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Departamento: Sociologia 
Área: Sociologia 
Activa nos Planos Curriculares:  
Licenciatura em Sociologia 
Estado:  
Código: L0919 
Nome (pt): Sociologia do Direito 
Name (en): Sociology of Law 
Acrónimo: SDir 
Nível:  1 
Tipo: lectivo 
Língua(s) de Ensino: Inglês, Português 
Regime: Semestral  
Carga Horária: (por semestre) 

Aula Teórica (T):  
Aula Teórico-Prática (TP): 36 
Aula de Laboratório (PL):  
Seminario (S):  
Trabalho de Campo (TC):  
Estágio (E) : 0.0 h/semestre  
Orientação Tutorial (OT): 1 
Outras (O):  

Horas de Contacto (Total): 37 
Trabalho Autónomo: 113 
Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 150 
Créditos ECTS: 6.0  
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Pt En 
Pré-requisitos:  Pre-requisites: 
 
Não se aplica. 
 
 
 
 

Not relevant. 

Objectivos gerais (1000 caracteres):  General Objectives: 

A SD beneficia hoje de uma forte expressão 
institucional, em muitos países e no plano 
internacional, com revistas, associações e 
laboratórios de investigação especializados, 
etc. O ISCTE-IUL associou-se a esta 
evolução, tendo cooperado a vários títulos 
com o Instituto Internacional de Sociologia 
Jurídica (Oñati, Espanha), com o Centro de 
Estudos Judiciários (Lisboa) e com o 
Research Committee on Sociology of Law 
(AIS). 
O objectivo geral da cadeira é dar acesso a 
esta disciplina e introduzir à sua prática. 
Pretende-se: (1) fornecer conhecimentos 
sociológicos sobre o direito e o seu lugar nas 
sociedades contemporâneas, reforçando 
assim os instrumentos de conhecimento 
fornecidos pelas UCs generalistas; (2) 
familiarizar os estudantes com conceitos de 
particular utilidade para abordar o direito; (3) 
contribuir para a formação de especialistas na 
investigação em temas socio-jurídicos 
(funcionamento dos tribunais; criminalidade ; 
litigiosidade ; atitudes face a questões 
normativas, etc.). 

SL today is a well established branch of 
sociology, in many countries as well as on 
international level. It is the subject matter of 
journals, associations, research centres, etc. 
ISCTE-IUL has participated in this 
development, having actively cooperated, in 
particular, with the International Institute for 
the Sociology of Law (Oñati, Spain), the 
Centro de Estudos Judiciários (Lisbon), and 
the Research Committee on Sociology of Law 
(ISA). 
The main aim of this teaching unit is to give 
access to this discipline and to its scientific 
practice. Our aims are: (1) to supply 
sociological knowledge on the law and its 
place in contemporary societies, thereby 
strengthening notions acquired by the 
students in other teaching units; (2) to train the 
students in the use of concepts particularly 
instrumental for the approach of legal reality; 
(3) to contribute to the training of researchers 
specialized in the socio-legal domain (courts, 
criminality, litigation, attitudes toward the law, 
etc.). 

Objectivos de aprendizagem (1000 caracteres):  Objectives in terms of Skills: 
Desenvolver a capacidade dos estudantes (a) 
de aproveitar a literatura sociológica mais 
recente para se compor uma bibliografia 
temática actualizada; (b) de analisar 
sistematicamente textos científicos e de bem 
aproveitar o seu conteúdo (i) para a discussão 
de conceitos susceptíveis de serem utilizados 
na investigação empírica; (ii) no 
desenvolvimento, eventualmente na revisão 
de modelos de análise elaborados 
anteriormente, procurando, neste exercício, 
estabelecer pontes entre a discussão de 
terrenos e problemáticas específicas (neste 
caso no domínio socio-jurídico) e esquemas 
conceptuais mais abrangentes (neste caso 
sobre o lugar do mundo jurídico na realidade 
social); (c) de aproveitar o estudo de mundos 
profissionais fortemente estruturados, e com 
importantes funções cognitivas, para avançar 
numa reflexão sobre a própria sociologia 
como mundo profissional fortemente 
estruturado. 

To develop the students' capacity of (a) taking 
advantage of recent sociological literature in 
order to gather an updated thematic 
bibliography; (b) to systematically analyse 
scientific papers and to extract from them 
substance likely to help (i) the discussion of 
concepts likely to be used in empirical 
research; (ii) the development, if it is the case 
the revision, of available research hypotheses, 
being the aim of this exercise to establish links 
between specific fields and issues (in this case 
in the socio-legal domain) and more general 
conceptual schemes (in this case on the place 
of the legal world in social reality); (c) to take 
advantage of the study of strongly structured 
professional worlds, with important cognitive 
functions, to develop a reflection on sociology 
itself as a strongly structures professional 
world.  
 



Sociologia do Direito - Ficha de Unidade Curricular 2018-19 (vers. def.) - p. 3 

 
Programa (1000 caracteres):  Program: 
Parte I : Introdução Geral 
1. O direito, um saber de especialistas 
2. Direito e violência 
3. Direito e Economia 
4. Direito e Subjectividade 
5. Direito e Estado 
6. A positivização do direito 
7. O pluralismo normativo 
8. Direito, conflito, justiça 
9. Direito, comunicação, razão, legitimação 
Parte II:Principais conceitos e modelos 
1. Conceitos (elaborados em reacção à 
conceptualização interna do direito; inspirados 
pela sociologia geral ou por outros 
intercâmbios interdisciplinares) 
2. Modelos (no plano macro-social; no plano 
micro-social) 
Parte III: Exposições dos estudantes sobre 
artigos do âmbito socio-jurídico recentemente 
publicados em Portugal. 

1st Part : General Introduction 
1. Law, subject of a professionalized 
knowledge 
2. Law and Violence 
3. Law and Economy 
4. Law and Subjectivity 
5. Law and the State 
6. Positivization of law 
7. Legal Pluralism 
8. Law, Conflict, Justice 
9. Law, Communication, Reason, 
Legitimization 
2nd Part: Main concepts and models 
1. Concepts (concepts developed as a 
reaction against legal self-conceptualization; 
concepts inspired by general sociology and 
other interdisciplinary cross-fertilization. 
2. Models (developed on the macro-societal 
level; on the micro-societal level). 
3rd Part: Presentation, by the students, of 
articles of the socio-legal domain, recently 
published in Portugal. 

Demonstração da coerência dos 
conteúdos programáticos com os 
objectivos da UC (1000 caracteres): 

Demonstração da coerência dos 
conteúdos programáticos com os 
objectivos da UC (Inglês):   

 
A Parte I do programa é subordinada ao 
objectivo (1), a Parte II ao objectivo (2). 
Ambas as Partes pretendem contribuir para o 
objectivo (3), a  Parte I introduzindo a 
temáticas e terrenos de investigação, a Parte 
II fornecendo ferramentas para investigação. 
A Parte III permite avançar no sentido do 
objectivo (3), podendo o estudante escolher o 
um artigo que aborda um domínio que 
gostaria mais tarde de investigar por meios 
próprios. A consecução do objectivo (3), no 
entanto, exigirá também a frequência de 
outros ensinos nesta especialidade (pode 
pensar-se no mestrado internacional em 
sociologia do direito oferecido pelo Instituto 
internacional de sociologia jurídica). 

 
The 1st Part serves aim (1), the 2nd Part, aim 
(2). Both Parts together are supposed to 
contribute to the attainment of aim (3), the 1st 
Part introducing to research fields and issues, 
the 2nd Part supplying tools for empirical 
research. The 3rd Part serves aim (3) giving 
the student the opportunity to analyse an 
article focusing on a field he/she would like 
later to study by his/her own means. Full 
attainment of aim (3), however, will require a 
combination of training units, in addition to the 
present teaching unit (among other 
possibilities: the international Master's 
programme offered by the International 
Institute for the Sociology of Law). 

Processo de Avaliação (500 caracteres):  Evaluation Methodology: 
1º trab. (escrito e oral; indiv. ou grupo; 50 % 
da nota) 
Análise de um artigo recentemente publicado, 
incl. pesquisa bio-bibliogr. s/ o autor; análise 
do texto, abordando: as interrogações; 
estrutura; referências; método; principais 
conceitos, conclusões; contributo para a 
reflexão sociológica sobre o direito. 
2º trab. (escrito; indiv.; 50% da nota) Nota 
breve sobre um conceito jurissociológico, 
retirado do artigo analisado, ou nota 
sintetizando o 1º trab. - Em alternativa: exame 
final. 

1st exercise (written and oral; individual or 
team work; 50% of the mark): 
Analysis of a paper recently published, incl.: a 
bio- and bibliographical survey concerning the 
author; text analysis on interrogations, 
structure; references; method; main concepts, 
conclusions; contribution to socio-legal 
scholarship. 
2nd exercise (written; individual; 50% of the 
mark) 
As an alternative: final exam. 

Processo de Ensino-Aprendizagem (500 

caracteres):  
Teaching Methodology: 
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As partes I e II do programa consistem em 
exposições do docente, completadas pela 
discussão de materiais ilustrativos, 
pretendendo-se fornecer um panorama sobre 
a literatura socio-jurídica existente, assim 
como um inventário dos principais temas, 
conceitos e modelos. Na parte III, os 
estudantes são conduzidos a completar pelos 
seus próprios meios o panorama proposto, e 
apropriar-se activamente conceitos 
actualmente discutidos, reconstituindo o seu 
estatuto nos textos que devem analisar.  

The first two parts of the programme are 
presented by the professor, with discussion of 
some illustrative material. The aim of these 
parts is to offer an overview on existing socio-
legal literature, as well as an inventory of the 
main issues, concepts, and models. In the 3rd 
part, students are invited to produce additions 
to the overview proposed, and to deal 
themselves actively with the concepts 
currently under debate, by reconstructing the 
way they are used in the texts they have to 
analyse. 

Demonstração da coerência das 
metodologias de ensino com os objectivos 
de aprendizagem da UC (3000 caracteres) : 

Demonstração da coerência das 
metodologias de ensino com os objectivos 
de aprendizagem da UC (Inglês) :   

A procura do artigo a analisar, assim como a 
apreciação das escolhas d@s colegas 
correspondem ao objectivo (a). O primeiro 
trab. corresponde ao objectivo (b). Neste 
trabalho, a avaliação do contributo para a 
sociologia do direito corresponde ao objectivo 
(b-i). A discussão dos conceitos, 
eventualmente desenvolvida no segundo 
trab., corresponde ao objectivo (b-ii). 
Objectivo (c) orienta as discussões que o 
docente dinamiza nas aulas e as análises bio-
bibliográficas. 
Para além disto, os trabalhos a realizar pelos 
estudantes (contribuição para um inventário 
da investigação socio-jurídica em Portugal; 
contribuição para o desenvolvimento de um 
glossário em português de sociologia do 
direito) consistem em contribuições concretas 
para o desenvolvimento da sociologia do 
direito em Portugal. Desta maneira, não são 
introduzidos neste domínio especializado da 
sociologia (principal objectivo geral) apenas 
pela aquisição de conhecimentos sobre este, 
mas também pela participação (induzida pelo 
esquema de avaliação) activa na dinâmica 
deste. 

To search for the article do be analysed, and 
to assess the choices of the other students 
corresponds to aim (a). The first assignment 
exercise corresponds to aim (b). In this 
exercise, the assessment of the analysed 
article's contribution to socio-legal scholarship 
corresponds to aim (b-i); the discussion of the 
concepts, when it is the case expanded in the 
second assignment exercise to aim (b-ii). Aim 
(c) orients the moderation of classroom 
discussions and the bio-bibliographical 
analysis. 
Moreover, the assignment exercises (to 
participate in a permanent survey of socio-
legal research in Portugal; to participate in the 
development of a socio-legal glossary in 
Portuguese) can be considered as concrete 
contributions to the development of sociology 
of law in Portugal. Thereby, students are 
introduced to this specialty of sociology (which 
is one of the main aims of the teaching unit) 
not only by acquiring knowledge about it, but 
also by getting actively involved in it (as the 
assignment scheme requires them to do). 

Observações:  Observations: 
A cadeira é concebida como uma primeira 
etapa de formação que os estudantes 
poderão completar noutras unidades 
curriculares ou planos de formação. 
Um instrumento de trabalho importante é a 
página web da cadeira, criada em 2004 ( 
http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/ ), onde se 
podem encontrar, nomeadamente, sumários 
das aulas, assim como trabalhos de 
estudantes produzidos ao longo dos últimos 
anos. 

The teaching unit is conceived as a first step 
of a broader training in socio-legal research. 
Interested students will have to complete their 
training in other teaching units or programmes. 
An important working tool is the website set up 
in 2004 ( http://cadeiras.iscte.pt/SDir/ ), where 
interested people may find, notably, 
summaries of the courses, as well as short 
papers of students originally produced as 
assessment exercises.  
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Bibliografia: 
Básica (máx.15 títulos [limitação actualmente não mencionada])  (1000 caracteres) 
 
BANAKAR, R., TRAVERS, M. (eds.),  Theory and Method in Socio-legal Research, Portland, 
2006 
BOURDIEU, P., « La force du droit », ARSS nº 64, 1986 (trad. port. 1989) 
COTTERRELL, R., Law's Community. Oxford, 1997. 
FERREIRA, A. C. ea, Contextos e Desafios da Transformação das Magistraturas, Porto, 2013. 
FOUCAULT, M. Surveiller et punir, Paris, 1975 (trad. port. 1977) 
GILISSEN, J., Introdução histórica ao direito, Lisboa, 1988 (ed. orig. : Bruxelles, 1979). 
HABERMAS, J., "Tendências da Juridicização", SPP nº 2, 1987 (orig. alem. 1981). 
HESPANHA, A. M. O caleidoscópio do direito, Coimbra, 2007. 
LUHMANN, N., Law as A Social System, Oxford, 2004 (orig. alem. 1993). 
SANTOS, B. S. et al., Os tribunais nas sociedades contemporâneas, Porto, 1996. 
SUPIOT, A., Homo juridicus, Paris, 2005 (trad. port. 2006). 
THORNHILL, C., Sociology of Law and the Global Transformation of Democracy. Cambridge, 
2018. 
Complementar  (máx. 50 títulos [limitação actualmente não mencionada]) 
 
AA. VV., Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005.  
ARNAUD, André-Jean et al. (dirs.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 
droit, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993 (2ª edição, ampliada) 
BELEZA, Teresa, 'Sociologia do Direito em Portugal', Vértice, II série, nº 11, Feveiro de 1989, 
pp. 49-60 (versão em inglês in FERRARI, 1990, op. cit. supra ponto 2. 
BELLEY, Jean-Guy, 'Le pluralisme juridique comme doctrine de la science du droit', in: 
KELLERHALS, Jean, ROTH, Robert, MANAÏ, Dominique (dir.), Mélanges Jean-François 
Perrin, Basileia / Francoforte, Helbing & Lichtenhahn, 2002, pp. 135-165 
BOURDIEU, Pierre, 'Esprits d'Etat ' Genèse et structure du champ bureaucratique', Actes de la 
recherche en sciences sociale, 96/97, 1993, pp. 49-62; reeditado em Raisons pratiques, 
traduzido em português Razões práticas, Oeiras, Celta, 1997 
CABRAL, Manuel Villaverde, Cidadania Política e Equidade Social em Portugal, Oeiras, Celta, 
1997. 
CAETANO, António (coord.), Inquérito aos advogados portugueses ' Uma profissão em 
mudança, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, Dezembro de 2003. 
CARBONNIER, Jean, Flexible Droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, 
L.G.D.J., 1992 (7a ed.) 
CHAZEL, François, COMMAILLE, Jacques (dirs.), Normes juridiques et régulation sociale, 
Paris, L.G.D.J. (Droit et Société), 1991 
COMMAILLE, Jacques, L'esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique do droit, 
Paris, Presses universitaire de France (col. 'Droit, éthique, société'), 1995 
Cunha, Manuela Ivone (org.), (2015), Do Crime e do Castigo. Temas e Debates 
Contemporâneos, Lisboa, Mundos Sociais.DELPEUCH Thierry, DUMOULIN, Laurence, DE 
GALEMBERT, Claire, Sociologie du droit et la justice, Paris: Armand Colin, coll. « U - 
Sociologie », 2014. 
DEZALEY, Yves, Marchands de droit. La restructuration de l'ordre juridique international par 
les multinationales du droit, Paris, Fayard, 1992 
DIAS, João Paulo, PEDROSO, João, 'As profissões jurídicas entre a crise e a renovação. O 
impacto do processo de desjudicialização em Portugal', Revista do Ministério Público, Julho-
Setembro de 2002, pp. 11-54.  
FARIA, José Eduardo, 'As metamorfoses do direito na reestruturação do capitalismo', Revista 
do Ministério Público, 2001, ano 21, nº 83, pp. 7-28. 
FERREIRA, António Casimiro e João PEDROSO, 'Entre o Passado e o Futuro : Contributos 
para um debate sobre a sociologia do direito em Portugal', Revista Crítica de Ciências Sociais, 
nº 52/53, 2000, pp. 333-362. 
FERREIRA, António Casimiro (2012), Sociedade da Austeridade e Direito do Trabalho de 
Exceção, Porto, Vida Económica. 
FERREIRA, António Casimiro et al. (2013), Contextos e Desafios da Transformação das 
Magistraturas, Porto, Vida Económica, 2013.  
FITZPATRICK, Peter, Modernism and the grounds of Law, Cambridge, Cambridge University 
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Press, 2001. 
GUEDES, Armando Marques et al., Pluralismo e legitimação. A edificação jurídica pós-colonial 
de Angola, Coimbra, Almedina, 2003 
GUIBENTIF, Pierre, com a colaboração de Vanda GORJÃO e Rita CHETA, Comunicação 
social e representações do crime, Lisboa, CEJ (Cadernos do CEJ nº 20), 2002. 
GUIBENTIF, Pierre, "The sociology of Law as a sub-discipline of Sociology", Portuguese 
Journal of Social Sciences vol. 1, 2003, nº 3, pp. 175-184.GUIBENTIF, Pierre, Foucault, 
Luhmann, Habermas, Bourdieu  
Une génération repense le droit, Paris, Lextenso-Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 2010 
GUIBENTIF, Pierre, "Law in the Semi-Periphery - Revisiting an Ambitious Theory in the Light 
of Recent Portuguese Socio-Legal Research", International Journal of Law in Context 2014, 
Vol. 10, Issue 4, pp. 559-561; port.: "O direito na semi-periferia. Uma teoria ambiciosa 
revisitada à luz da investigação jurissociológica recentemente realizada em Portugal", Revista 
Brasileira de Sociologia do Direito 2(1) 2015, pp. 50-73. 
Os direitos subjectivos na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann", in: Germano Schwartz 
(org.), Juridicização das esferas sociais e fragmentação do direito na sociedade 
contemporânea, Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2011, pp. 171-198; Engl.: "Rights 
in Niklas Luhmann's Systems Theory" in: Alberto Febbrajo and Gorm Harste (eds), Law and 
Intersystemic Communication - Understanding 'Structural Coupling', London, Ashgate, 2013, 
pp. 255-288. 
HABERMAS, Jürgen, 'Naturrecht und Revolution' ('Direito natural e Revolução'), in 
HABERMAS, Jürgen, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Neuwied/Berlin, 
Luchterhand, 1963 (trad. fr. Théorie et pratique, Paris, Payot, 1975 ; trad. ingl. Theory and 
Practice, London, Heineman, 1974) 
HESPANHA, António M., 'As transformações revolucionárias e o discurso dos juristas', Revista 
Crítica de Ciências Sociais, nº 18/19/20, Fevereiro de 1986, pp. 311-341 
HESPANHA, António M., 'Sábios e Rústicos : A violência doce da razão jurídica', Revista 
Crítica de Ciências Sociais, nº 25/26, Dezembro de 1988, pp. 31-60 
HESPANHA, António Manuel (coord.), Inquérito aos sentimentos de justiça num ambiente 
urbano, Coimbra, Almedina, 2005. 
HESPANHA, António Manuel, Guiando a Mão Invisível. Direitos, Estados e Lei no Liberalismo 
Monárquico Português, Coimbra, Almedina, 2004. 
HONNETH, Axel, Freedom's Right. The Social Foundations of Democratic Life. New York, 
Columbia University Press, 2014. Trad. de Das Recht der Freiheit. Berlin, Suhrkamp, 2011.  
KELLERHALS, Jean, MODAK, Marianne, PERRIN, Jean-François, 'As concepções de justiça 
nos contratos', Sociologia ' Problemas e Práticas nº 12, 1992, pp. 203-225 
LATOUR, Bruno, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État, Paris, La 
decouverte, 2002 
LUHMANN, Niklas, Legitimation durch Verfahren, Darmstadt/Neuwied, Luchterhand, 1969 ; 
trad. bras. : Legitimação pelo Procedimento, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1980  
LUHMANN, Niklas, Rechtssoziologie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1972 (1ª ed.) ; Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1983 (2ª ed.) ; trad. bras. da 1ª ed. : Sociologia do Direito, São Paulo, 
Tempo Brasileiro, 1983 (vol. 1) e 1985 (vol. 2)  
LUHMANN, Niklas, 'Die Theorie der Ordnung und die natürlichen Rechte', Rechtshistorisches 
Journal nº 3, 1984, pp. 133-149; trad. fr.: 'La théorie de l'ordre et les droits naturels', Triuvium ' 
Revue franco-allemandede sciences humaines et sociales nº 3, 2009 (publicado em linha em 
15 de Abril de 2009 ; URL : http://trivium.revues.org/index3277.html, consultado em Novembro 
de 2009). 
MAGALHÃES, Pedro Coutinho, 'Democratização e independência judicial em Portugal', 
Análise Social nº 130, 1995, pp. 51-90 
MEAD, George Herbert, 'The Psychology of Punitive Justice', in: MEAD, Selected Writings, 
Chicago, Chicago University Press, 1964 (publ. orig.: 1917), pp. 212-239 
PARSONS, Talcott, 'A Sociologist Looks at the Legal Professions', in: PARSONS, Essays in 
Sociological Theory, Londres et al., MacMillan / Free Press, 1954, pp. 370-385  
PRIBAN, Jiri (org.), Liquid Society and its Law, Aldershot, Ashgate, 2007 
PUREZA, José Manuel, FERREIRA, António Casimiro (orgs.), A Teia Global. Movimentos 
sociais e instituições, Porto, Afrontamento, 2001. 
REEMTSMA. Jan Philipp, Trust and Violence: An Essay on a Modern Relationship. Princeton: 
Princeton University Press, 2012. Trad. de Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine 
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besondere Konstellation der Moderne. Hamburg, Hamburger Edition, 2008.  
ROBERTS, Simon, 'Against Legal Pluralism. Some Reflections on the Contemporary 
Enlargement of the Legal Domain', Journal of Legal Pluralism, 1998, nr. 42, pp. 95-106. 
ROCHER, Guy, Etudes de sociologie du droit et de l'éthique, Montréal, Les Editions Thémis, 
1996  
SANTOS, Boaventura de Sousa (org.), Conflito e transformação social. Uma paisagem das 
justiças em Moçambique, Porto, Afrontamento, 2003.  
SANTOS, Boaventura de Sousa, 'Poderá o direito ser emancipatório '', Revista crítica de 
ciências sociais nº 65, 2003, pp. 3-76 (trad. do cap. 9 de ID., Toward a New Legal Common 
Sense. Law, Globalization and Emancipation, Londres, Butterworths, 2002). 
SELZNICK, Philip, 'Law : The Sociology of Law',  in International Encyclopedia of the Social 
Sciences, London/New York, Collier/MacMillan, 1968 
TEUBNER, Gunther, Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989 ; 
trad. port. : O direito como sistema autopoiético, Lisboa, Gulbenkian, 1993  
TEUBNER, Gunther (2012), Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and 
Globalization, Oxford, Oxford University Press 
THORNHILL, Christopher, Sociology of Constitutions. Constituitions and State Legitimacy in 
Historical-Sociological Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. 
THORNHILL, Christopher, Sociology of Law and the Global Transformation of Democracy, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2018. 
TRAVERS, Max, MANZO, John F. (eds.), Law in Action. Ethnomethodological and 
Conversational Analytic Approaches to Law, Aldershot, Ashgate, 1997.  
WEBER, Max, 'Rechtssoziologie' (primeira parte do segundo volume de Wirtschaft und 
Gesellschaft, 1ª edição : 1921; existe uma tradução castelhana integral desta obra : Economia 
y Sociedad. Esbozo de Sociologia Comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 1944). 
Trad. fr. deste capítulo: WEBER, Max, Sociologie du droit, Paris, Presses universitaires de 
France, 1986. 

 

 

 


