
SOCIOLOGIA DO DIREITO 

22 de Julho de 2015 

 

I 

Analise o contributo dos seguintes Autores para a Sociologia do Direito: 

1. Montesquieu; 

 
As leis e a natureza das coisas: a natureza física ou material e os factores 

sociais (costumes, religião, comércio, moeda). Teoria dos Climas: 

explicação, antecedentes e significado sociológico. Montesquieu, pioneiro 

ou precursor da Sociologia. A “presciência de um certo materialismo” 

(Jean Carbonnier). Duas visões de Montesquieu: reformista político-social 

ou conservador (Louis Althusser)?  

 
2. Émile Durkheim. 

 

O interesse pelo direito. A união indissolúvel entre sociedade e direito. 

Fundação da Sociologia do Direito em França. O sociólogo do método. O 

método de investigação e os factos sociais. Regra da objectividade: tratar 

o direito como uma coisa. Neutralidade do sociólogo. A aproximação à 

Sociologia empírica: o suicídio. Evolução da sociedade. A divisão do 

trabalho. Da sociedade mecânica à sociedade orgânica. Do direito 

repressivo ao direito restitutivo. O perigo da dissolução da moral 

integradora. Crime, normalidade e utilidade. 

 

 

II 
Desenvolva os seguintes temas: 

3. O modelo AGIL (Adaptation; Goal Attainment; Integration; Latency) e o 

Direito. 

 

Integração do modelo AGIL no estrutural-funcionalismo. Explicação das 

várias funções do sistema social, segundo Talcott Parsons: Adaptation; 

Goal Attainment; Integration; Latency ou Pattern Maintenance. A 

posição e a específica função do direito no modelo AGIL. O direito 



como instrumento de integração e de controlo social. O direito na obra 

de Talcott Parsons - law as an intellectual stepchild. Pluralismo e 

“tensões”. 

 

4. Os tipos ideais de Direito segundo Max Weber e o processo racionalizador do 

Direito. 

 

Racionalidade, materialidade e formalidade. Quatro tipos ideais de 

direito: Direito material e irracional; Direito material e racional; Direito 

formal e irracional; Direito formal e racional. A importância do Direito 

e do conceito geral de “racionalidade” na obra de Weber.  

 

III 

 

Comente a seguinte frase, desenvolvendo o tema nela subjacente: 

«(…) o recurso ao Direito Alternativo tem um preço muito elevado, na quebra da 

unidade do sistema e na criação da loteria judiciária.» (José de Oliveira Ascensão, 

Direito Alternativo) 

 

Pluralismo jurídico e monismo jurídico (fontes do direito e ordenamentos 

jurídicos) - «fenómenos de pluralismo». Importância actual das teorias 

pluralistas. Traços comuns. Terminologia: Direito estatal, Direito oficial, 

Direito hegemónico, Direito dominante… O pluralismo no mundo actual (v.g. 

modernização; colonização…). Mecanismos de combate ao pluralismo e de 

defesa do monismo: controlo do aparato jurisdicional; subalternização e 

afastamento das restantes fontes e direitos. A História: do pluralismo ao 

monismo e do monismo ao pluralismo (ex. direito alternativo latino-

americano). Implicações políticas - tanto o monismo como o pluralismo 

podem ter um signo discriminatório. Pluralismo jurídico e teoria crítica do 

direito: Mouvement Critique du Droit; Critical legal Studies (CLS); Uso 

alternativo do Direito; Direito alternativo. Graus da Alternância Jurídica. Uso 

alternativo do direito. Ideologia do direito - contaminação ideológica da 

ciência jurídica e da prática jurídica. Falsa neutralidade da ciência jurídica. 



Defesa da reforma dos métodos de ensino universitários. Direito alternativo 

(Direito insurgente; emergente; «achado na rua»; não oficial; paralelo ao 

Estado; comunitário; dos oprimidos; o outro direito). «Jusnaturalismo de 

caminhada» e «Positivismo de combate». Eficácia parcial das leis do Estado. O 

bom e o mau Direito Alternativo. Apreciação crítica do Direito Alternativo. 

 

Duração da prova: 2 horas. 

I: 7 valores (3,5+3,5); II: 7 valores (3,5+3,5); III: 4 valores; ponderação global da 

prova: 2 valores. 

 


