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Série

Práticas de justiça e diversidade cultural
O olhar antropológico dirigido às práticas de construção, usos e sentidos de justiça e
seu entrecruzamento com as complexas dinâmicas da diversidade cultural caracteriza a singularidade dos livros desta série, produzida pelo Núcleo de Antropologia e
Cidadania (NACi) da UFRGS. Sua efetivação foi possível a partir do projeto Pronex/
Fapergs/CNPq: Direitos humanos, novas frentes discursivas e usos do Judiciário: análise antropológica de alguns desafios contemporâneos. Tendo como ponto de partida a
idéia de um conhecimento engajado, a expectativa desta produção é ampliar as redes
de conexão, alimentando a antropologia e outros saberes envolvidos nas dinâmicas de
produção cotidiana da cidadania e democracia no Brasil.
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