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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: http://dre.pt/ ). Esta 
situação, característica das sociedades modernas, 
simultaneamente abre possibilidades de acção e cria riscos. 
Não só ao nível mais geral — pode pensar-se, por exemplo, 
no processo de adopção de medidas de resposta à crise 
financeira, nos planos tanto nacionais como europeu e 
internacional — 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. Nomea-
damente 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. 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. Reveladores desta dinâmica: os congressos 
anuais do Research Committee in the Sociology of Law (2016 
em Viena, Áustria), a organização anual, desde 2010, de 
Congressos da Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Sociologia do Direito, a realização periódica de congressos 
conjuntos das associações germanófonas de sociologia do 
direito (o terceiro no ano 2015 em Berlim), e, last but not 
least, a criação na APS, no final do ano 2014, de uma secção 
temática “Sociologia do Direito e da Justiça”, que realizou o 
seu primeiro encontro em Coimbra. 

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

(1) oferecer um conjunto de 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 um conjunto de 
conceitos de particular utilidade para a abordagem 
sociológica do direito; 

(3) 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.).  

A cadeira é concebida como uma primeira etapa de formação 
para a investigação socio-jurídica, que os estudantes poderão 
completar noutras unidades curriculares oferecidas no 
ISCTE-IUL ou noutras instituições, nomeadamente o 
Instituto Internacional de Sociologia Jurídica 
(http://www.iisj.net/  ). 
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B – PROGRAMA GERAL E CALENDÁRIO 
 

Parte I : Introdução sociológica ao direito 
 (ver a seguir secção E) 
Parte II: Principais conceitos e modelos jurissociológicos 
 (ver a seguir ponto  E) 
Parte III: Exposições dos estudantes sobre artigos do âmbito 
socio-jurídico recentemente publicados em Portugal. 
 (ver a seguir secção F) 

Além das aulas compreendidas no calendário que se segue, 
haverá reuniões de trabalho do docente com os alunos para a 
preparação dos trabalhos de avaliação e para a discussão do 
segundo destes. 

Aula 
Nº  

Semana  Tema  

1  22/09/16 Introdução geral (1) 

2  22/09/16 Introdução geral (2) 

3  29/09/16 
O direito, um saber de 

especialistas (1) 

4  29/09/16 
O direito, um saber de 

especialistas (2) 

5  6/10/16 Direito e violência (1) 

6  6/10/16 Direito e violência (2) 

7  13/10/16 Direito e economia (1)  

8  13/10/16 Direito e economia (2)  

9  20/10/16 Direito e Subjectividade (1) 

10  20/10/16 Direito e Subjectividade (2) 

11  27/10/16 Direito e Estado 

12  27/10/16 Positivização do direito 

13  3/11/16 O pluralismo normativo (1) 

14  3/11/16 O pluralismo normativo (2) 

15 10/11/16 Direito, conflito, justiça 

16 10/11/16 
Direito, comunicação, razão, 

legitimação 

17  17/11/16 Conceitos jurissociologicos 

18  17/11/16 Modelos e teorias 

19  24/11/16 Exposições de estudantes  

20  24/11/16 Exposições de estudantes  

21  24/11/16 Exposições de estudantes  

 1/12/16 (Feriado) 

  8/12/16 (Feriado) 

22  15/12/16 Exposições de estudantes  

23  15/12/16 Exposições de estudantes  

24  15/12/16 Exposições de estudantes  

 

C – JUSTIFICAÇÃO DOS  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 À LUZ DOS OBJECTIVOS DA UC 

A Parte I do programa é subordinada ao objectivo (1) 
enunciado aqui na secção A, 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).
  

 

D – OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objectivos de aprendizagem consistem no 
desenvolvimento das seguintes capacidades dos estudantes: 
(a) aproveitar a literatura sociológica mais recente para se 
compor uma bibliografia temática actualizada; (b) 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) 
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. 

Na perspectiva destes objectivos de aprendizagem, 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.  

 

 

E – 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 
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Finalidades e elementos constitutivos do saber dos 
juristas. 

 Teoria e prática da aplicação do direito. 

 As profissões jurídicas 

(WEBER, 1921 [3] ; LUCIO, 1985 [9] ; BOURDIEU, 1986 [4.2] ; 
“Application du droit”, in Dictionnaire, 1993 [2] ; texto 6 do 
caderno Abordagens) 

 

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] ;  HESPANHA, 1993a [9] ; “Violence” in 
Dictionnaire, 1993 [2] ; GUIBENTIF et al., 2002 [10], 
REEMTSMA [2008]  2012 [11]; CUNHA, 2015 [9], texto nº 16 
do Caderno Abordagens) 

 

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 e 
sistematização das regras (da recepção do direito 
romano às codificações) ; intervenção do Estado na 
economia (para além do 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]; FERREIRA, 2012 [9] ; texto 8 
do caderno) 

 

4. – Direito e Subjectividade 

 Experiências das relações entre pensamento e 
comunicação, da polis grega ao Renascimento. 

O direito como componente da cultura renascentista; 
relações em particular com a arte e com a ciência; 
redescoberta do direito romano. 

Subjectividade renascentista e noção de direitos 
subjectivos. 

 (FITZPATRICK, 2001 [4.1.] FOUCAULT, 1978 [4.2] ; 
HESPANHA, 2010 [4.1.]; LUHMANN, 1984 [4.2.]; 

SUPIOT, 2006 [4.1.]; HONNETH [2011] 2014 [10]; texto 
8bis do caderno). 

 

5. – 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.  

Direito e Estado nas dinâmicas da Globalização. 

 (HABERMAS, 1963 e 1981 [4.2] ; GILISSEN, 1979 [10] ; 
HESPANHA, 1988 [9] ; BOURDIEU, 1993 [4.2] ; CHEVALLIER, 
2003 [4.1] ; THORNHILL, 2011 [4.1]; TEUBNER, 2012 [4.1]; 
texto 4 do caderno) 

 

6. – 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 das 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]) 

 

7. – O pluralismo normativo 

 Pluralismo normativo e pluralismo jurídico. 

 Heterogeneidade das ordens normativas. Propostas de 
tipologias. Ordens formalizadas ; ordens informais 
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])  
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8. – 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]; 

CORREIA, 2010 [11]) 
 

9. –  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]) 
 

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 Abordagens, Guibentif, 2007 [4.2.]) 

 

 

D – ESQUEMA PEDAGOGICO 

 

I. Primeiro trabalho de avaliação 

 Análise de uma obra (ou parte) de âmbito 
jurissociológico recentemente publicado em Portugal 
(2012 ou posterior). Trabalho individual ou em grupo. 

 

a)  A análise do texto basear-se-á nos seguintes três 
passos de trabalho : 

1.  Pesquisa bio-bibliográfica, tendo como objectivo a 
identificação do contexto de elaboração do artigo : (a) 
principais dados biográficos dizendo respeito ao(s) autor(es) ; 
bibliografia do(s) autor(es) ; (b) dados sobre a revista / 
publicação em que o artigo se encontra inserido; 
(c) eventualmente, sobre o Centro de investigação ao qual o 
autor pertence; sobre o projecto de investigação no âmbito do 
qual foi produzido o artigo.  

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

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

(2) Como se estrutura o artigo? 

(3) Quais os autores citados? 

(4) Qual o método utilizado ? 

(5) Quais os principais conceitos ? Neste ponto, convém ter 
especial cuidado em distinguir (1) os conceitos 
jurissociológicos, desenvolvidos como ferramentas de análise 
do direito em sociedade; (2) os conceitos jurídicos – que o 
sociólogo encontra já definido pelo direito positivo, e, por 
assim dizer, incorporado ao objecto em análise; (3) conceitos 
de outra ordem (de sociologia geral, de outras disciplinas). 

(6) Quais os principais avanços no conhecimento 
(Findings)? 

3. Uma reflexão relacionando o artigo analisado com a 
restante matéria tratada no âmbito da UC, identificando, 
portanto, o contributo para a reflexão sociológica sobre o 
direito. Especificar dois contributos devidamente 
identificados e justificados.  Este ponto poderá ser tratado da 
maneira seguinte: formulando-se duas notas, referindo 
fragmentos precisos do texto analisado, que pudessem ser 
inseridas como notas em pé de pagina no documento de base 
da unidade curricular: Sociologia do Direito, ou, 
eventualmente, formuladas como complementos aos sumários 
do ano em curso. (Qualquer aproveitamento no futuro, pelo 
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docente, destas notas implicaria sempre a menção dos nomes 
das/os estudantes que as formularam).  

(Ponderação destes três pontos na nota do trabalho: 1:30%; 
2:40%; 3:30%, tendo o resultado final a qualidade da 
exposição oral em conta). 
 

b)  Este trabalho dará lugar : 

1.  a uma exposição na aula (ver calendário, em anexo). 
Esta exposição deverá ter uma duração de 20 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 aplicadas 
pela Escola de Sociologia e Políticas Públicas às 
dissertações de mestrado e doutoramento) ; 

– 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). 

–  Uma proposta de formulação de duas notas em pé de 
página relacionando o artigo analisado com temáticas 
mais gerais (ver supra a.3). 

Esta ficha, que deverá ser posta à disposição dos colegas, 
será o único suporte da exposição, não se prevendo 
projecções.  

c)  Preparação 

O conteúdo da exposição deverá ser discutido 
antecipadamente com o docente, em reunião de gabinete. 

d)  Organização das exposições; moderadores 

Por aula prática, serão apresentadas sempre que possível 
várias exposições, sobre um mesmo tema geral. 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. No 
segundo trabalho, o moderador poderá também fazer uma 
nota escrita dando conta da sessão no seu conjunto e 
sintetizando o debate. 
 

II. Segundo trabalho de avaliação 

Nota escrita (cerca de de 6000 caracteres), a entregar 
depois de findo o período lectivo, e que dará lugar a 
uma breve discussão com o docente, em alternativa: 

– sobre o texto apresentado 

– sobre um conceito jurissociológico abordado neste 
texto 

– dando conta de uma sessão de exposições no seu 
conjunto e sintetizando os debates (opção aberta 
unicamente a quem moderou uma destas sessões). 

Notas sobre os artigos discutidos nas aulas: (i) sintetizarão a 
exposição e (ii) darão particular ênfase ao ponto a.3, 
analisando a forma como o artigo se situa no campo da 
sociologia e como se relaciona, ou pode ser relacionado, com 
as discussões mais especificamente jurissociológicas. 

Notas sobre conceitos: (i) discutindo as definições 
encontradas no texto analisado para o primeiro trabalho, e (ii) 
comparando-as com definições a encontrar em pelo menos 
dois outros autores, a escolher entre os autores que 
contribuíram para a sociologia do direito. As escolhas dos 
conceitos a tratar serão acordadas na aula, para garantir uma 
distribuição adequada do trabalho. 

Notas sobre sessões: (i) comentando as possíveis relações 
entre os textos apresentados numa mesma sessão e os debates 
que terão suscitado; (ii) apreciando a pertinência dos textos e 
do debate para o tratamento dos grandes temas da sociologia 
do direito. 

Nos três casos, as notas deverão incluir no mínimo três 
referências a textos retirados da bibliografia incluída no 
presente programa (as referências bibliográficas deverão 
respeitar as Normas aplicadas pela Escola de Sociologia e 
Políticas Públicas às dissertações de mestrado e 
doutoramento, assim como as normas para referências de 
documentos consultados na internet indicadas no site da UC: 
http://cadeiras.iscte-
iul.pt/SDir/SDir_esqped.htm#IV.%20Normas ).  

As notas entregues deverão ser discutidas com o docente em 
reunião de gabinete. 

Ponderação a nota do trabalho: i:50%; ii:50%, tendo-se em 
conta no resultado final a qualidade da defesa oral do 
trabalho na discussão de gabinete. 

Desde que tenham merecido uma avaliação positiva, e sob 
reserva do acordo da-o aluna-o, versões revistas destas notas 
poderão ser publicadas no site web da unidade curricular. 

 

 

III. Cálculo da nota final  

– Avaliação do primeiro trabalho = 50% da nota 
– Avaliação do segundo trabalho = 50% da nota 

 

G – RELAÇÃO ENTRE METODOLOGIA DE ENSINO 
E OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
A procura do artigo a analisar, assim como a apreciação das 
escolhas d@s colegas correspondem ao objectivo (a) 
enunciado aqui na secção D. O primeiro trabalho 
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 trabalho, corresponde ao objectivo 
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(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. 

 

H – MATERIAIS DE APOIO 

Encontram-se à disposição dos estudantes na DANKA 

– Um documento sintetizando o conjunto da matéria dada 
nas aulas, intitulado 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 à 

realidade jurídica, reunindo um conjunto de artigos de 
sociologia do direito publicados pelo docente em revistas e 
obras nacionais e estrangeiras, aprofundando vários dos 
temas abordados nas aulas (referências destes, ver secção F, a 
seguir). 

Ver também o site da unidade curricular 
(http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/ ), onde se podem encontrar, 
em particular, além de informações actualizadas com 
regularidade sobre o funcionamento da unidade curricular, os 
sumários das aulas (também de anos anteriores), notas de 
leitura da autoria de estudantes dos anos anteriores, incidindo 
sobre artigos recentemente publicados dedicados a temas 
relevantes para a sociologia do direito, assim como, 
naturalmente, ligações internet de interesse para esta 
disciplina. 

 

 

I – 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-IUL. 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-IUL 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.net/ ). 

 

Índice 

 

0. Bibliografia básica da UC 

0.  Bibliografia básica 

1. Selecção de revistas especializadas 

2. Obras de referência 

3. O clássico 

4. Obras de carácter geral 

 4.1. Livros 

 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.  O direito no mundo lusófono 

11. Outras referências úteis 

 

0. Bibliografia básica da UC 

BANAKAR, Reza, TRAVERS, Max (eds.),  Theory and Method 
in Socio-legal Research, Portland, Hart Publishing, 
2006. 

BOURDIEU, Pierre, “La force du droit. Eléments pour une 
sociologie du champ juridique”, Actes de la recherche 
en sciences sociales nº 64, septembre 1986, pp. 3-19 ; 
trad. port. em BOURDIEU, Pierre, O Poder Simbólico, 
Lisboa, Difel, 1989, pp. 209-254. 

CARBONNIER, Jean, Sociologie juridique, Paris, Armand 
Colin, 1972 (1ª ed.) ; Presses universitaires de France, 
1979 (2ª ed.) ; P.U.F. (col. “Quadrige”), 1994 (3ª ed.); 
trad. port. da 1ª ed.: Sociologia Jurídica, Coimbra, 
Almedina, 1979 

COTTERRELL, Roger, Law’s Community, Oxford, Oxford 
University Press, 1997. 

FERREIRA, António Casimiro et al. (2013), Contextos e 
Desafios da Transformação das Magistraturas, Porto, 
Vida Económica, 2013.  

FOUCAULT, Michel, Vigiar e Punir,  Petrópolis, Vozes, 1977, 
trad. de Surveiller et punir. Naissance de la prison, 
Paris, Gallimard, 1975  

GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, Lisboa, 
Fundação Gulbenkian, 1988 (ed. orig. : Bruxelles, 
Bruylant, 1979). 

HABERMAS, Jürgen, “Tendências da Juridicização”, 
Sociologia — Problemas e Práticas, nº 2, 1987, pp. 
185-204, trad. de “Tendenzen der Verrechtlichung”, in 
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HABERMAS, Jürgen, Theorie des kommunikativen 
Handelns, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981 (2 
Vols.), Vol. II, pp. 522-547. 

HESPANHA, António Manuel, O Caleidoscópio do direito. O 
direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje, 
Coimbra, Almedina, 2007. 

LUHMANN, Niklas, Law as A Social System, Oxford, Oxford 
University Press (Oxford Soci-Legal Studies), 2004 
trad. de Das Recht der Gesllschaft, Frankfurt-am-Main, 
Suhrkamp, 1993.  

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. 

SUPIOT, Alain, Homo juridicus. Essai sur la fonction 
anthropologique du droit, Paris, Seuil, 2005 (trad. 
port. : 2006). 

THORNHILL, Chris, Sociology of Constitutions. Constituitions 
and State Legitimacy in Historical-Sociological 
Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 
2011. 

 

1. Revistas especializadas 

Pode encontrar-se uma lista das revistas do domínio direito e 
sociedade, com ligações para os respectivos sites, na seguinte 
página internet : http://rcsl.iscte.pt/rcsl_lk.htm#Journals  

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 [Bibl. ISCTE 1249]) 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. Obra 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] 

 

3. O clássico 

WEBER, Max, “Rechtssoziologie” (“Sociologia do direito”). 
Trata-se de um texto elaborado entre 1911 e 1913 

editado inicialmente, depois do falecimento de Max 
Weber, como primeira parte do segundo volume de 
Wirtschaft und Gesellschaft (1ª edição : 1921); agora 
reeditado em volume separado no âmbito da Max 
Weber Gesamtausgabe, Tübingen, Mohr-Siebeck, 
2010. Existe uma tradução castelhana integral de 
Wirtschaft und Gesellschaft (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, 
L.G.D.J./Presses de l’Université de Laval, 1995 [D.113 
COU*Max] 

LASCOUMES, Pierre (dir.), Actualité de Max Weber pour la 
sociologie du droit, Paris, L.G.D.J., 1995 [docente] 

 

4. Obras de carácter geral 

4.1. Livros 

AA. VV., Sur la portée sociale du droit, Paris, PUF, 2005.  

ARNAUD, André-Jean, Critique de la raison juridique I. Où 
va la sociologie du droit ?, Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1981 [D.113 ARN*Cri]  

ARNAUD, André-Jean, FARIÑAS DULCE, Sistemas jurídicos : 
Elementos para un análisis sociológico, Madrid, 
Universidad Carlos III/Boletín Oficial del Estado, 1996 
[docente] 

ARNAUD, André-Jean, Critique de la raison juridique 2. 
Gouvernants sans frontières, Paris, L.G.D.J., 2003 
[docente] 

BANAKAR, Reza, Merging Law and Sociology, Berlim / 
Madison, Galda + Wilch, 2003. 

BANAKAR, Reza, TRAVERS, Max (eds.),  Theory and Method 
in Socio-legal Research, Portland, Hart Publishing, 
2006. [D.113 The] 

CARBONNIER, Jean, Sociologie juridique, Paris, Armand 
Colin, 1972 (1ª ed.) ; Presses universitaires de France, 
1979 (2ª ed.) ; P.U.F. (col. “Quadrige”), 1994 (3ª 
ed.) [D.113 CAR*Soc]; trad. port. da 1ª ed.: Sociologia 
Jurídica, Coimbra, Almedina, 1979 [docente] 

CHEVALLIER, Jacques, L’État post-moderne, Paris, L.G.D.J 
(coll. Droit et Société), 2003 [docente] 

COMMAILLE, Jacques, L'esprit sociologique des lois. Essai de 
sociologie politique do droit, Paris, Presses 
universitaire de France (col. “Droit, éthique, société”), 
1995 [D.113 COM*Esp] 
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COTTERRELL, Roger, Law’s Community, Oxford, Oxford 
University Press, 1997. 

COTTERRELL, Roger, Law, Culture and Society. Legal Ideas 
in the Mirror of Social Theory, Aldershot,Ashgate, 
2006 [docente] 

 DELPEUCH Thierry, DUMOULIN, Laurence, DE GALEMBERT, 
Claire, Sociologie du droit et la justice, Paris: Armand 
Colin, coll. « U – Sociologie », 2014 [docente] 

DEZALEY, Yves, Marchands de droit. La restructuration de 
l'ordre juridique international par les multinationales 
du droit, Paris, Fayard, 1992 [D.113 DEL*Mar] 

DIAS, Elias, Sociología y Filosofía del Derecho, Madrid, 
Taurus, 1992 (reimpr. da 2ª ed. ; 1ª ed.: 1971) 
[D.113 DIA*Soc] 

FARIA, José Eduardo, Direito na Economia Globalizada, São 
Paulo, Malheiros, 1999 [docente] 

FEBBRAJO, Alberto, HARSTE, Gorm (eds), Law and 
Intersystemic Communication – Understanding 
‘Structural Coupling’, London, Ashgate, 2013 

FITZATRICK, Peter, The Mythology of Modern Law, Londres, 
Routledge, 1992 ; trad. cast. : La mitología del derecho 
moderno, México, siglo ventiuno, 1998 [docente] 

FITZPATRICK, Peter, Modernism and the grounds of Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001 [D.113 
FIT*Mod] 

GUEDES, Armando Marques, Entre factos e razões. Contextos 
e enquadramento da antropologia jurídica, Coimbra, 
Almedina, 2005 [D.113 GUE*Ent] 

HABERMAS, Jürgen, Faktizität und Geltung. Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats (Facticidade e validade. Contribuições 
para uma teoria do discurso aplicada ao direito e ao 
Estado de direito democrático), Frankfurt am main, 
Suhrkamp, 1992 ; tradução inglesa Between Facts and 
Norms, Cambridge, Polity Press, 1996 
[D.113 HAB*Bet] 

HESPANHA, António Manuel, O Caleidoscópio do direito. O 
direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje, 
Coimbra, Almedina, 2007. 

JUNQUEIRA, Eliane Botelho, Através do Espelho. Ensaio de 
sociologia do direito, Rio de Janeiro, Instituto Direito e 
Sociedade / Letra Capital Editora, 2001 [docente] 

KIRAT, Thierry, Evelyne SERVERIN (dirs.), Le droit dans 
l’action économique, Paris, CNRS Édition, 2000 
[docente] 

LATOUR, Bruno, La fabrique du droit. Une ethnographie du 
Conseil d’État, Paris, La decouverte, 2002 [docente] 

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) [D.113 LUH*Soc] 

LUHMANN, Niklas, Legitimation durch Verfahren, 
Darmstadt/Neuwied, Luchterhand, 1969 ; trad. bras. : 
Legitimação pelo Procedimento, Brasília, Editora 
Universidade de Brasília, 1980 [D.113 LUH*Soc] 

LUHMANN, Niklas, Law as A Social System, Oxford, Oxford 
University Press (Oxford Soci-Legal Studies), 2004 
trad. de Das Recht der Gesllschaft, Frankfurt-am-Main, 
Suhrkamp, 1993. [Bibl. ISCTE] 

PERRIN, Jean-François, Sociologie empirique du droit, Bâle, 
Francfort-sur-le-Main, Helbing et Lichtenhahn, 1997 
[docente] 

PRIBAN, Jiří (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. [S.143 SAN*Soc vol. 4] 

ROCHER, Guy, Etudes de sociologie du droit et de l’éthique, 
Montréal, Les Editions Thémis, 1996 [docente] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, Towards a New Legal 
Common Sense, London / Edinbourgh, Butterworths, 
2002 [Bibl. ISCTE: D.113 SAN*Tow]. 

SANTOS, Boaventura de Sousa, O Direito dos Oprimidos, 
Porto, Afrontamento, 2014. 

SUPIOT, Alain, Homo juridicus. Essai sur la fonction 
anthropologique du droit, Paris, Seuil, 2005 (trad. 
port. : 2006) [D.111 SUP*Hom trd por] 

TEUBNER, Gunther, Recht als autopoietisches System, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989 ; trad. port. : 
O direito como sistema autopoiético, Lisboa, 
Gulbenkian, 1993 [D.113 TEU*Dir] 

TEUBNER, Gunther, Constitutional Fragments: Societal 
Constitutionalism and Globalization, Oxford, Oxford 
University Press, 2012  

THORNHILL, Christopher, Sociology of Constitutions. 
Constitutions and State Legitimacy in Historical-
Sociological Perspective, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011 

TRAVERS, Max, MANZO, John F. (eds.), Law in Action. 
Ethnomethodological and Conversational Analytic 
Approaches to Law, Aldershot, Ashgate, 1997. [Bibl. 
IISL] 

 

4.2. Artigos e outras contribuições 

ARNAUD, André-Jean, CAPELLER, Wanda, “A força do Estado 
em face da globalização”, in: SOUTO, Claudio, 
FALCÃO, Joaquim (orgs.), Sociologia e direito, São 
Paulo, Pioneira - Thomson Learning, 1999, pp. 229-
246. 

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 [docente] 

BOURDIEU, Pierre, “La force du droit. Eléments pour une 
sociologie du champ juridique”, Actes de la recherche 
en sciences sociales nº 64, septembre 1986, pp. 3-19 ; 
trad. port. em BOURDIEU, Pierre, O Poder Simbólico, 
Lisboa, Difel, 1989, pp. 209-254 [S.110 BOU*Pod]. 

BOURDIEU, Pierre, “Esprits d’Etat — Genèse et structure du 
champ bureaucratique”, Actes de la recherche en 
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sciences sociale, 96/97, 1993, pp. 49-62 
[Bibl. ISCTE 306]; reeditado em Raisons pratiques, 
traduzido em português Razões práticas, Oeiras, Celta, 
1997 [S.112 BOU*Raz] 

CARBONNIER, Jean, “Effectivité et ineffectivité de la règle de 
droit”, Année sociologique, 1957-58, reprod. in 
CARBONNIER, Jean, Flexible Droit. Textes pour une 
sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 1992 
(7a ed.) [D.113 CAR*Fle] 

CARBONNIER, Jean, “L'hypothèse du non-droit”, in Archives 
de philosophie du droit, Paris, Sirey, 1963, reprod. in : 
CARBONNIER, Jean, Flexible Droit. Textes pour une 
sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 1992 
(7a ed.) [D.113 CAR*Fle] 

COSTA, Mário Júlio de Almeida, “Leis, Cânones, Direito 
(Faculdades de)”, in: SERRÃO, Joel (dir.), Dicionário da 
História de Portugal, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 
1971 [Bibl. ISCTE] 

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. 

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

FOUCAULT, Michel, “A governamentalidade”, in: Id., 
Microfísica do poder, Rio de Janeiro, Graal, 1979, pp. 
277-293 (trad. da transcrição não autorizada de uma 
lição proferida no Collège de France em 1 de Fevereiro 
de 1978) [Bibl. ISCTE : S.193 FOU*Mic] 

GALANTER, Marc, “Direito em abundância : A actividade 
legislativa no Atlântico Norte”, Revista Crítica de 
Ciências Sociais, nº 36, Fevereiro de 1993, pp. 103-145 
[Bibl. ISCTE] 

GARFINKEL, Harold, “Some Rules of Correct Decision 
Making that Jurors Respect” in: GARFINKEL, Studies in 
Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 
1967 [A.112 GAR*Stu] 

GUIBENTIF, Pierre, “A aplicação do direito redescoberta pela 
sociologia jurídica”, Sociologia — problemas e 
Práticas, nº 12, Nov. de 1992, pp. 19-39 [caderno] 

GUIBENTIF, Pierre, “A produção do direito. Crítica de um 
conceito na fronteira entre sociologia do direito e 
ciência da legislação”, Legislação, nº 7, Abril-Junho de 
1993 (cit. 1993b), pp. 31-72 [caderno] 

GUIBENTIF, Pierre, “Teorias sociológicas comparadas e 
aplicadas. Bourdieu, Foucault, Habermas e Luhmann 
face ao direito”, Cidades – Comunidades e Territórios, 
nº 14, Lisboa, CET – Centro de Estudos Territoriais 
(ISCTE), 2007, pp. 89-104. [Bibl. ISCTE: 1011] 

GUIBENTIF, Pierre, “Estado de direito e Estado penal – 
Vicissitudes de um relacionamento”, in: José Madureira  
PINTO e Virgílio BORGES (orgs.), Desigualdades, 
Desregulação e Riscos nas Sociedades 

Contemporâneas, Porto, Edições Afrontamento, 2008, 
pp. 81-102 [S.191 Des]. 

GUIBENTIF, Pierre, “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. 

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] 

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 [Bibl. ISCTE] ; trad. ingl. 
Theory and Practice, London, Heineman, 1974 
[S.111 HAB*Teo trd eng]) 

HABERMAS, Jürgen, “Tendenzen der Verrechtlichung”, in 
HABERMAS, Jürgen, Theorie des kommunikativen 
Handelns, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981 (2 
Vols.), Vol. II, pp. 522-547 ; trad. port. : HABERMAS, 
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social e o político na pós-modernidade, Porto, 
Afrontamento, 1994, pp. 141-161 [S.111 SAN*Pel] 

SANTOS, Boaventura de Sousa, ”Uma Cartografia Simbólica 
das Representações Sociais : Prolegómenos a uma 
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New Legal Common Sense. Law, Globalization and 
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Vértice, II série, nº 11, Feveiro de 1989, pp. 49-60 
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FERREIRA, António Casimiro e João PEDROSO, “Entre o 
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http://www.abrasd.com.br/#!edio-atual2/cpxm ) 

 

6. Sobre a sociologia do direito na Alemanha 

GUIBENTIF, Pierre, “Les échanges franco-allemands dans le 
développement de la sociologie du droit”, in : BEAUD, 
Olivier, HEYEN, Erk Volkmar (Hrsg./dir.), Eine 
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7. Sobre a sociologia do direito em França 

ANDRINI, Simona, ARNAUD, André-Jean, Jean Carbonnier, 
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d'une discipline, Paris, L.G.D.J., 1995 
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8. Sobre a sociologia do direito no mundo  
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9. O direito na sociedade portuguesa 

Ver a bibliografia de GUIBENTIF, Pierre, “O direito na semi-
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Para além das referências aí listadas, consultar os estudos 
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http://opj.ces.uc.pt/portugues/apresentacao/index.html 
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“Direito, Crime, Dependências” (programa destes encontros, 
ver  http://cadeiras.iscte-iul.pt/SDir/SDir_doc_APS.htm ), 
assim como nos encontros da Secção Sociologia do Direito e 
da Justiça da APS (mais informações em 
http://www.aps.pt/index.php?area=318 ). 
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GUEDES, Armando Marques et al., Pluralismo e legitimação. 
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Moçambique, Porto, Afrontamento, 2003.  [ISCTE: 
EA.AAU 1 Con. 2 V.1-2] 
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