correlações entre direito, 

justiça, lei e costumes nas sociedades primitivas a partir de textos antropológicos clássicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

http://www.fat.edu.br/


 2 

1. A constituição dos campos de estudo e pesquisa da Antropologia jurídica.  

2. Encontro entre saberes antropológico, médico e jurídico.  

3. Repressão e criminalização de práticas mágico religiosas no Brasil.  

4. Justiça, lei e costume nas sociedades primitivas.  

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para tanto, 

de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do homem, da 

sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de um sistema 

complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Antropologia: cultura, alteridade e encontro: “o fazer Antropológico e o Direito”; o 

Direito como “fato cultural”: a Antropologia e a lei; Da natureza à cultura. O que é 

Cultura? Dinâmica e operação da cultura; Relativismo e Etnocentrismo. 

2. Introdução ao estudo da Antropologia Jurídica - Etnografia e Comparação em 

Antropologia do Direito. A Constituição dos campos de estudo da Antropologia 

Jurídica. 

3. Encontro entre saberes antropológico, médico e jurídico.  

4. Repressão e criminalização de práticas mágico religiosas no Brasil. 

5. Justiça, lei e costume nas sociedades primitivas. 

 

METODOLOGIA 

A condução da disciplina está concentrada no aluno e voltada para o desenvolvimento e a 

criação do esforço de aprendizagem compartilhado pelo aluno individualmente e no grupo 

com adoção das seguintes estratégias metodológicas: 

 - Aulas Expositivas 

 - Exercícios, trabalhos e debates 

 - Análise de textos e casos. 

 

RECURSOS 

Aula expositiva, data-show, vídeo. 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será feita através de conceitos, aproveitando-se todas as atividades desenvolvidas 

pelo aluno durante o semestre, constantes de: provas; trabalhos individuais ou em grupo; de 
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exercícios realizados em sala de aula e fora dela; da participação em seminários; da 

participação do aluno nas discussões desencadeadas na sala de aula; do interesse do aluno nas 

variadas atividades propostas; da assiduidade e disciplina. Os critérios serão adequados à 

proposta institucional de avaliação com duas unidades (avaliações) semestrais, compondo-se 

as notas dos diversos instrumentos de avaliação supra descritos para cada unidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAVIS, Shelton. H. Antropologia do Direito.Rio de Janeiro: Zahar. 

SHIRLEY,Robert W. Antropologia Jurídica. São Paulo:Saraiva.  

DAMATTA,Roberto. Relativisando: Uma introdução “a Antropologia Social. Rio de 

Janeiro:Rocco. 

GERRTZ, Clifford. Um Jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa. In: A 

Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro:Zahar.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Zahar.  

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense.  

LIMA, Kant de & NOVAES, Regina Reyes (Org.). Antropologia e Direitos Humanos 

(Vol.1). Niterói/ Rio de Janeiro: EdUFF.  

MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume na sociedade selvagem. Brasília?São Paulo: 

Ed. UnB/ Imprensa Oficial do Estado.  

MAUSS, Marcel . Ensaio sobre a Dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: 

Sociologia e Antropologia. São Paulo: EDUSP,  

MONTERO, Paula. Da doença a desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal.  

ROCHA, Everardo. O que é Etnocentrismo? (Coleção Primeiros Passos,124). São Paulo: 

Brasiliense. 

UZIEL, Anna Paula. “Homossexualidade e parentalidade: ecos de uma conjugação” In 

HEILBORN, Maria Luiza (Org.). Família e Sexualidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, 

pp. 87-117.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONSECA, Cláudia (org.). Horizontes Antropológicos: diversidade cultural e cidadania. 

Porto Alegre. Ano 5,n.10, maio/1999.  

BALANDIER, Georges. O poder em cena . Brasília :UnB,1982.  

FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU.  

SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore. Sortilégio de Saberes – Curandeiros e Juízes nos 

Tribunais Brasileiros (1900-1990). São Paulo: IBCCRIM,2004.  
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Professor responsável pela disciplina: Coordenador (a) do Colegiado do Curso 

 
Luiz Alberto Lima 

 
Profª Hilda Ledoux Vargas de Araujo 

 

Direção Acadêmica Direção Geral 

 
Prof. Dr. José Maria Dias Filho 

 
Prof. Antonio Walter Moraes Lima 

 


