
Acta 
 

da reunião da Área Temática “Direito, Crime, Dependências” 
 

tida na ocasião do VIII Congresso Português de Sociologia 
 

Quarta-feira, 16 de Abril de 2014, 9.30-11.00, Sala 106 da Universidade de Évora 
 
 
Estiveram presentes: Andreia Santos, António Casimiro Ferreira, Cristiane Reis, 
Maria João Guia, Micaela Campanário, Paula Casaleiro, Pierre Guibentif, Sílvia 
Gomes, Vanderlain Silva, Vera Duarte  (lista de presença em anexo) 
 
Moderação: Pierre Guibentif 
 
 
Pierre Guibentif recordou primeiro que o único ponto na ordem de trabalho da 
reunião, anunciado nas duas mensagens convocando a reunião (em anexo), assim 
como em todas as mesas da AT que já tiveram lugar no congresso, era a criação de 
uma secção temática no domínio da sociologia do direito. A principal questão a 
debater deveria ser, além do princípio da criação de uma tal secção, a da sua 
designação.  
 
Esta ordem de trabalho foi aceite pelas/os presentes. 
 
A favor da criação na APS de uma secção no domínio da sociologia do direito foram 
invocados os seguintes argumentos:  – o elevado número de participações nos 
trabalhos da AT nos últimos três congressos da APS,  – a ausência em Portugal, 
actualmente, de uma instância permanente de comunicação e cooperação entre 
especialistas deste domínio, – a existência de um Research Committee on Sociology of 

Law na Associação Internacional de Sociologia e de secções análogas noutras 
associações nacionais de sociologia,  – a actualidade, nos planos nacional, europeu e 
internacional, dos temas a tratar pela secção temática a criar,  – a pertinência de se 
inserir um agrupamento de pessoas interessadas nestes temas numa associação de 
sociologia, disciplina vocacionada para uma reflexão global sobre a realidade social, 
face ao risco de a discussão de temas de relevância jurídica ser excessivamente 
condicionada pelas agendas dos profissionais do direito. 
 
Quanto ao nome, foram recordadas, por um lado, a utilidade de adoptar um nome que 
indicasse sem ambiguidade a ligação da secção a criar com a dinâmica de trabalho 
que se costuma designar no plano internacional pela expressão “sociologia do 
direito”, e, por outro lado, a necessidade de encontrar uma designação com a qual 
todas e todos que participaram nesses últimos anos nos trabalhos da AT se possam 
identificar sem reservas. 
 
Concluída a discussão, e tendo sido recordadas as condições e o procedimento de 
criação das secções temáticas da APS, as/os presentes deliberaram, por unanimidade, 
que fossem iniciadas as diligências necessárias para a criação de uma nova secção 
temática da APS, intitulada “Sociologia do Direito e da Justiça”.  
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As/Os doutoradas/os membros da APS presentes na reunião anunciaram a sua 
disponibilidade em assinar a proposta a dirigir à direcção da APS. 
 
Encarregou-se Pierre Guibentif de preparar esta proposta e de entrar em contacto com 
Maria João Leote (que participou na coordenação da AT nos congressos de Lisboa, 
Porto e Évora) e Helena Machado (que participou na coordenação nos congressos de 
Lisboa e Porto), para as convidar em assinar também. Constatou-se que o conjunto de 
assinantes assim perspectivado corresponderia às exigências da APS: a proposta deve 
ser assinada por, “pelo menos, seis sócios efectivos ou associados doutorados, 
oriundos de, pelo menos, três instituições distintas, e com trabalho relevante na área 
em questão” (art. 5, núm.2, letra b do Regulamento das secções temáticas e núcleos 
regionais da APS). 
 
 
 
(Acta aprovada por correspondência por todas/os presentes, em Junho-Julho de 2014) 


