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A – OBJECTIVOS 

 

Podemos esquecer o direito. É o que fazemos a maior parte 
do tempo, e o contrário nem seria aconselhável. O direito, em 
contrapartida, nunca nos esquece. Mais precisamente : 
deixou de poder esquecer-nos desde que existe na forma 
moderna do direito positivo (em palavras simples e no caso 
português : desde que se publica — e até que deixe de se 
publicar — o Diário da República). Esta situação, 
característica das sociedades modernas, simultaneamente 
oferece virtualidades e cria riscos. Não só ao nível mais geral 
— pode pensar-se, por exemplo, no processo de adopção de 
uma constituição para a União Europeia — mas também no 
nosso quotidiano — pode pensar-se, por exemplo, nas 
garantias de que beneficiamos (ou não) como consumidores, 
como trabalhadores ou como cidadãos. 

A apreciação destes riscos e virtualidades não é fácil. 
Nomeadamente porque é extremamente desigual a 
distribuição do conhecimento do direito. Na prática, este 
conhecimento é reservado aos profissionais da matéria, os 
juristas. E cada vez mais, no seio da classe dos juristas, o 
conhecimento de uma determinada legislação é reservado aos 
especialistas desta legislação. A avaliação do papel da lei na 
sociedade torna-se no entanto cada vez mais urgente, por um 
lado face aos efeitos indesejaveis do direito existente — 
vejam-se os debates sobre a “inflação legislativa” ou sobre a 
“nova opacidade” —, por outro lado face à emergência de 
novas “necessidades normativas” criadas em particular por 
recentes evoluções tecnológicas — um exemplo : o domínio 
da bioética. 

  

 

Nestas circunstâncias, não admira que, após algumas décadas 
de hesitações, as mais importantes escolas de sociologia 
dediquem agora importantes esforços de reflexão ao direito 
(vejam-se os autores referidos na Bibliografia a seguir). 
Quanto à sociologia do direito, enquanto disciplina 
especializada, beneficia hoje de uma forte expressão 
institucional, em muitos países e no plano internacional, com 
numerosas revistas especializadas, laboratórios de 
investigação, etc. O próprio ISCTE associou-se a esta 
evolução, tendo celebrado protocolos de cooperação, no 
plano do ensino e da investigação, com o Instituto 
Internacional de Sociologia Jurídica (Oñati, Espanha) e com 
o Centro de Estudos Judiciários (Lisboa). 

O objectivo geral da cadeira é dar acesso a esta disciplina e 
introduzir à sua prática. Mais especificamente, pretende-se 

– oferecer um conjunto de conhecimentos sociológicos 
sobre o direito e o seu lugar nas sociedades contemporâneas 
e, nessa base, familiarizar os estudantes com um conjunto de 
conceitos de particular utilidade para a abordagem 
sociológica do direito. 

– contribuir para a formação de especialistas na 
abordagem sociológica ao direito, face à procura de 
investigações em matérias sócio-jurídicas (funcionamento 
dos tribunais ; criminalidade ; litigiosidade ; representações e 
atitudes face a questões jurídicas, etc.), procura essa que 
conhece, actualmente em Portugal, um aumento sensível. Foi 
revelador desta tendência a criação, em 1996, do 
Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. 

A cadeira é concebida como uma primeira etapa de formação 
que os estudantes poderão completar, nomeadamente, no 
ISCTE, em disciplinas leccionadas no âmbito do mestrado 
“Novas Fronteiras do Direito” ( http://mnfd.sad.iscte.pt/ ), ou 
noutras instituições, nomeadamente o Instituto Internacional 
de Sociologia Jurídica (http://www.iisj.es/ ). 
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B – CALENDÁRIO DO SEGUNDO SEMESTRE 
DOANO LECTIVO 2005-2006 

 
O calendário detalhado encontra-se em anexo ao presente 
programa. 

Este calendário poderá sofrer alterações menores no decorrer 
do semestre, que serão oportunamente anunciadas pelo 
docente. 

Além das aulas compreendidas neste calendário, haverá 
reuniões de trabalho do docente com os alunos para a 
preparação dos trabalhos de avaliação e para a discussão do 
segundo destes. 

 

  

C – PLANO DAS EXPOSIÇÕES DO DOCENTE 

 

I Parte :  Introdução Geral 

Nota : Entre parênteses, referem-se os principais textos em 
que se apoiam as exposições. A indicação entre [] remete 
para o ponto da Bibliografia (infra, Secção F) onde se 
encontra a referência completa.  

 

1. – O direito — um saber de especialistas 

 A existência de um corpo de especialistas como critério 
distintivo do fenómeno jurídico. 

 Finalidades e elementos constitutivos do saber dos 
juristas. 

 Teoria e prática da aplicação do direito. 

(WEBER, 1921 [3] ; “(Aplicação do) direito” in Enciclopédia 
Polis, 1985 [10] ; LÚCIO, 1985 [9] ; BOURDIEU, 1986 [4.2] ; 
“Application du droit”, in Dictionnaire, 1993 [2] ; texto 6 do 
caderno) 

 

2. – Direito e violência 

 A sociologia face à violência. 

 Semântica da colectividade, da violência, da norma. 

 Proibição e justificação da violência como dispositivos 
característicos dos sistemas jurídicos. 

 A norma jurídica como modo de gerir a violência : 
distribuição do uso legítimo da violência e 
circunscrição dos locais do seu exercício. 

(MEAD, 1917 [4.2] ; RUSCHE / KIRCHHEIMER, 1939 [10] 

FOUCAULT, 1975 [10] ; ; secção “Domestic Violence” in 
Oñati Proceedings 9, 1991 [1] ; HESPANHA, 1993a [9] 
SARAT, 1993 [4.2] ; “Violence” in Dictionnaire, 1993 [2] ; 
GUIBENTIF et al., 2002 [10] ; HILLYARD, 2002 [4.2]) 

 

3. – Direito e Economia 

 Raízes do vocabulário jurídico na actividade produtiva. 

Evolução histórica : profissionalização da justiça e 
diferenciação de uma esfera não doméstica de 

actividade económica (direito romano) ; compilação de 
sistematização das regras (da recepção do direito 
romano às codificações) ; intervenção do Estado na 
economia (para além dos ramos tradicionais, direito 
civil e direito comercial, um domínio mais vasto de 
direito económico).  

 Papel do direito na actividade económica, 
independentemente da resolução de litígios : instituir os 
agentes económicos e formalizar as suas relações ; 
regular estas relações ; organizar a desregulação. 

 Law and Economics como ramo específico da 
investigação sobre a realidade jurídica. 

(GILISSEN, 1979 [10] ; DEZALEY, 1992 [4.1] ; FARIA, 1999 

[4.1] ; KIRAT / SERVERIN, [4.1] ; texto 8 do caderno) 

 

4. – Direito e Estado 

Evolução histórica : disciplinação da justiça local pelos 
reis ; organização da actividade administrativa ; as 
constituições como instrumento de identificação de um 
novo tipo de colectividade. 

O conceito de Estado de Direito e a correspondência 
entre direito e Estado que resulta desta evolução. O 
direito como produto estadual ; o Estado como 
actividade definida pelo direito. 

Para além de uma noção formalista do conceito de 
Estado de Direito, os sustentos concretos da vida 
colectiva em âmbitos estaduais : os equilíbrios entre 
forças sociais, a cultura jurídica, os funcionários, os 
critérios institucionais internacionalmente 
reconhecidos.  

 (HABERMAS, 1963 e 1981 [4.2] ; GILISSEN, 1979 [10] ; 
HESPANHA, 1988 [9] ; BOURDIEU, 1993 [4.2] ; CHEVALLIER, 
2003 [4.1] ; texto 4 do caderno) 

 

5. – A positivização do direito 

 A “positivização” do direito como momento em que o 
direito se tornou “positivo”, isto é : materialmente 
delimitado e produzido de acordo com regras que são 
definidas pelo próprio direito. 

 Além dinámicas anteriormente referidas, consolidação 
da noção de direito positivo num processo de evolução 
intelectual : autonomização progressiva da noção de 
direito face às referências a deus, à tradição e ao rei. 
Tentativas de fundamentar o direito na natureza e na 
razão. Reconhecimento da eficáca do direito positivo 
que resulta dos processos de codificação e de 
constitucionalização. 

(HABERMAS, 1963 [4.2] ; LUHMANN, 1969 [4.1] ; LUHMANN, 
1972 [4.1] ; FOUCAULT, 1978 [4.2] ; “Droit réflexif” in 
Dictionnaire, 1993 [2] ; HESPANHA, 1997 [10]) 

 

6. – O pluralismo normativo 

 Pluralismo normativo e pluralismo jurídico. 

 Heterogeneidade das ordens normativas. Propostas de 
tipologias. Ordens formalizadas ; ordens informais 
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baseadas nos usos ; coordinação baseada na 
comunicação. 

 Relações entre ordens normativas (internormatividade) ; 
processos de juridicização e desjuridicização. 

(CARBONNIER, 1963 [4.2] ; SANTOS, 1980 [4.2] ; TEUBNER, 
1984 [4.2] ; HABERMAS, 1981 [4.2] ; KELLERHALS et al., 
1992 [10] ; “Pluralisme juridique” in Dictionnaire, 1993 [2] ; 
ROCHER, 1996 [4.1] ; PERRIN, 1997 [4.1] ; BELLEY, 2002 
[4.2])  

 

7. – Direito, conflito, justiça 

 A noção de justiça e a construção social dos conflitos. 

 Ideia de justiça e aparelho de justiça. 

 Quatro conceitos de justiça e quatro momentos-chave 
nas relações entre direito e justiça : 

 A justiça como virtude de obediência às leis. 

 Diferenciação da noção de justiça comutativa e 
diferenciação da função do juiz. 

 Da noção de justiça distributiva até às exigências de 
justiça social. 

 Um instrumento para gerir a crise do Estado 
providência : a noção de justiça processual. 

(“Justiça” in Enciclopédia Polis, 1985 [10] ; SANTOS, 1986 
[4.2] ; GALANTER, 1993 [4.2] ; HABERMAS, 1992/1996 [4.1] ; 
HESPANHA, 1988, 1993b [9] ; Oñati Proceedings 12, 1991, 
Disputes and Litigation [1] ; RÖHL / MACHURA, 1997 [4.1]) 

 

8. –  Direito, comunicação, razão, legitimação 

 Direito moderno e formas modernas de comunicação. 

 Aspectos jurídicos da sociedade da informação / 
comunicação. 

 O potencial comunicativo dos processos de produção e 
aplicação do direito. 

 A legitimação pela comunicação : o modelo e os seus 
limites. 

(HABERMAS, 1988 [4.2] 1992/1996 [4.1] ; FITZPATRICK, 1992 

[4.1] ; GUIBENTIF, 2001 [9]) 

(O tema “Direito e Comunicação” é também abordado no 
âmbito do mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de 
Informação.) 

 

 

II Parte : Principais conceitos e modelos 

 

1. – Conceitos 

 Conceitos elaborados em reacção à conceptualização 
interna do direito : pluralismo jurídico, não-direito, 
efeitos do direito, conciência e conhecimento do direito, 
(in)efectividade das leis, implementação. 

 Conceitos inspirados pela sociologia geral, por outras 
disciplinas sociológicas ou por outros intercâmbios 
interdisciplinares : produção do direito, mobilização / 
usos do direito, cultura jurídica, positivização do 
direito, sistema / campo jurídico, paradigmas jurídicos, 
direito pós-moderno. 

 Alguns conceitos conexos : (percepções / experiências 
da) justiça, legitimidade / legitimação, cidadania, 
“governança”. 

(ARNAUD et al., 1993 [2.] ; BELLEY, 2002 [4.2.]; CARBONNIER, 
1957-58 ; 1963 [4.2] ; CHORÃO, 1985  [10] ; caderno, 
nomeadamente textos 4 e 14) 

 

2. – Modelos 

 No plano macro-social : entre os modelos da 
determinação recíproca e os modelos dos “sistemas 
autopoiéticos”. 

 No plano micro-social, o regresso das abordagens 
“accionalistas”. Os conceitos de produção e de uso do 
direito. 

A procura de modelos adequados a uma prática “não 
atenta” do direito. 

 (WEBER, 1921 [3] ; DEZALEY, 1992 [4.1]  ; TEUBNER, 
1989/1993 [4.1] ; KIRAT / SERVERIN, 2002 ; textos 4 a 8 do 
caderno) 

 

 

D – ESQUEMA PEDAGOGICO 

 

I. Primeiro trabalho de avaliação 

 

 Análise de um artigo de âmbito jurissociológico (a 
escolher entre os artigos referenciados infra na secção 
D-12). Trabalho individual ou em grupo. 

a)  A análise do artigo basear-se-á nos seguintes dois 
passos de trabalho : 

1.  Pesquisa bio-bibliográfica, tendo como objectivo a 
identificação do contexto de elaboração do artigo : principais 
dados biográficos dizendo respeito ao(s) autor(es) ; 
bibliografia do(s) autor(es) ; dados sobre a revista / 
publicação em que o artigo se encontra inserido. 

2.  Análise do texto, reconstituindo a sua estrutura e a sua 
lógica de argumentação, e procurando responder às seguintes 
cinco perguntas : 

– Qual (Quais) a(s) pergunta(s) às quais o(s) autor(es) 
pretende(m) responder ? 

– Qual o método utilizado ? 

– Quais os principais conceitos ? Neste ponto, convém ter 
especial cuidado em distinguir os conceitos jurissociológicos 
– desenvolvidos pelo sociólogo como ferramentas de análise 
– e os conceitos jurídicos – que o sociólogo encontra já 
definido pelo direito positivo, e, por assim dizer, incorporado 
ao objecto em análise. 
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– Quais as principais conclusões ? 

– Qual o contributo para a reflexão sociológica sobre o 
direito ? 

b)  Este trabalho dará lugar : 

1.  a uma exposição na aula (ver calendário, supra secção 
B). Esta exposição terá a duração máxima de 15 minutos. Os 
estudantes poderão apoiar-se em apontamentos formulados 
por tópicos. Não é admitida a leitura de uma intervenção pre-
redigida. 

Nesta exposição será apresentada a síntese dos resultados da 
pesquisa bio-bibliográfica e da análise do texto. Nesta base, 
tratar-se-á em particular de pôr em evidência eventuais 
relações entre o texto e o seu contexto de elaboração, e de 
identificar o seu contributo mais significativo para a reflexão 
em sociologia do direito. 

2.  à elaboração de uma ficha-síntese, a distribuir antes da 
exposição e destinada a servir de base a esta e à discussão, 
composta por três partes : 

– um resumo do artigo, de 15 linhas no máximo ; 

– um sumário das informações recolhidas no âmbito da 
pesquisa bio-bibliográfica, com indicação precisa da 
fonte destas informações (cerca de 2/3 páginas ; 
referências em conformidade com as “Normas para 
apresentação de originais” da revista Sociologia — 
Problemas e Práticas) ; 

– recortes do texto analisado com as citações mais 
significativas para cada um dos pontos da análise do 
texto (com indicação exacta da localização no texto ; 
para os recortes de alguma extensão recomenda-se a 
numeração das linhas). 

 

c)  Organização das exposições; moderadores 

Por aula prática, serão apresnetadas sempre duas exposições, 
sobre um mesmo tema geral (ver infra ponto D.12). Será 
designado para cada aula prática um moderador que terá 
como principal tarefa a de lançar a discussão e gerir o debate 
entre os que fizeram a exposição e os outros estudantes. 

 

II. Segundo trabalho de avaliação 

 

 Nota escrita sobre um conceito jurissociológico; 
trabalho individual. 

A partir das definições encontradas no texto analisado para o 
primeiro trabalho, os estudantes redigirão uma brevíssima 
nota (uma página no máximo, sem as referências 
bibliográficas) sobre um conceito jurissociológico. 

As escolhas dos conceitos a tratar serão acordadas na aula, 
para garantir uma distribuição adequada do trabalho. 

Na redacção da nota, procurar-se-á aproveitar todos os 
elementos pertinentes do conjunto dos artigos que terão dado 
lugar a exposição.  

As notas deverão ser defendidas em reunião com o docente, 
depois da parte lectiva do semestre. 

 

III. Cálculo da nota final  

– Avaliação do primeiro trabalho (50% da nota) 

– Avaliação do segundo trabalho (50% da nota) 

– Participação nas aulas e moderação das exposições : 
consideradas no arredondamento final. 

 

 

E – MATERIAIS DE APOIO 

 

Encontram-se à disposição dos estudantes na DANKA 

– Um documento sintetizando o conjunto da matéria dada 
nas aulas, intitulado Introdução à Sociologia do Direito, 
elaborado a partir do relatório da cadeira apresentado pelo 
docente no âmbito das suas provas de agregação. 

– Um caderno, intitulado Abordagens sociológicas do 
direito, reunindo um conjunto de artigos de sociologia do 
direito publicado pelo docente em revistas e obras 
estrangeiras, aprofundando vários dos temas abordados nas 
aulas (referências destes, ver secção F, a seguir). 
 

 

F – BIBLIOGRAFIA 

 

As referências que se seguem não constituem, obviamente, 
um conjunto de leituras obrigatórias, mas sim elementos para 
facilitar ao aluno a orientação na bibliografia de sociologia 
jurídica. Caber-lhe-á, em função dos seus interesses, 
seleccionar os textos a ler de maneira aprofundada, não 
deixando, no entanto, de procurar também consultar, embora 
mais superficialmente, um número significativo de trabalhos 
menos directamente relacionados com os seus interesses. 

Muitos dos textos referidos são acessíveis na biblioteca do 
ISCTE. Existe aliás uma secção dedicada especialmente a 
esta disciplina, na estante “Direito”, sob a cota [D. 113]. Para 
facilitar o acesso a este material, indica-se aqui, sempre que 
possível, a cota exacta das obras referidas (mencionada entre 
[]). 

As colecções completas de todas as revistas da especialidade 
podem ser consultadas na biblioteca do Instituto 
Internacional de Sociologia Jurídica (Oñati, Espanha ; [Bibl. 
IISL]), com o qual o ISCTE celebrou um protocolo de 
cooperação que facilita o acesso a esta documentação. Uma 
base de dados dos livros e artigos disponíveis no IISJ pode 
ser consultada na página web do IISL ( http://www.iisj.es ). 

 

Índice 

 

1. Selecção de revistas especializadas 

2. Obras de referência 

3. O clássico 

4. Obras de carácter geral 

 4.1. Livros 
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 4.2. Artigos e outras contribuições 

5. Sobre a sociologia do direito em Portugal 

6. Sobre a sociologia do direito na Alemanha 

7. Sobre a sociologia do direito em França 

8. Sobre a sociologia do direito no mundo anglo-saxônico 

9. O direito na sociedade portuguesa 

10. Outras referências úteis 

 

1. Selecção de revistas especializadas 

– Crítica Jurídica, México, Centro de Ciencias Políticas 
de la Universidad Autónoma de Puebla, 
semestral/anual, desde 1984 [Bibl. IISL] 

– Droit et Société, Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, quadrimestral, desde 1985 [Bibl. IISL ; 
Bibl. CEJ ; docente] 

– International Journal of the Sociology of Law, London 
etc., Academic Press, trimestral, desde 1978 (antes de 
1978, a revista publicava-se sob o título International 
Journal of Criminology and Penology) [Bibl. IISL] 

– Journal of Law and Society (nos primeiros anos British 
Journal of Law and Society), Oxford, Martin 
Robertson, semestral, desde 1974 [Bibl. IISL] 

– Law & Society Review, Denver, Law and Society 
Association, trimestral, desde 1966 [Bibl. IISL] 

– Revue Canadienne Droit et Société / Canadian Journal 
of Law and Society, Association canadienne droit et 
société / Canadian Law and Society Association, 
semestral, desde 1985  [Bibl. IISL]. 

– Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Bruxelas, 
Facultés universitaires Saint-Louis, semestral, desde 
1978 [Bibl. IISL ; Bibl. CEJ] 

– Social & Legal Studies, London, Sage, trimestral, desde 
1992 [Bibl. IISL] 

– Sociologia del Diritto, Milano, Franco Angeli, 
quadrimestral, desde 1974 [Bibl IISL ; Bibl. Fac. Dir. 
Univ. Clás. ; Bibl. Univ. Catól.] 

– Zeitschrift für Rechtssoziologie (Revista de Sociologia 
do Direito), Opladen, Westdeutscher Verlag, semestral, 
desde 1980 [Bibl. IISL] 

 

Em Portugal, não existe nenhuma revista académica, no 
sentido estrito da expressão, especializada no campo da 
sociologia do direito. Publicou-se durante algum tempo um 
Boletim da Associação Portuguesa de Estudos sobre o 
Direito em Sociedade (APEDS — Ap. 3087, 3000 Coimbra), 
intitulado Direito e Sociedade (5 números entre 1986 e 1989 
[Coimbra, Bibl. CES ; docente]. Para além disto, a Revista 
Crítica de Ciências Sociais tem dedicado vários artigos a 
temas jurissociológicos (bem como alguns números 
especiais : ver infra ponto 9), muitos destes da autoria do seu 
director, Boaventura de Sousa Santos, ele próprio especialista 
em sociologia do direito. Cumpre também mencionar a 
revista Legislação, editada pelo I.N.A. (Oeiras ; desde 1991, 

quadrimestral) que aborda questões estreitamente 
relacionadas com a sociologia do direito. 

As revistas jurídicas, cuja consulta é obviamente necessária 
para quem quer aprofundar aspectos da cultura jurídica 
portuguesa, publicam ocasionalmente trabalhos do âmbito da 
sociologia do direito.  

 

2. Obras de referência 

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) [D.100 Dic] 

FERRARI, Vincenzo (dir.), Developing Sociology of Law. A 
World-Wide Documentary Enquiry, Milano, Giuffré, 
1990 (Levantamento sistemático, a nível mundial, das 
principais pesquisas em sociologia do direito ;  já 
datado mas, na ausência de uma publicação equivalente 
mais recente, continua a ser uma valiosa fonte de 
informações) [docente] 

 

3. O clássico 

WEBER, Max, “Rechtssoziologie” (“Sociologia do direito”). 
Trata-se de um texto elaborado entre 1911 e 1913, que 
constitui a primeira parte do segundo volume de 
Wirtschaft und Gesellschaft (1ª edição : 1921). Existe 
uma tradução castelhana integral desta obra (Economia 
e Sociedad. Esbozo de Sociologia Comprensiva, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1944 [Bibl. 
ISCTE]. Em França, onde apenas a primeira metade de 
Wirtschaft und Gesellschaft foi traduzida, foi editada 
uma tradução separada da “Rechtssoziologie” : WEBER, 
Max, Sociologie du droit, Paris, Presses universitaires 
de France, 1986 [D.113 WEB*Soc].  

 De Max WEBER, sobre o direito, ver também, Rudolf 
Stammler et le matérialisme historique, Québec, Paris, 
Presses de l’Université Laval, Cerf, 2001 (com uma 
introdução de Michel Coutu, Dominique Leydet, Guy 
Rocher et Elke Winter; publ. orig.: 1907) [docente] 

Sobre a sociologia do direito de Max Weber, poderá 
consultar-se, nomeadamente : 

COUTU, Michel, Max Weber et les rationalités du droit, Paris, 
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(coll. Droit et Société), 2003 [docente] 
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1995 [D.113 COM*Esp] 

COTTERRELL, Roger, Law’s Community. Legal Theory in a 
Sociologiacl Perspective, Oxford, Oxford Univerisity 
Press, 1997. 

 DEZALEY, Yves, Marchands de droit. La restructuration de 
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Suhrkamp, 1992 ; tradução inglesa Between Facts and 
Norms, Cambridge, Polity Press, 1996 
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traduzido em português Razões práticas, Oeiras, Celta, 
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CARBONNIER, Jean, Flexible Droit. Textes pour une 



PROGRAMA DA CADEIRA DE SOCIOLOGIA DO DIREITO (semestral) — ISCTE — Ano académico 2005-2006 7 

sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 1992 
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1986, pp. 7-15 (transcrição de uma conferência de 1978 
[docente] 

GALANTER, Marc, “Direito em abundância : A actividade 
legislativa no Atlântico Norte”, Revista Crítica de 
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(ed.), Verrechtlichung von Wirtschaft, Arbeit und 
sozialer Solidarität (Juridicização da economia, do 
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Louis, COMMAILLE, Jacques (dirs.), Politique des lois en 
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direito (Portugal 1900-1950)”, Análise Social, nº 72-
73-74, 1982, pp. 795-812 [Bibl. ISCTE 9] 

HESPANHA, António M., “As transformações revolucionárias 
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doce da razão jurídica”, Revista Crítica de Ciências 
Sociais, nº 25/26, Dezembro de 1988, pp. 31-60 
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Jurídica, nº 1 (nova série), Jan./Março 1985, pp. 81-
101 [docente] 

MAGALHÃES, Pedro Coutinho, “Democratização e 
independência judicial em Portugal”, Análise Social 
nº 130, 1995, pp. 51-90 [Bibl. ISCTE 9] 

MIRANDA, Jorge, de SOUSA, Marcelo Rebelo (coord.), A 
Feitura das Leis, Oeiras, I.N.A., 1986, 2 vols. 
[D.112 Fei] 

PUREZA, José Manuel, FERREIRA, António Casimiro (orgs.), A 
Teia Global. Movimentos sociais e instituições, Porto, 
Afrontamento, 2001. [S.143 SAN*Soc vol. 4] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel 
Leitão. PEDROSO, João, FERREIRA, Pedro Lopes, Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas : o caso 
português, Porto / Coimbra / Lisboa, Afrontamento / 
CES / CEJ, 1996. 

 

10. O direito no mundo lusófono 

GUEDES, Armando Marques et al., Pluralismo e legitimação. 
A edificação jurídica pós-colonial de Angola, Coimbra, 
Almedina, 2003 

HESPANHA, António Manuel (org.), Feelings of Justice in the 
Chinese Communitiy of Macao, Lisboa, ICS, 2003;  

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.), Conflito e 
transformação social. Uma paisagem das justiças em 
Moçambique, Porto, Afrontamento, 2003.  

 

11. Outras referências úteis 

Polis — Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 
Lisboa, São Paolo, 5 vols., 1983-1987 (cit. 
Enciclopédia Polis) [OR / Pol] 

AA. VV., Oñati Proceedings, Oñati, Instituto Internacional 
de Sociologia do Direito, sem periodicidade fixa ; 
acerca de 20 volumes publicados entre 1989 e 1996 
[Bibl. ISCTE : D.113 IISL*Op]. 
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AA. VV., Actes de la recherche en sciences sociales, nº 64, 
tema : De quel droit ? Setembro de 1986 [Bibl. ISCTE 
306] 

AA. VV., Actes de la recherche en sciences sociales, 
nº 76/77, tema : Droit et expertise, Março de 1989 
[Bibl. ISCTE 306] 

AA. VV., Sociologie et Société, nº 18/1, tema : Droit et 
pouvoir. Pouvoirs du droit, 1986 [Bibl. ISCTE 408] 

CABRAL, Manuel Villaverde, Cidadania Política e 
Equidade Social em Portugal, Oeiras, Celta, 
1997. 

CHORÃO, Mário Bigotte, “Justiça”, in: Polis – Enciclopédia 
Verbo da Sociedade e do Estado, Lisboa / São Paulo, 
Verbo, 1985, Vol. 3, col. 906-922 [Bibl. ISCTE] 

DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Manuel da Costa, 
Criminologia — O homem delinquente e a sociedade 
criminógena, Coimbra, Coimbra Ed., 1984   
[S.201 DIA*Cri] 

FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la 
prison, Paris, Gallimard, 1975 [S.201 FOU*Sur] (sobre 
o direito na obra de Foucault, ver EWALD, François, 
Foucault. A Norma e o Direito, Lisboa, Vega, 1993) 
[docente] 

GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, Lisboa, 
Fundação Gulbenkian, 1988 (ed. orig. : Bruxelles, 
Bruyant, 1979 ; a edição portuguesa é completada por 
notas-sínteses sobre a história do direito português) 
[D.112 GIL*Int] 

GREIMAS, Algirdas Julien, “Analyse sémiotique d'un discours 
juridique”, in GREIMAS, A.J., Sémiotique et sciences 
sociales, Paris, Seuil, 1976, pp. 79-127 
[S.133 GRE*Sém] 

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. 
[S.133.3 GUI*Com] 

GURVITCH, Georges, “Problèmes de sociologie du droit”, in : 
GURVITCH, Georges (dir.), Traité de Sociologie (2 
Vols.), Paris, Presses Universitaires de France, 1968, 
Vol. II, pp. 173-206 [S.111 Tra v2] 

HESPANHA, António M. (org.), Justiça e Litigiosidade. 
História e Prospectiva, Lisboa, Gulbenkian, 1993 
[D.111 HES*Jus] 

HESPANHA, António Manuel, Cultura Jurídica Europeia. 
Síntese de um Milénio, Mem Martins, Publicações 
Europa-América, 2003 [docente] 

KELLERHALS, Jean, MODAK, Marianne, PERRIN, Jean-
François, “As concepções de justiça nos contratos”, 
Sociologia — Problemas e Práticas nº 12, 1992, pp. 
203-225 [Bibl. ISCTE 490] 

RUSCHE, Georg, KIRCHHEIMER, Otto, Peine et structure 
sociale, Paris, Cerf, 1994 (publ. orig. em inglês : 1939) 
[docente] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, Toward a New Common 
Sense — Law, Science and Politics in the Paradigmatic 
Transition, London, Routledge, 1995  [docente] 

SELZNICK, Philip, “Law : The Sociology of Law”,  in 
International Encyclopedia of the Social Sciences, 
London/New York, Collier/MacMillan, 1968 
[K-0-0 9748] 
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G. – TEXTOS A ANALISAR NO ÂMBITO  
DO ESQUEMA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

 
O Direito: um saber de especialistas 

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  

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.  

 

Direito e violência 

MEAD, George Herbert, “The Psychology of Punitive 
Justice”, in: MEAD, Selected Writings, Chicago, 
Chicago University Press, 1964 (publ. orig.: 1917), pp. 
212-239. 

FOUCAULT, Michel, A verdade e as formas jurídicas, Rio de 
Janeiro, Pontifícia Universidade Católica (dactil.), 
1973. 
 

Direito e economia 

WEBER, Max, “Les qualités formelles du droit moderne”, 
Sociologie du droit, Paris, Presses universitaires de 
France, 1986, pp. 219-235 (existe também uma versão 
em castelhano).  

FARIA, José Eduardo, “As metamorfoses do direito na 
reestruturação do capitalismo”, Revista do Ministério 
Público, 2001, ano 21, nº 83, pp. 7-28. 

 

Direito e Estado 

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. 

SANTOS, Boaventura de Sousa, “O Estado e o Direito na 
Transição Pós-Moderna : para um Novo Senso Comum 
sobre o Poder e o Direito”, Revista Crítica de Ciências 
Sociais, nº 30, Junho de 1990, pp. 13-43. 
 

Pluralismo jurídico 

CARBONNIER, Jean, “O sistema jurídico”, in: ID., Sociologia 
Jurídica, Coimbra, Almedina (ed. orig. 1972), 1979, 
pp. 207-259.  

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. 
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ANEXO: CALENDÁRIO DETALHADO: 

Aula 
Nº  Data Tema da aula  

1  20/02/2006 Apresentação da cadeira e do esquema pedagógico 

2  21/02/2006 A sociologia do direito: primeira sensibilização 

3  06/03/2006 O direito, um saber de especialistas (1) 

4  07/03/2006 O direito, um saber de especialistas (2) 

5  13/03/2006 Direito e violência (1) 

6  14/03/2006 Direito e violência (2) 

7  20/03/2006 Direito e economia (1)  

8  21/03/2006 Direito e economia (2)  

9  27/03/2006 Direito e Estado (1)  

10  28/03/2006 Direito e Estado (2) 

11  03/04/2006 A positivização do Direito (1)   

12  04/04/2006 A positivização do Direito (2) 

13  24/04/2006 O pluralismo normativo (1) 

14  02/05/2006 O pluralismo normativo (2) 

15  08/05/2006 Direito, conflto, justiça  

16  09/05/2006 Direito, comunicação, razão  

17  15/05/2006 Exposições de estudantes  

18  16/05/2006 Exposições de estudantes  

19  22/05/2006 Exposições de estudantes  

20  23/05/2006 Exposições de estudantes  

21  29/05/2006 Conceitos jurissociologicos  

22  30/05/2006 Modelos e teorias  


