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Os progressos e as contradições que marcam as evoluções desencadeadas pela Revolução de 25 de Abril 
de 1974 manifestam-se com particular nitidez no domínio jurídico. Não podia deixar de ser, pois a 

democratização passa pelo estabelecimento de um certo tipo de relação entre uma colectividade e o seu 

direito, que deve tornar-se no instrumento pelo qual esta actua sobre si própria.  

 

Assim, a transformação institucional que se seguiu à Revolução foi estruturada pela elaboração de uma 

nova Constituição. Nos anos que se seguiram, alterou-se a noção que as pessoas tinham dos seus direitos, 

em parte pelo efeito da nova Constituição, que valorizava os direitos dos cidadãos. Assistiu-se a 

mudanças no ensino do direito e nas profissões jurídicas. E surgiram trabalhos de análise crítica do 

direito, entre os quais numerosas investigações sociológicas. 

 

No caso de Portugal, no entanto, as relações entre as colectividades e o direito encontram-se 

condicionadas por dois factores. Por um lado, o direito foi uma importante ferramenta do regime deposto 
pela Revolução, que sempre manifestou grande cuidado em dar forma jurídica às suas medidas. Por outro 

lado, a legislação portuguesa foi muito influenciada por legislações de outros países, as quais se 

desenvolveram em contextos sociológicos muito diferentes dos que prevalecem em Portugal. Daí um 

profundo hiato entre práticas locais e modelos institucionais, hiato que se traduz, nomeadamente, em 

baixos índices de confiança nas instituições.  

 

A adesão de Portugal à Comunidade Europeia não reduziu o peso destes dois factores, antes pelo 

contrário. Como nos outros Estados europeus, a ordem jurídica nacional sofreu profundas alterações pela 

sua inserção na ordem jurídica europeia. E tornou-se ferramenta de políticas desenhadas em larga medida 

fora do alcance da democracia portuguesa.  

 
Apesar destes factores, os temas da Constituição, do Estado de Direito, dos Direitos das pessoas, etc. 

ganharam ultimamente importância nos debates públicos e nas acções dos movimentos sociais, revelando 

a profundidade, nestas matérias, das transformações causadas pela Revolução de Abril de 1974. 

 

Qualquer reflexão prospectiva sobre a democracia em Portugal – e, aliás, mais amplamente, sobre o 

futuro da democracia – tem tudo a ganhar de um estudo aprofundado da relação entre direito e sociedade 

portuguesa que se acaba de evocar, e das profundas contradições que a marcam. Este trabalho foi iniciado 

por diversas/os investigadoras/es há já vários anos. O Congresso de Évora oferece excelentes condições 

para o prosseguir. Devemos aproveitá-las, dedicando a parte principal dos trabalhos da AT à temática 

“Direito, Direitos, Democracia”. 

 

Como sucedeu no Porto, no VII Congresso da APS, a AT poderá organizar também painéis reunindo 
comunicações dedicadas às temáticas do crime e da dependência, dando prioridade a propostas que 

estabelecerem ligações imaginativas com o tema geral do congresso. 

 

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre o VIII 

Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/. 
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