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1. INTRODUÇÃO 

 
O escopo do presente artigo é perscrutar o Direito, sua estrutura interna, 

essência, funcionalidade, visando analisar a sua lógica e racionalidade, de 

modo a desnudá-lo para poder extrair significações relevantes quanto a esse 

saber social. Para tanto, buscou-se apoio no método etnográfico, largamente 

utilizado pela Antropologia, assumindo ser o Direito um fato social a ser 

compreendido e analisado, de forma que se possa verdadeiramente produzir 

uma investigação científica acerca de seu ethos. 

Para tanto, buscou-se inicialmente analisar brevemente acerca do histórico da 

Antropologia do Direito compreendendo o que busca esse saber científico e  

sua aplicabilidade no âmbito da pesquisa jurídica. Neste diapasão, procurou-se 

demonstrar a importância da investigação científica baconiana para suscitar a 

sensibilidade etnográfica do Direito. 

Em seguida, passou-se a tarefa de desnudar a ciência jurídica  perquirindo 

sobre as formas de resolução de conflitos a partir do olhar das partes 

envolvidas em litígios, o que deu ensejo ao fenômeno do pluralismo jurídico, 
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contrapondo mecanismos do Direito estatal com o Direito não oficial, avaliando 

a satisfação das partes quanto às respostas às suas demandas, de modo a se 

ter um parâmetro de satisfação destas. 

Constatou-se que o Direito é um saber local produzido artesanalmente, 

ocorrendo estranhamento de uma comunidade para outra, uma vez que é 

produto cultural atrelado às especificidades históricas, econômicas e sociais, 

não podendo, desta forma, ser transplantado de um lugar para outro, sob pena 

de violar valores e macular identidades de povos que preservam suas tradições 

e costumes. 

Por fim, utilizando-se do recurso metafórico e realizando uma leitura 

cartográfica do Direito, demonstrou-se que ele pode ser imaginado e 

representado espacialmente de diversas formas, sendo três as variáveis que 

impactam neste processo imaginativo, a saber: escala, projeção e 

simbolização. 

 
 
 

2. BREVE RESTROSPECTIVO HISTÓRICO DA ANTROPOLOGIA DO 

DIREITO 

 

Segundo Lima (2009, p. 7), a Antropologia do Direito traz como questão 

fundamental “descrever e classificar as diferentes formas de controle social 

bem como descobrir a origem e leis de seu desenvolvimento”. O modelo 

empregado inicialmente, denominado de “evolucionismo unilinear do século 

XIX” (Maine, 1861; Bachofen, 1861; Maclennam, 1865; Durkheim, 1893) ou de 

“falso evolucionismo” (Lévi-Strauss, 1960), não deu conta de explicar 

satisfatoriamente o seu objeto de pesquisa, uma vez que de forma fantasiosa 

delineou estágios de evolução social, encontrando-se no topo da escala 

evolutiva sociedades tidas como complexas e superiores. 

Lima (2009, p. 6) cita como exemplo caricatural dessa perspectiva teórica o 

trabalho de Morgan sobre a “Sociedade Primitiva” classificando a evolução da 

humanidade em uma única linha evolutiva, passando por estágios que vão da 

“selvageria” até a “civilização”, tendo como fase intermediária a “barbárie”, 

utilizando como parâmetro de avaliação o capital tecnológico da época. 
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Em sua classificação a sociedade vitoriana do século XIX encontrava-se no 

topo do seu esquema evolutivo – sendo ela monoteísta, parlamentar, 

monogâmica, capitalista e contratual, elementos estes representativos de 

superioridade frente às demais sociedades. Porém esta sua tese jamais foi 

validada por meio de investigação empírica, sendo, por este motivo, descartada 

enquanto teoria científica. 

Ocorre que esta teoria gerou herdeiros intelectuais que investigaram também 

acerca da evolução da sociedade, classificando-as das mais simples às mais 

complexas, mas, desta vez, numa perspectiva multilinear. Esses evolucionistas 

também se utilizaram do parâmetro tecnológico para elaborarem seu esquema 

classificatório e, segundo eles, a especialização, ao lado da centralização, era 

um dos elementos cruciais para definir a superioridade social da época. Por 

isso, as sociedades que possuíam juízes, mediadores, árbitros, tribunais, 

códigos, eram consideradas superiores em detrimento das demais, 

consideradas simples e primitiva. 

A mudança de perspectiva teórica mudou apenas quando foi alterada a forma 

de catalogar as informações acerca das sociedades “não europeias”, realizada 

antes por profissionais não especializados, sendo substituída posteriormente 

por antropólogos profissionais que se prontificaram a investigar in loco os 

fenômenos sociais das sociedades ditas “exóticas”, tendo por consequência a 

incorporação das teorias sociais nativas, tornando algo antes considerado 

estranho como familiar e cotidiano. 

Desta forma, buscou-se compreender os fenômenos sociais da comunidade 

nativa dentro de um contexto próprio, com significações específicas, 

reconhecendo a funcionalidade e interdependência dos fatos sociais, onde “o 

direito aparece como um caso privilegiado de controle social, não só para 

reprimir comportamentos indesejáveis mas também como produtor de uma 

ordem social definida” (LIMA, 2009, p. 9). 

A antropologia consolidou-se então como uma ciência que busca refletir 

teoricamente acerca dos elementos de seu objeto de estudo, utilizando-se do 

método etnográfico para tanto, descrevendo e interpretando seu objeto  de 

modo a ampliar seu horizonte rumo à    compreensão, a partir do olhar “nativo”, 
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sendo o antropólogo um “observador participante” a desvendar, de modo 

imparcial, a realidade circundante. Busca compreender os fatos sociais 

nascidos espontaneamente de uma determinada comunidade, visando 

descrevê-lo e analisá-lo, de modo a produzir um determinado saber. 

Utilizando-se de argumentos com autoridade, sempre buscando compreender o 

sentido das práticas nativas de modo a desvelar seu objeto de estudo e assim 

poder contribuir para a construção dos saberes sociais, o método etnográfico 

pode ser exercido não apenas com relação aos fatos sociais de que participa o 

pesquisador, mas também com relação a qualquer objeto cultural - podendo  

ser ele escrito ou oral -, apesar de tradicionalmente ter-se privilegiado o método 

oral, haja vista as pesquisas terem sido realizadas em sociedades sem escrita, 

em especial nas tradições inglesa e norte-americana (LIMA, 2009, p. 13). 

Desta forma, o Direito, enquanto objeto cultural pode e deve ser pesquisado 

pela antropologia de modo a desvelá-lo em sua estrutura e lógica interna, 

buscando compreender seu funcionamento e seu papel enquanto instrumento 

de controle social, visando compreender seus contornos e traços distintivos das 

demais ciências que lhe possibilitou um status científico autônomo e específico. 

 
 
 

3. ANTROPOLOGIA E DIREITO: A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO 

BACONIANA PARA SUSCITAR A SENSIBILIDADE ETNOGRÁFICA NO 

DIREITO 

Antes de adentrar nas semelhanças e diferenças propriamente ditas entre a 

Antropologia e o Direito, é interessante observar que se está num campo 

permeado por debates interdisciplinares, em vista da singularidade do Direito 

enquanto disciplina e seu distanciamento com relação ao mundo empírico, que 

é o âmago da Antropologia (CARDOSO, 2010, p. 451-452). 

A singularidade do Direito se dá a partir de sua constituição enquanto ciência, 

sendo uma singularidade própria deste ramo do saber ele regular a sua própria 

produção e aplicação, destinando especial atenção às normas em detrimento 

do comportamento humano que só passa a ter importância na medida em que 

constitui conteúdo de normas jurídicas (KELSEN, 2006). 
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Por isso, Kelsen (2006) afirma que a sociedade é uma ordem normativa de 

conduta humana e, como tal, não cabe juízo de valoração quanto a ser verídica 

ou inverídica, mas apenas válida ou inválida, utilizando-se, para tanto, do 

critério de imputação, que é a ligação de uma determinada conduta com a sua 

consequência. O Direito assim é concebido como uma ordem coercitiva e a 

conduta só pode ser considerada como um conteúdo do dever jurídico se a 

norma jurídica liga à conduta oposta um ato coercitivo como sanção. 

Talvez por isso não interaja com as demais ciências sociais, pois se encontra 

estruturada como um universo à parte, autossuficiente, com valores e regras 

próprias, um mundo normativo, formal, absoluto, sistematicamente montado de 

modo a obter unidade e coerência, para assim poder gerar a tão almejada 

pacificação social. 

Assim sendo, o Direito (re)constrói os fatos sociais a partir de sua própria lógica 

do dever-ser, de modo que todo o aparelho estatal seja programado para 

atender a esta sua especificidade, onde os fatos sociais devem amoldar-se à 

sua estrutura pré-programada, tornando compreensível e justificável às suas 

decisões. 

Talvez por isso, utiliza-se tão entusiasticamente do método dedutivo, uma vez 

que “as ciências que se fundam nas opiniões e nas convenções é bom o uso 

das antecipações e da dialética, já que se trata de submeter o assentimento e 

não as coisas” (BACON 2000/2003, aforismo XXIX). 

Como consequência, o Direito acaba produzindo um sistema de representação 

social simbólica que não capta os fatos sociais de modo espontâneo, já que os 

lê segundo seus contornos definidos previamente, fazendo com que “quando 

nomeados pelas normas não passem de meros diagramas da realidade” 

(SANTOS, 1998b, p. 159-160). 

A realidade, dessa forma, presente nos tribunais e nas instituições jurídicas, 

acaba sendo fabricada dentro de uma estrutura de símbolos que significam  

algo apenas e tão-somente para o corpo de juristas que ali se encontra 

presente, tornando-se muitas vezes alheias às demais pessoas que não 

compartilham desses mesmos símbolos, afinal, 
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trata-se, basicamente, não do que aconteceu, e sim do que acontece 
aos olhos do direito; e se o direito difere, de um lugar ao outro, de  
uma época a outra, então o que seus olhos vêem também se  
modifica (GEERTZ, 1999, p. 259). 

 
 
 

Constata-se a partir dessas reflexões que enquanto a Antropologia preocupa- 

se em interpretar os fatos sociais à luz dos “nativos”, apreender seu sentido 

para puder universalizar esse conhecimento; o Direito preocupa-se em resolver 

os conflitos sociais dentro de sua racionalidade, de seus axiomas, de modo a 

alcançar um desfecho institucionalmente balizado - “o foco na compreensão 

num caso é substituído pelo foco na decisão no outro” (CARDOSO, 2010, p. 

455). 

Apesar das diferenças apontadas, pode-se dizer que estas duas ciências 

possuem algumas semelhanças, principalmente quando se compreende que 

ambas são artesanatos locais, já que funcionam à luz do saber local; sendo 

profissões voltadas para a prática, limitadas a universos específicos e 

dependentes de técnicas especiais (GEERTZ, 1999, p. 249-251). 

Por isso, aduz Geertz (1999, p. 251), poder-se-ia esperar uma maior 

aproximação entre antropólogos e juristas, de modo que ocorresse “uma 

penetração da sensibilidade jurídica na antropologia, ou da sensibilidade 

etnográfica no direito”, em vez de debates estáticos, dissociados e atomizados, 

que enriquecem bem menos os saberes científicos do que um diálogo 

interdisciplinar inspirador de novas perspectivas na produção do conhecimento 

social. 

Ocorre que a sensibilidade etnográfica no Direito almejada por Geertz (1999) já 

foi suscitada desde o século XVI por Francis Bacon (2000/2003, p. 9), 

considerado fundador da Ciência Moderna, quando revelou em seu “Novum 

Organum” ou “Verdadeiras Indicações acerca da Interpretação da Natureza”, 

que 

o silogismo consta de proposições, as proposições de palavras, as 
palavras são o signo das noções. Pelo que, se as próprias noções 
(que constituem a base dos fatos) são confusas e temerariamente 
abstraídas das coisas, nada que delas depende pode pretender 
solidez. Aqui está por que a única esperança radica na verdadeira 
indução (Grifo Nosso). 
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Bacon inaugurou na Modernidade um novo método de pesquisa científica e 

consequente busca de conhecimento - a indução, contrapondo-se ao seu 

predecessor Descartes, que tem por premissa científica o método dedutivo, 

utilizado largamente no Direito. Para Bacon (2000/2003, p. 11) o método 

dedutivo no tocante à razão humana antecipa à natureza e não a interpreta, já 

que se trata de intento temerário e prematuro. 

Constatou que “as antecipações são fundamento satisfatórios para o consenso, 

pois, se todos os homens se tornassem da mesma forma insanos, poderiam 

razoavelmente entender-se entre si” (BACON, 2000/2003, p.12). 

Entendia ele pelo método indutivo que os axiomas deveriam ser recolhidos dos 

dados dos sentidos e particulares ascendendo contínua e gradualmente, até 

alcançar os princípios de máxima generalidade, “levando os homens aos 

próprios fatos particulares [...] a fim de que eles [...] se sintam obrigados à 

renunciar às suas noções e comecem a habituar-se ao trato direto das coisas” 

(BACON 2000/2003, p. 13). 

Os fatos particulares a serem observados deveriam ser suficientes para formar 

o intelecto em número, gênero ou exatidão, de modo que todos eles fossem 

organizados e coordenados, utilizando-se, para tanto, de tabelas de invenção 

idôneas para que servissem à mente como auxiliares, utilizando-se sempre do 

recurso da escrita. 

Assim procedendo, Bacon (2000/2003) já antecipava a relevância da etnografia 

para o estudo científico, a necessidade da observação pormenorizada  dos 

fatos de modo que houvesse a posteriori organização e coordenação dos 

mesmos para produção do conhecimento. 

É justamente isso que a etnografia do Direito hoje busca realizar, compreender 

a forma de resolução de conflitos à luz da comunidade local, recolhendo dados 

dos sentidos, percepções e significações locais, ascendendo contínua e 

gradualmente, até alcançar, em último plano, a máxima generalidade de 

princípios para, então, poder produzir conhecimento acerca desse saber. 
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4. DESVELANDO O DIREITO A PARTIR DO MÉTODO ETNOGRÁFICO 

 
Para desvelar o Direito utilizando-se do método etnográfico é preciso, 

inicialmente, colocar-se no lugar das partes envolvidas nos conflitos que são 

levados às instâncias jurisdicionais oficiais do Estado. É necessário ouvir as 

suas vozes, suas percepções, seus anseios, seus medos, e suas expectativas, 

“de modo a viabilizar a atribuição de um sentido que esclareça o desenrolar do 

conflito e/ou da relação” (CARDOSO, 2010, p. 457). 

Estudos antropológicos sobre o Direito no Brasil o descrevem como uma 

ciência etnocêntrica em sua produção, distribuição, repartição e consumo, haja 

vista a sua produção jurídica ter sido sempre dogmática, formal, normativa, 

codificada e apoiada numa concepção elitista e hierarquizada da sociedade 

apoiada em valores autodemonstráveis, constituindo-se em um munda à parte 

das demais relações sociais, onde penetram apenas fatos que são 

considerados por ele como jurídicos (LIMA, 2009, p. 13). 

A constituição do saber jurídico se encontra espraiado em toda a sociedade 

enquanto representação consensual – já que existe um sentimento comum por 

parte das pessoas de que suas atividades deverão ser sempre fruto de uma 

adequação a desconhecidas fórmulas legais para ter eficácia -, sendo a 

manipulação técnica desse saber adstrita a poucos especialistas que estão 

escalonados hierarquicamente e tem por função explicar o arcabouço jurídico a 

que estão todos submetidos. A consequência da institucionalização do saber 

jurídico é um distanciamento da realidade social, uma vez que é a realidade 

que deve se adaptar em cada caso ao Direito, por meio de sucessivas 

operações lógicas a suas configurações normativas (LIMA, 2009). 

As decisões tomadas em suas instituições formais acabam, por isso, sendo 

pouco significativas na vida das pessoas, já que os fatos não  são 

destrinchados e interpretados à luz de suas variáveis, mas sim a partir de 

técnicas próprias desse saber jurídico, prevalecendo o argumento da 

autoridade em detrimento da autoridade do argumento, desde que alicerçados 

sobre o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. 
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Vislumbra-se assim que o que realmente importa para as decisões jurídicas é 

que elas sejam proferidas segundo padrões de racionalidade intra-sistêmica, 

apresentando imparcialidade e convencimento institucionalmente esperado, 

ainda que seus argumentos careçam de validação empírica, afinal, suas 

verdades são construídas a priori, não precisando por isso serem desveladas. 

Desta sorte, as partes envolvidas nos conflitos muitas vezes não se sentem 

satisfeitas com as decisões jurídicas, sendo elas artificiais e simbólicas porque 

distante de suas realidades. Esse sentimento leva muitas vezes a busca por 

outros mecanismos de resolução de conflitos, visando com que seus interesses 

e direitos sejam realmente levados a sério e sejam eficazmente solucionados, 

dando abertura ao pluralismo jurídico. 

O pluralismo jurídico pode ser compreendido como a coexistência, dentro de 

uma mesma unidade política, de mais de uma forma de direito a regular 

situações da vida cotidiana das pessoas, como no caso da Favela de 

Pasárgada analisada tão magistralmente por Boaventura de Souza Santos. 

 
 
 

4.1 PLURALISMO JURÍDICO: FAVELA DE PASÁRGADA 

 
Pasárgada é uma das maiores e mais antigas favelas do Rio de Janeiro, 

analisada por Santos (1988a) que, com seu olhar meticuloso, revelou ter 

judicialidade nas decisões tomadas por seus moradores quanto à ratificação de 

direitos e resolução de conflitos, ainda que não reconhecida pelo Direito estatal 

- uma vez que corre paralelo a este, mas tão ou mais eficaz que ele. 

 
A associação de moradores em Pasárgada funciona como um fórum jurídico, 

resolvendo questões ligadas principalmente à habitação e a terra, envolvendo 

direito de propriedade, posse e direitos reais como um todo, sendo suas 

decisões válidas e legais para todos os habitantes desta comunidade, 

consideradas ilegais ou juridicamente nulas à luz do Direito estatal, já que a 

propriedade dos terrenos lá existentes se deu por invasão e as construções de 

suas casas se deram de modo clandestino. 
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Porém, as transações jurídicas conhecidas pela associação dos moradores 

possuem materialidade e juridicidade, na medida em que são cumpridas e 

respeitadas pela comunidade, a despeito de não ter coercibilidade, sendo 

válidas e oponíveis entre as partes, de modo que seus contratos são firmados 

semelhantemente a do Direito oficial, até mesmo na linguagem jurídica  

utilizada, pacificando os conflitos e restabelecendo a ordem das relações 

sociais, finalidade última do Direito. 

As decisões são dialógicas, construídas pela argumentação entre as partes, 

segundo a facticidade das situações em análise. É a lógica do discurso tópico- 

retórico que põe fim nas relações conflituosas, tendo as decisões sentido para 

as partes e o auditório relevante, constituído este quase sempre pelos vizinhos 

que têm interesse na lide. O processo de mediação é aqui altamente 

maximizado, em detrimento da adjudicação amplamente utilizada pelo Direito 

estatal, maximizando o poder da persuasão e, consequentemente, aumentando 

a possibilidade de adesão à decisão. 

Por isso, a normatividade autóctone acaba prevalecendo sobre a normatividade 

heteróctone, uma vez que a solução dos conflitos conta amplamente com a 

participação das partes, sendo um produto de vontade, o que favorece  o 

caráter constitutivo da ratificação. 

Segundo Santos (1988a), os principais topoi do discurso jurídico em Pasárgada 

são do equilíbrio, da justeza, da cooperação e do bom vizinho, sendo esta 

forma de resolver conflitos bastante eficazes na medida em que as partes 

concordam e participam ativamente de suas soluções, ocorrendo uma 

pacificação real dos conflitos e não artificial, como acontece na maioria das 

vezes no Direito oficial. 

A associação de moradores, sendo uma expressão sócio-política da 

comunidade, se investe de alteridade auxiliando a resolução de conflitos, sendo 

esta dialética muito importante em Pasárgada, já que lá não existem 

separadores mecânicos que caracterizam o direito estatal, como as  

tecnologias, a profissionalização e a burocratização. 
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Por todo o exposto se pode inferir que a expectativa das partes na favela de 

Pasárgada é satisfeita de modo significativo quando reconhece a Associação 

de Moradores como um fórum judicial capaz de atender suas demandas e 

resolver seus conflitos. 

A antropologia do Direito se interessa por qualquer uma dessas formas de 

controle social, já que o que prevalece para esta ciência é o olhas das partes 

sobre a resolução de seus conflitos, qual a representação que possuem de 

seus desfechos (CARDOSO, 2010, p. 457). 

A atenção do antropólogo se volta para as pretensões de validade das normas, 

já que são estas que serão ponderadas e consideradas na solução dos  

conflitos sociais, de onde se depreende que as decisões jurídicas só fazem 

sentido para uma determinada comunidade, já que “não seria adequado avaliar 

o senso de justiça ou sensibilidade jurídica vigente em uma determinada 

sociedade a partir da perspectiva dominante em outra” (CARDOSO, 2010, p. 

465). 

 
 
 

5. DIREITO ENQUANTO SABER LOCAL 

 
A constatação que o Direito é um saber local, artesanal, advém quando do 

estudo comparativo dos Direitos praticados pelas comunidades orientais, 

notadamente as islâmica, índica e malaia, contrapondo-as com o Direito 

ocidental. 

Percebe-se que as sensibilidades jurídicas destas comunidades são bastante 

discrepantes quando comparadas às do mundo ocidental, sendo estas 

variações justificadas a partir de suas realidades culturais, políticas, morais, 

econômicas e históricas, consoante aduz Geertz (1999). 

Na comunidade islâmica, o termo haqq, um dos nomes de Deus, surge junto 

com a norma, ou seja, não há subsunção do fato à norma como no Direito 

Ocidental, o fato e a norma possuem uma relação atávica, nascem juntos, são 

inseparáveis, significam a sensibilidade jurídica islâmica concretamente 

situada, nos processos de deliberação e nos procedimentos. Por isso que a 
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prova testemunhal é de suma importante, valendo mais do que documentos, 

representando o aqui estamos e ali estamos, de uma determinada situação 

específica, sendo crucial na administração da justiça. 

Já para o direito índico, o dharma possui papel vital, significando o conjunto de 

direitos e obrigações de uma determinada classe social definida 

transcendentalmente. A categoria social pode ser se dá em forma de castas, 

como no hinduísmo, ou pode se dá de forma meritória, como no budismo, já 

que na Índia encontram-se espalhadas de maneira difusa o hinduísmo, o 

budismo e o hindu-budismo. 

O lugar que o rei ocupa no direito índico é tão decisivo quanto o da testemunha 

no direito islâmico, pois é ele quem faz a conexão do dharma com as 

consequências práticas de seu governo, é ele que tem a responsabilidade de 

fazer com que os indivíduos sigam seus códigos naturais, segundo sua posição 

social. 

Para o direito malaio, o termo adat é que representa a palavra-chave, 

significando decoro, tendo por consequência que a administração da justiça 

ocorre de forma consensual, é um acordo social exibido publicamente, sendo, 

por isso, o Direito menos sistematizado. Assim sendo, o procedimento da 

administração da justiça funciona segundo a lógica de análise comportamental, 

verificando sua normalidade segundo o que foi convencionado ou seu desvio, 

sendo tudo discutido segundo a etiqueta do grupo, de modo a preservar o 

decoro, tranquilizando e, ao mesmo tempo, persuadindo um determinado 

padrão de comportamento. 

Realizada esta pequena e singela análise comparativa da diversidade do direito 

islâmico, índico, malaio e ocidental, pode-se inferir que o direito é, de fato, um 

saber local, constitutivo de realidades válidas para um determinado grupo 

social, representação de um imaginário coletivo que almeja disciplinar desejos 

e sistematizar deveres, sob o ponto de vista da comunidade local. 

E é por isso que os significados extraídos de suas decisões práticas servem 

apenas e tão-somente para os locais em que foram produzidos, tendo um 

sentido específico, único, não podendo, por isso, ser transportado,   exportado, 
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migrado de uma cultura para outra, pois sua estrutura simbólica, de 

significantes, não mais faria sentido, tendo, por via de consequência, a  

implosão do sistema jurídico nativo. 

Dessa conclusão se extrai a importância do pluralismo jurídico nas sociedades 

modernas, da necessidade de coexistirem instituições jurídicas diversas 

respeitando umas às outras, de modo a compatibilizar suas imagens coerentes 

com suas fórmulas consequentes, para que todas possam existir 

autonomamente, preservando sua identidade cultural e a sensibilidade jurídica 

de sua comunidade. 

 
 
 

6. DIREITO ENQUANTO REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 
Boaventura de Souza Santos (1988b) afirma que o Direito entendido como um 

conjunto de normas, costumes, leis, instituições jurídicas não passa de 

representação social e, enquanto tal são diversas as possibilidades de imaginá- 

lo e representá-lo espacialmente. 

Devido a essas diversas possibilidades de representações, Santos (1998b), em 

um de seus insignes trabalho, propõe realizar uma leitura cartográfica do direito 

para desvendá-lo, ou seja, descrevê-lo metaforicamente como um mapa, 

apontando três características a serem analisadas em sua  estrutura, quais  

seja, a escala, a projeção e a simbolização. 

No tocante à escala ele diz que existem três espaços jurídicos diferentes a que 

correspondem três formas de direito: o direito local, o direito nacional e o direito 

mundial, distinguindo-os com relação ao tamanho da escala que regulam as 

ações sociais, sendo “o direito local uma legalidade de grande escala; o direito 

nacional estatal uma legalidade de média escala; o direito mundial uma 

legalidade de pequena escala” (SANTOS, 1988b, p. 149). 

Afirma ainda que a legalidade em grande escala é rica em detalhes, 

descrevendo de maneira pormenorizada os comportamentos e atitudes, 

enquanto a legalidade de pequena escala é pobre em detalhes, reduzindo os 

comportamentos e atitudes a tipos gerais e abstratos de ação. Aponta ainda 
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que a interseção e interação entre esses diferentes espaços jurídicos é tão 

intensão que não se pode falar em direito e legalidade, mas de inter-direito e 

inter-legalidade, que, segundo Santos (1988b, p. 164), “é a dimensão 

fenomenológica do pluralismo jurídico”. 

A projeção, segundo Santos (1988b, p. 155), “é o procedimento através do qual 

a ordem jurídica define as suas fronteiras e organiza o espaço jurídico no 

interior delas”. Assim sendo, diferentes tipos de projeção acabam por criar 

diferentes objetivos jurídicos, favorecendo interesses distintos e resoluções 

próprias de conflitos e de modos de resolvê-los. 

Classifica os tipos de projeção em dois principais, quais seja, a projeção 

geocêntrica - de natureza predominantemente conflitual, privilegiando, portanto, 

as características objetivas e gerais da ação social, radicalizando a distinção 

entre direito e fato, e a projeção egocêntrica – de natureza predominantemente 

consensual, privilegiando características subjetivas e particulares de ações 

sociais, minimizando a distinção entre direito e fato, permitindo, por isso, a 

explosão dos fatos, a constituição de costumes instantâneos, produzindo uma 

justiça de fatos. O Direito nacional, por ser oficial, estatal, tende a trabalhar 

numa perspectiva mais geocêntrica, enquanto o direito local, por estar adstrito  

a pequenos grupos específicos, tende a trabalhar numa perspectiva 

egocêntrica. 

Finalizando sua representação cartográfica jurídica, aduz que a simbolização é 

a face visível da representação da realidade, condicionando sua execução a 

partir do tipo de escala e do tipo de projeção, conduzindo, assim, a diferentes 

tipos de direito, tendo-se, de um lado, o direito instrumental – que descreve as 

ações sociais de modo formal e abstrato, fazendo uso de sinais convencionais, 

referenciais e cognitivos e, de outro, um estilo jurídico bíblico, que cria uma 

juridicidade imagética, descrevendo as ações sociais em termos figurativos e 

concretos, por meio de sinais icônicos, emotivos e expressivos. 

O Direito nacional acaba sendo expresso de modo formal e abstrato da ação 

social, utilizando sinais convencionais, referenciais e cognitivos, enquanto o 

Direito local acaba criando uma juridicidade imagética, utilizando sinais icônicos 

e emotivos. 
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Porém, como já dito anteriormente, estes tipos de direito não são estanques, 

mas, ao contrário, se entrecruzam todo o tempo, havendo uma verdadeira 

sobreposição, articulação e interpenetração das diferentes ordens jurídicas, 

tendo por consequência o reflexo direto nos comportamentos e atitudes de 

todos os grupos envolvidos neste grande caldeirão jurídico, inclusive, no 

tocante à análise das nossas transgressões e transições mundanas. 

 
 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente artigo científico procurou realizar uma etnografia do Direito de modo 

a desvelar sua essência e funcionalidade tanto no Brasil quanto em outros 

Estados, notadamente nas comunidades islâmica, índica e malaia, de modo a 

contrapor suas lógicas e modus operandi, visando demonstrar a pluralidade e 

diversidade de Direitos existentes nos mundos ocidental e oriental. 

A pluralidade dos Direitos existentes na sociedade hodierna reconhece a 

diversidade de ordens jurídicas existentes tanto no plano horizontal - entre os 

Estados, quanto no plano vertical - no interior de um mesmo Estado, revelando 

problemas estruturais em ambos os planos. 

Entre os estados surge a antiga, mas não resolvida polêmica, do universalismo 

versus relativismo cultural no tocante à temática dos direitos humanos. Dentro 

de um mesmo Estado, aparece como um problema o reconhecimento ou não 

de uma ordem jurídica alienígena à estatal. 

Porém, apesar de ter trazido à tona os problemas acima suscitados, a 

etnografia do Direito demonstrou inequivocamente que o monismo jurídico não 

encontra mais guarida na contemporaneidade, sendo o pluralismo jurídico uma 

realidade que não pode mais ser negligenciada. 

As formas de resolução de conflitos variam e se estranham segundo os valores 

culturais, sociais e econômicos de uma dada comunidade, sendo, 

indubitavelmente, o direito um saber local produzido artesanalmente. 
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