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A BASE SOCIAL DO DIREITO: 1. Direito Vivo. 2. A investigação do direito vivo. 3. Pluralismo jurídico: a coexistência
entre direito vivo e direito estatal. A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E SOCIEDADE: 4. O direito como mecanismo integrador
da sociedade. 5. O direito como mecanismo repressivo e ideológico do Estado; 6. O direito como ordem autônoma e
EMENTA
legítima; 7. A erosão da autonomia e legitimidade do direito. O DIREITO E OS TRIBUNAIS: 8. O Direito como
instrumento de mobilização social: estratégias jurisdicionais; 9. Sociologia da Administração da Justiça. O DIREITO E
AS PROFISSÕES. 10. Sociologia do campo jurídico; 11. Sociologia das Profissões Jurídicas.
Propor uma reflexão ampla sobre a importância do estudo do direito como fenômeno social para o exercício das
OBJETIVOS
atividades acadêmica e jurídico-profissional;
Familiarizar o estudante com as principais teorias e os principais campos de estudo da sociologia jurídica.
Aulas participativas e interativas. Leituras prévias obrigatórias. Discussões e debates mediados pelo professor,
METODOLOGIA
seguidas de breve aula expositiva. Eventuais dinâmicas e/ou atividades simuladas em duplas ou grupos.
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.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
X
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
HABILIDADES
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
Exigência
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de
MEC
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
CNE/CES nº
utilização de processos, atos e procedimentos.
5, 18 de
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
dezembro de
2018

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.

AULA

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

1

Apresentação geral do curso

2

Direito Vivo

3

A investigação do direito vivo

4

Pluralismo Jurídico: a coexistência entre direito vivo e direito estatal

5

O direito como mecanismo integrador da sociedade

6

O direito como mecanismo repressivo e ideológico do Estado

7

O direito como ordem autônoma e legítima

8

A erosão da autonomia e legitimidade do direito

9

O Direito como instrumento de mobilização social: estratégias jurisdicionais

10

Sociologia da Administração da Justiça (primeira parte)
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11

Sociologia da Administração da Justiça (segunda parte)

12

Sociologia do Campo Jurídico

13

Sociologia das Profissões Jurídicas
P1: 40%

Prova com consulta

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

P2: 40%

Prova com consulta
Textos de reação: 20%
Os alunos deverão elaborar ao longo do semestre, em duplas, cinco textos de reação aos casos e textos discutidos em
sala de aula. O texto reação consiste em um comentário crítico, de duas páginas (documento word, times new roman
12, espaço 1,5 ou simples), sobre os textos indicados para a leitura da aula. Cada texto reação solicitado valerá 0,4
pontos na média final.
Não será admitida a entrega do texto reação fora do prazo. Os critérios de avaliação para a avaliação de cada texto
reação são os seguintes:
o Clareza e precisão da linguagem (20%)
o Demonstração de compreensão do texto (60%)
o Desenvolvimento de um argumento pessoal sobre o texto (20%)
o Crítica, relação do texto com a realidade, relação do texto com outros textos e autores) (20%)
Ponto de acréscimo por participação em sala de aula
Os alunos que participarem efetivamente das discussões em sala de aula receberão o acréscimo de 1 ponto na média
final. Desse modo, um aluno que obtém, por exemplo, 8 na média final, caso tenha participado ativamente das
discussões em sala de aula, terá sua nota aumentada para 9.
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.
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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