
1 

 

 

FILOSOFIA DO DIREITO 

 

ELEMENTOS DA DISCIPLINA 

Docência: Prof. Doutora Maria d’Oliveira Martins 

Ano Letivo: 2020/2021 | 1.º Semestre | Disciplina Obrigatória 

Carga horária: 3 horas | 4 ECTS 

Ensino: uma aula teórica e uma aula prática por semana 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA: 

a) Suscitar a reflexão sobre o conteúdo do Direito e sobre a forma de produzir Direito 

Justo;  

b) Desenvolver a capacidade de pensar sobre os novos problemas contemporâneos, à 

luz daquilo que deve ser o Direito justo. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Qual o conteúdo do Direito? 

1. Direito Natural e Positivismo Jurídico 

2. A herança do direito natural e a reconstrução da filosofia do direito após a II 

Guerra Mundial 

3. A importância dos direitos e dos princípios na construção de uma via 

alternativa ao jusnaturalismo e ao positivismo 

 

2. Como produzir Direito (justo)? 

1. Várias conceções de Justiça 

2. Normatividade e argumentação jurídica 

3. A dimensão jurisprudencial do Direito 

 

3. Pós-modernismo e problemas de fronteira do direito justo  
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1. Pós-modernismo entre o ceticismo em relação aos ideais modernos e a 

“multiplicação de ideologias” 

2. Que respostas para os (novos) problemas contemporâneos? 

a. As preocupações ambientais 

b. A questão do estatuto jurídico dos animais 

c. O feminismo e os direitos das minorias 

d. Que abordagem para a solidariedade? 

e. Como viver no “admirável mundo novo” da tecnologia? 

 

DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E OS OBJETIVOS 

DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA 

No primeiro capítulo, a resposta à primeira questão (Qual o conteúdo do Direito?) 

passa pela análise da dicotomia existente entre o direito natural e o positivismo e da sua 

superação através de correntes filosóficas que se apresentam como vias alternativas.  

Sobre a dicotomia entre Direito Natural e Positivismo, proceder-se-á à sua 

caracterização e à análise dos argumentos (e críticas mútuas) que sustentam uma e 

outra posição. Serão apresentados o contratualismo e as primeiras declarações de 

direitos como legado do Direito Natural. Será ainda explicado como o mesmo (Direito 

Natural) foi reabilitado depois da II Guerra Mundial.  

No que toca à apresentação de vias alternativas, será dado destaque à defesa dos 

direitos e dos “princípios gerais de Direito” (general principles of law) como critérios 

orientadores na construção do Direito. 

 

No segundo capítulo, a resposta à segunda questão (Como produzir Direito (justo)?) 

passa, por um lado, pela análise de algumas das conceções de Justiça que se foram 

desenvolvendo ao longo da história, moldando continuamente a noção de bem comum 

e o próprio Direito. Passa, por outro, pela compreensão da ideia de que o sistema 

jurídico não é uma obra acabada. O sistema jurídico está em permanente construção, 

através das suas várias dimensões normativa, argumentativa e jurisprudencial, atuando 

os seus intervenientes em rede, na busca de um sistema coerente. 

 

No terceiro capítulo (Pós-modernismo e problemas de fronteira do direito justo), 

será abordado o pós-modernismo, na sua dupla dimensão de ceticismo em relação às 

ideias modernas de defesa dos direitos individuais, de igualdade e justiça e de 
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pragmatismo em relação à resolução dos problemas que carecem de resposta, abrindo-

se a um discurso que ressalta a ideia da vulnerabilidade. 

 

 

MÉTODO DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO 

O ensino terá uma componente teórica de exposição da matéria constante do programa 

e uma componente prática (uma aula prática semanal). 

A avaliação que se faz nesta disciplina assenta, por um lado, numa componente de 

avaliação contínua, e por outro, na realização de uma prova final: um exame escrito, 

versando sobre toda a matéria lecionada. Os alunos poderão solicitar a realização de 

prova oral de melhoria. 

A nota de avaliação contínua será dada em função da participação dos alunos nas aulas 

práticas. Estes serão chamados a comentar e discutir textos jurídico-filosóficos relativos 

a cada um dos pontos da matéria. Será ponderada a realização um teste intermédio que 

poderá ser realizado em data a combinar com os alunos. 

 

PLANO DE AULAS 

1.ª a 4.ª semana de aulas: 

1. Qual o conteúdo do Direito? 

4. Direito Natural e Positivismo Jurídico 

5. A herança do direito natural e a reconstrução da filosofia do direito após a II 

Guerra Mundial 

6. A importância dos direitos e dos princípios na construção de uma via 

alternativa ao jusnaturalismo e ao positivismo 

 

5.ª a 8.ª semana de aulas: 

2. Como produzir Direito (justo)? 

1. Várias conceções de Justiça 

2. Normatividade e argumentação jurídica 

3. A dimensão jurisprudencial do Direito 

 

9.ª a 12.ª semana de aulas: 
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3. Pós-modernismo e problemas de fronteira do direito justo  

3. Pós-modernismo entre o ceticismo em relação aos ideais modernos e a 

“multiplicação de ideologias” 

4. Que respostas para os (novos) problemas contemporâneos? 

f. As preocupações ambientais 

g. A questão do estatuto jurídico dos animais 

h. O feminismo e os direitos das minorias 

i. Que abordagem para a solidariedade? 

j. Como viver no “admirável mundo novo” da tecnologia? 

 

LEGISLAÇÃO 

Não aplicável 

 

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA 

Capítulo 1. Qual o conteúdo do Direito? 

STEPHAN WACKS   – Philosophy of Law: A very short introduction, 2014 

(Capítulos 1 a 3) 

ARTHUR KAUFMANN   – Filosofia do Direito, 2014 

REINHOLD ZIPPELIUS   – Filosofia do Direito, 2010 

RONALD DWORKIN   – Taking rights seriously, 1977 

– Law’s Empire, 1986  

NOBERTO BOBBIO    – A Era dos Direitos, Rio de Janeiro, 2004.  

ANTÓNIO CORTÊS  – Jurisprudência dos Princípios – Ensaio sobre os 

Fundamentos da Decisão Jurisdicional, Lisboa, 2010. 

 

Capítulo 2. Como produzir Direito (justo)? 

JOÃO CARDOSO ROSAS  – Concepções da Justiça, 2011. 

MICHAEL SANDEL   – Justice – What’s the right thing to do?, 2009 

MARIA D’OLIVEIRA MARTINS  – A despesa pública justa, 2016 (Parte I) 

ANTÓNIO CORTÊS   – “Para uma Metodologia Jurídica Integral”, in Direito e 

Justiça – Volume especial: Estudos de Homenagem ao 

Prof. Doutor Nuno Espinosa Gomes da Silva, 2013 
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A. CASTANHEIRA NEVES  – Digesta - Escritos acerca do Direito, do Pensamento 

Jurídico, da sua Metodologia e outros, 2008 

 

Capítulo 3. Pós-modernismo e problemas de fronteira do direito justo  

STEPHAN WACKS   – Philosophy of Law: A very short introduction, 2014 

(Capítulo 6) 

PAPA FRANCISCO   – Laudato Si’ – Sobre o Cuidado da Casa Comum, 2015. 

PETER SINGER   – Animal Liberation, 1995. 

FERNANDO ARAÚJO   – A Hora dos Direitos dos Animais, 2003 

MARTHA NUSSBAUM   – Sex and Social Justice, 1999 

AMARTYA SEN    – A Ideia de Justiça, 2009 

 

 

 

 

 

 


