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Resumo: 

A presente pesquisa, em andamento, discute a contribuição de Renato Treves e Norberto 

Bobbio para o processo de institucionalização da sociologia do direito no contexto italiano das 

décadas de 1960 e 1970. O estudo se insere dentro de um projeto mais amplo do Grupo de 

Pesquisa Direito e Sociedade da UFRGS que, por meio da análise de debates clássicos e 

contemporâneos, propõe-se a investigar o desenvolvimento histórico da sociologia do direito e 

sua busca por uma identidade enquanto ciência social, destacando-se, para tanto, a relação desse 

campo com a dogmática jurídica, que consiste no paradigma dominante no estudo do fenômeno 

jurídico no século XX. Especificamente, o estudo dos debates ocorridos no contexto europeu 

dos anos sessenta e setenta interessa aos objetivos desta pesquisa, visto que é representativo de 

um momento em que a sociologia do direito passa a ser institucionalmente reconhecida como 

um ramo da ciência jurídica. Como a discussão sobre a função do direito na sociedade -  

impulsionada por juristas de destaque no contexto italiano da época como Renato Treves e 

Norberto Bobbio - contribuiu para a formação de uma comunidade científica sociojurídica? 

Considerando-se que se trata de pesquisa teórica, a metodologia envolve a coleta e análise de 

material bibliográfico, que corresponde às principais obras desses autores, tendo como critério 

de seleção o período de publicação e o significado de suas propostas para o movimento direito 

e sociedade. Os resultados parciais têm ido ao encontro da hipótese de que, ao deslocar suas 

preocupações teóricas do problema da estrutura lógica do ordenamento jurídico para o problema 

das funções sociais do direito, Treves e Bobbio reconheceram a possibilidade de coexistência 

da sociologia do direito e da dogmática jurídica, sob as bases de um compromisso fundado na 

divisão do trabalho, o que permitiu avanços substanciais na institucionalização da sociologia 

do direito. 


