
 

Apresentação 

 

Coordenar a publicação de uma coletânea de textos apresentados no GT 

Sociologia, Antropologia e Cultura Jurídica, no XXIII Encontro Nacional do 

Conpedi/UFSC, realizado nos dias 30 de abril a 03 de maio de 2014, em 

Florianópolis/SC, é sem dúvida um privilégio, pois tais trabalhos demonstram a 

qualidade das pesquisas produzidas pelos Programas de Pós-graduação em Direito das 

diversas instituições brasileiras, nas quais se enfatiza o enfoque metodológico e a 

pesquisa empírica na área jurídica. 

As diversas apresentações enfatizaram os dados empíricos colhidos em suas 

pesquisas, a fim de contextualizar as discussões nos distintos panoramas históricos e 

culturais. 

O intuito do grupo, tanto no decorrer das apresentações dos trabalhos, como nos 

comentários dos três coordenadores foi de aproximar os pesquisadores, participantes do 

GT, de várias fontes bibliográficas e de pesquisas empíricas realizadas no campo 

jurídico, bem como socializar essas pesquisas a fim de desenvolver uma maior 

compreensão dos temas explanados. 

As discussões metodológicas pautaram-se em várias problemáticas, como: 

sociologia e cultura jurídica na América Latina; conflito e antropologia; e, legislação e 

controle social.  

As temáticas que circundam a pesquisa e produção acadêmica em Direito exige, 

sem dúvidas, precisão e rigor científico, mas, também, abertura para as complexas teias 

sócio-históricas, antropológicas, culturais, dentre outros ramos do conhecimento. É de 

comum acordo, que desde o século XIX até a primeira metade do século XX 

predominou no estudo do Direito o modelo teórico chamado positivismo jurídico. Para 

tanto, norteava-se pelo princípio da pureza com o qual pretendia uma suposta 

neutralidade científica livre de influências “perturbadoras” de ordem epistemológica 

(sociologia, antropologia, economia, e demais), e axiológica (filosofia, ética, etc). 

Reconhecendo os embates realizados nos campos conceituais das Ciências 

Humanas, Jurídicas e Sociais na segunda metade do século XX foram adentrando ao 

debate científico novos objetos e novas metodologias. Essas resultaram em uma 

aproximação dos objetos de pesquisa, sendo necessário, por conseguinte se fazer pensar 

sobre os processos culturais e as diferentes estruturas sociais de ambos.  



Por conseguinte, em um país tão miscigenado como o Brasil, para a área jurídica 

é imprescindível reconhecer as diferentes culturas, crenças, subjetividades e religiões, 

pois esses fatores que nos diferem não devem impulsionar desigualdades. Além da 

aplicação da lei, deve-se levar em conta o “ser humano’, e pela ótica antropológica e 

sociológica saímos da individualização e partimos para o “outro”, para a coletividade e 

suas múltiplas culturas, permitindo devolver a responsabilidade social aos indivíduos.  

Nesse sentido, registra-se aqui, nossos cumprimentos ao CONPEDI e a cada um 

dos autores dos artigos que compõem esta coletânea pela belíssima articulação dos 

temas: Costumes, culturas. 

Parabéns a todos que colaboraram com a edição desta obra!  
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