
Graduação – Grade Curricular  
 

RAS GR FGV 008 N - Plano de ensino Disc Obrigatória. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 

Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 
Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  SOCIOLOGIA JURÍDICA 

DOCENTE NATASHA SALINAS 

CÓDIGO GRDDIR012 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO 2º NATUREZA OBRIGATÓRIA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

Direito e Teoria Social: 1. Posição e Autonomia da Sociologia Jurídica; 2. A Base Social do Direito; 3. Direito e Mudança 
Social; 4. As Funções Sociais do Direito; 5. Direito, Poder e Ideologia; 6. Legitimidade e Racionalidade do Direito; 
Direito, Sociedade e Estado: 1. Direito no Estado Liberal; 2. Direito no Estado de Bem-Estar Social; 3. Direito na 
Economia Globalizada; Campos de Estudo da Sociologia Jurídica: 1. Pluralismo Jurídico; 2. Sociologia da Administração 
da Justiça; 3. Sociologia das Profissões Jurídicas; 4. Ensino Jurídico; 5. Pesquisa Sociojurídica; 6. Direito e Movimentos 
Sociais; 7. Direito e Desenvolvimento. 

OBJETIVOS 
Propor uma reflexão ampla sobre a importância do estudo do direito como fenômeno social para o exercício das 
atividades acadêmica e jurídico-profissional;  
Familiarizar o estudante com as principais teorias e os principais campos de estudo da sociologia jurídica. 

METODOLOGIA 
Aulas participativas e interativas. Leituras prévias obrigatórias. Discussões e debates mediados pelo professor, 
seguidas de breve aula expositiva. Eventuais dinâmicas e/ou atividades simuladas em duplas ou grupos. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X 
Outras: 1. Familiarizar-se com técnicas de pesquisa empírica qualitativa, como observação direta e a análise de 
documentos jurídicos. 2. Desenvolver um olhar crítico sobre o Direito. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Posição e Autonomia da Sociologia Jurídica 

2 A Base Social do Direito 

3 Direito e Mudança Social 

4 As Funções Sociais do Direito 

5 Direito, Poder e Ideologia 

6 Legitimidade e Racionalidade do Direito 

7 Direito e Transformações do Estado Moderno   

8 Direito na Economia Globalizada 

9 Pluralismo Jurídico 

10 Sociologia da Administração da Justiça 
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11 Sociologia das Profissões Jurídicas 

12 Ensino Jurídico 

13 Pesquisa Sociojurídica 

14 Direito e Movimentos Sociais 

15 Direito e Desenvolvimento 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação em aula: 10% 

 Demonstração de leitura dos textos e ativo engajamento nas discussões em sala de aula. 
P1: 50% 

 Os alunos deverão apresentar 4 reaction papers ao longo do curso. O reaction paper consiste em um 
comentário crítico, de duas páginas, sobre o texto indicado para a leitura de cada aula. A nota da P1 será a 
média dos 4 trabalhos apresentados.  

P2: 50% 

 Os alunos deverão entregar, até a semana da P2, um relatório (em torno de 8 páginas) que descreva uma 
situação onde o Direito (e os profissionais do Direito) possam ser vistos em ação. O aluno deverá empregar 
a técnica da observação direta desta situação, a qual deverá ter duração de, no mínimo, um turno (uma 
manhã ou tarde, por exemplo). 

Exemplos de situações que poderão ser observadas: 
o Uma sessão de julgamento em um juízo de segunda instância; 
o Um dia em um escritório de advocacia, cartório de tribunal, departamento de polícia, centro/instituto 

de pesquisa jurídica etc.;  
o Uma audiência pública de um órgão estatal (ex: agência reguladora ou órgão parlamentar); 
o Uma manhã em sala de aula de outra instituição de ensino de direito; 
o Uma reunião de resolução de conflitos informal (e.g. conselho de moradores). 

O relatório, além de descrever a situação observada, deverá conter uma análise que empregue ao menos três textos 
de leitura do programa (dois deles não utilizados na avaliação anterior). A descrição da situação de Direito em ação 
deve ser maior ou igual à análise. Os alunos disporão de todo o semestre para a realização da mini enquete, que valerá 
dez (dez) pontos da nota P2. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

EGELMANN, Fabiano (Org). Sociologia política das instituições judiciais. Porto Alegre: Editora da UFRGS/CEGOV, 2017.   
(Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/cegov/publicacao/v/95?n=Sociologia_Pol%C3%ADtica_das_Institui%C3%A7%C3%B5es_Judicia
is)   
FALCÃO, Joaquim; SOUTO, Claudio. Sociologia & Direito: textos básicos para a Disciplina Sociologia Jurídica. 2.ed. São 
Paulo: Thomson Learning Ltda, 1999. 
RODRIGUEZ, José Rodrigo; SILVA, Felipe Gonçalves (Coords). Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2018/2019. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CARBONNIER, Jean. Sociologie Juridique. 2ª. Ed. PARIS: PUF, 2004.  
COTTERRELL, Roger. The Sociology of Law: an Introduction. 2nd. ed. Oxford: Oxford University Press, 1992. 
FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999. 
NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Direito e Sociedade: a transição ao Sistema jurídico responsivo.Rio de Janeiro: 
REVAN, 2010. 
SANTOS, Boaventura de Souza. O Direito dos Oprimidos. Rio de Janeiro: Cortez Editora, 2014. 
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