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O laboratório de pesquisa sobre “Cidadania, Administração de Conflitos e Justiça” – CAJU tem realizado
seminários regulares desde de 2011. O processo que levou à sua formação, contudo, data do início dos anos
1990, com a criação da disciplina Antropologia Jurídica no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da UnB, que a partir de 2005 também passou a ser oferecida para a Pós-Graduação em
Direito. A criação da disciplina atraiu muitos alunos da antropologia e do direito para este campo de
estudos, alguns dos quais fizeram teses e dissertações sobre o tema.
Neste quadro, a partir de 2005 este grupo de pesquisadores passou a reunir-se periodicamente em
“Seminários de Pesquisa” centrados no desenvolvimento do trabalho de cada um e na troca de experiências.
Estes seminários constituíram de fato o embrião das atividades do CAJU, incluindo agora também
pesquisadores de outras instituições. Os Seminários CAJU ganharam maior visibilidade como espaço para
apresentação de resultados de pesquisa em diferentes níveis de desenvolvimento, e têm sido bastante
importantes para dinamizar o diálogo em nossa rede de pesquisadores.
Entre 2006 e 2009, professores e estudantes do DAN integraram um PRONEX/CNPq intitulado “Sistemas de
Justiça Criminal e Segurança Pública, em uma perspectiva comparada: administração de conflitos e
construção de verdades”, que articulava núcleos de várias Universidades brasileiras em torno do tema. A
partir desta experiência de nucleação, em 2009 surgiu o INCT/InEAC (Instituto de Estudos Comparados em
Administração Institucional de Conflitos), sob a subcoordenação de professor do DAN (prof. Luís R. Cardoso
de Oliveira) e que conta atualmente com a participação de outros docentes e discentes do DAN.



Dinâmica de funcionamento

Integram o Laboratório CAJU, na qualidade de pesquisadores, os docentes do
DAN (professores permanentes, substitutos, visitantes e bolsistas em
programas de pós-doutorado) e de outras unidades da UnB e de instituições
congêneres que desenvolvem atividades de pesquisa na área, bem como
discentes de pós-graduação e graduação sob orientação dos docentes acima
referidos.

As pesquisas realizadas no âmbito do laboratório têm carácter essencialmente
etnográfico e comparativo, fazendo com que os resultados apresentados
sejam articulados de forma contrastiva, sempre com o objetivo de elucidação
recíproca. O laboratório também cultiva a diversidade de perspectivas e a
interdisciplinaridade para além do diálogo entre Antropologia e Direito.
A coordenação do CAJU é exercida por ao menos um docente do DAN,
responsável pela organização de seminários de pesquisa periódicos, com
frequência preferencialmente quinzenal, para apresentação e discussão de
resultados de pesquisa em curso.


