
 

SOCIOLOGIA DO DIREITO 

Exame de Coincidência 

 

I 

Enuncie as características e as principais funções das Sociologia do 

Direito. 

 

Caracterização da Sociologia do Direito. Problemas: Ciência? Ciência 

jurídica ou ciência social não jurídica? Ciência jurídica auxiliar? Ciência 

jurídica substantiva? E ainda: uma ciência social aberta; autónoma?; 

independente?; interdisciplinar - ciência de “encruzilhada”; teórica e 

empírica; objectiva ou avalorativa?; crítica?; normativa? 

Função da Sociologia do Direito. Sociologia do Direito pura (função 

científica) e Sociologia do Direito aplicada (função prática). Leis 

científicas na Sociologia do Direito? Correlações ou causalidades? Leis 

de evolução. Leis de estrutura ou de estática. 

 

II 

Desenvolva os seguintes temas: 

 

1. Auguste Comte – “alérgico ao direito”? 

 

A terminologia: «física social» e sociologia.  Sociologia ou filosofia 

positiva. A interpretação da sociedade contemporânea. A reforma 

intelectual como condição da reforma social – uma síntese das ciências 

e uma política positiva. Evolução da Humanidade e evolução das 

ciências. Lei dos três estados: teológico, metafísico e positivo (e o 

domínio sucessivo da teologia, da metafísica e da sociologia). Tese da 

unidade humana. Prioridade da Humanidade: «o homem propriamente 

não existe», mas a Humanidade. A história e a sociologia: «A 

humanidade compõe-se mais de mortos do que de vivos»; «Cada vez 

mais os mortos governam os vivos». Novo método científico: método 



positivo (observação, experimentação, história e comparação). Âmbitos 

da sociologia: estática e dinâmica social. Direitos do indivíduo e deveres 

face à sociedade. Comte: “alérgico ao direito”? Os juristas como figuras 

anacrónicas. Crítica da conceção liberal e individualista de direito. O 

direito-garantia do indivíduo como instrumento de dissolução da ordem 

e do progresso. Solidariedade.: «Ninguém tem direitos em relação aos 

outros, mas deveres para com todos.»; «Os homens não têm outro 

direito senão o de cumprirem sempre o seu dever». Apreciação crítica. 

Filósofo enquanto sociólogo; sociólogo enquanto filósofo. 

 

2. Max Weber – a racionalização do direito 

 

O método da Sociologia. Compreensão do significado das ações sociais 

(“ação social” ou “agir social”); explicação causal das ações sociais 

(“causalidade adequada”); construção dos “tipos ideais”. Juízos de valor 

e princípio da neutralidade axiológica. Sociologia do direito e ciência do 

direito. Poder e dominação (carismática; tradicional; legal-racional). 

Burocracia – a “jaula de ferro”. Costume, convenção, direito - do 

costume à convenção e da convenção ao direito. Direito e economia: 

crítica do determinismo económico de Marx.  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. Agentes do direito (compreensão da 

função judicial). A racionalidade como chave de compreensão do poder e 

do direito. 

 

III 

Identifique o tema do programa que mais o interessou e justifique a sua 

escolha. 

 

 

 

Duração: 90 minutos. 



I: 4 valores; II.1: 6 valores; II.2: 6 valores; III: 4 valores. 


