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EMENTA 

A disciplina, Filosofia Jurídica, visa propiciar aos estudantes de Direito do segundo semestre, a 
construção do saber de modo interdisciplinar em que conhecimentos e idéias sejam convergentes 
para a formação da seqüência do estudo a que se propõe. O objetivo é estimular a reflexão do 
acadêmico a respeito do fenômeno jurídico. Para concretizar esse intuito, oferece um panorama 
histórico-filosófico e conceitual guiado por um fio condutor, apresentando amplo espectro da 
justiça, ao mesmo tempo em que informa, prepara para a crítica e para a liberdade do 
pensamento reflexivo, oferecendo ao estudante motivos de inspiração para a sua reflexão pessoal 
e sobre o Direito. Enfim, visa conferir vivacidade a atividade primordial, a formação do ator 
jurídico, para fazer frente à práxis jurídica, sobretudo tendo-se em vista que o Direito opera com 
poder sobre valores humanos e necessidades sociais, culturais, políticas e econômicas.  

 
 

OBJETIVOS 

Possibilitar ao estudante refletir em torno da idéia de justiça ponto de partida da filosofia 
jurídica num quadro único através da evolução histórica, mediante as diversas correntes de 
pensamento que, no plano metodológico, filosófico, teórico e epistemológico, enriqueceram 
as pesquisas dos filósofos do direito. Com isso, pretende chamar a atenção do estudante 
para entender o vínculo indissolúvel existente entre aspectos históricos e teóricos na 
formação da filosofia jurídica, assim como tornar reconhecíveis a multiplicidade das 
perspectivas, a complexidade dos debates, a variedade das teses que envolvem a matéria. 

 
METODOLOGIA 

 Discussões em grupos de textos jurídicos e construção do senso crítico e a partir daí a 
construção do conhecimento jurídico individual e socialmente compartilhado. 

 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 Apresentação 

 Justiça como retribuição – da razão e da emoção na construção do conceito de justiça. 

 A noção de justiça em Platão. 

 A justiça distributiva em Aristóteles e a escolha da melhor forma de governo. 

 Direito natural em Cícero e Tomás de Aquino. 

 Entre o Leviantã e a vontade geral: uma reflexão sobre a noção de justiça no pensamento 
de Thomas Hobbes e de Jean-Jacques Rousseau. 

 Liberalismo e propriedade no “Capitulo V” do Segundo Tratado sobre o Governo de Locke. 

 Moral e direito em Kant. 

 O conceito weberiano de direito. Estudo introdutório. 

 Da ilusão à fórmula de contingência: a justiça em Hans Kelsen e Niklas Luhmann. 

 O direito e a filosofia da história em Norberto Bobbio. 

 Michel Foucault e o tema da justiça. 

 Positivismo jurídico versus justiça social? 

 Perda e reconstrução da unidade ética do gênero humano. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 



 
 

 
Seminários, debates, situações-problema submetidos à crítica a partir das temáticas em 
questão. 
 

 
AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicados 

Seminários, debates e trabalhos, bem como provas escrita e oral. A avaliação envolverá, ainda, 

além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, dedicação, participação, interesse, 

capacidade de interpretação e de crítica. 
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