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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Doutoramento 

 
Unidade curricular 

 

Sociologia do Direito  

(Evolução histórica do pensamento jus-sociológico) 

 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular 

 Sílvia Isabel dos Anjos Alves (2 horas semanais) 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

A unidade curricular será exclusivamente leccionada pela docente acima identificada. 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

 

A unidade curricular de Sociologia do Direito tem como objectivo promover a investigação e uma reflexão 

própria, crítica e livre em torno de grandes temas e autores ligados à evolução histórica do pensamento jus-sociológico 

e à “pós-modernidade”.  

 

 

Conteúdos programáticos 

 

1. Precursores da sociologia e da sociologia do direito: Montesquieu e Comte 

2. Clássicos da sociologia: Émile Durkheim e Max Weber 

3. Juristas sociólogos contra o positivismo legalista  

4. Sociologia sistemática do direito: Theodor Geiger e Georges Gurvitch 

5. Funcionalismo e “nova sociologia”: Talcott Parsons e Charles Wright Mills 

6. Teoria comunicativa e teoria sistémica: Jürgen Habermas e Niklas Luhmann 

7. Pós-modernidade e pluralismo jurídico 

 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 

Os conteúdos programáticos permitem identificar, analisar e desenvolver um pensamento crítico em torno de 

campos de investigação e temas da sociologia do direito como as causas e os efeitos das normas jurídicas, a função do 

direito, a inter-relação entre valores jurídicos e sociedade ou as profissões jurídicas. O programa visa favorecer uma 

visão ampla e plural do direito e da sociedade. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

 

A leccionação teórica será destinada à exposição dos vários temas do programa, a que se seguirá o comentário 

de textos dos autores escolhidos. A participação e a reflexão crítica dos alunos serão proporcionadas através da análise 
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de textos e de debates.  

Nos termos do Regulamento em vigor, a avaliação integra duas apresentações orais, uma em cada semestre, e 

um relatório escrito a apresentar depois do termo das aulas. 

 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

 

A leccionação teórica comunicará aos estudantes os conteúdos que os colocarão em contacto com os grandes 

temas da evolução do pensamento jus-sociológico. O comentário de textos e os debates potenciarão uma reflexão 

crítica própria e, finalmente, o relatório final permitirá o aprofundamento dos conhecimentos e a comunicação eficaz 

da investigação realizada e de um pensamento dotado de originalidade. 

 

 

Bibliografia principal 

 

Arnaud, André-Jean, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, 1993. 

Aron, Raymond, As etapas do pensamento sociológico, Alfragide, 2010.  

Carbonnier, Jean, Sociologia do Direito, Coimbra, 1979.  

Ferrari, Vincenzo, Developing Sociology of Law, Milão, 1990. 

Lévy-Bruhl, Henri, Sociologia do Direito, S. Paulo, 2000. 

Sabadell, Ana Lucia, Manual de Sociologia Jurídica, S. Paulo, 2008.  

Sousa Santos, Boaventura, O direito dos oprimidos, Coimbra, 2014. 

Soriano, Ramón, Sociología del Derecho, Barcelona, 2011. 

Treves, Renato, Sociologia do Direito, S. Paulo, 2004. 

 

 

 

Curricular unit sheet  

 

Masters Course 

 
Curricular unit 

 

Sociology of Law 

(Historical development of Sociology of Law) 

 

 

Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 

Sílvia Isabel dos Anjos Alves (2 hours per week) 

 

Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   

The course will be lectured exclusively by the Professor identified above. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  

 

The curricular unit of Sociology of Law aims to promote the research and a critical and free thinking on major 
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topics and authors related to the historical evolution of Socio-legal Studies and "post-modernity". 

 

Syllabus 

 

1. Precursors of sociology and sociology of law: Montesquieu and Comte 

2. Classics of sociology: Emile Durkheim and Max Weber 

3. Legal sociologists against legal positivism  

4. Systematic Sociology of Law: Theodor Geiger and Georges Gurvitch 

5. Functionalism and "new sociology": Talcott Parsons and C. Wright Mills 

6. Communicative theory and systemic theory: Jürgen Habermas and Niklas Habermas 

7. Postmodernism and legal pluralism 

 

 

 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 

 

              The syllabus allow to identify, analyze and develop a critical thinking on research fields and Sociology of Law 

topics such as the causes and effects of legal rules, the function and role of law, the interrelationship between legal 

values and society or legal professions. The program intends to promote an extensive and pluralistic view of law and 

society. 

 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

 

The lecture classes will provide the exposition of the syllabus topics. Then, students will comment texts of 

chosen authors. The participation and critical reasoning will be encouraged through the analysis of texts and debate. 

In accordance with the Regulamento de Avaliação, the evaluation includes two oral presentations, one each 

semester, and a written paper that will be submitted after the term of classes. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

 

The contact of the students with some of the major topics of Sociology of Law, the works of selected authors, 

the commentary of texts and the debates will empower their own critical analysis and opinion. Finally, the report will 

increase their knowledge, an effective communication of the research carried out and an original reasoning. 

 

Main Bibliography 

 

Arnaud, André-Jean, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, 1993. 

Aron, Raymond, As etapas do pensamento sociológico, Alfragide, 2010.  

Carbonnier, Jean, Sociologia do Direito, Coimbra, 1979.  

Ferrari, Vincenzo, Developing Sociology of Law, Milão, 1990. 

Lévy-Bruhl, Henri, Sociologia do Direito, S. Paulo, 2000. 

Sabadell, Ana Lucia, Manual de Sociologia Jurídica, S. Paulo, 2008.  

Sousa Santos, Boaventura, O direito dos oprimidos, Coimbra, 2014. 

Soriano, Ramón, Sociología del Derecho, Barcelona, 2011. 

Treves, Renato, Sociologia do Direito, S. Paulo, 2004. 
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