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Hermenêutica jurídica como compreensão, interpretação e aplicação do Direito. Hermenêutica e 
Constituição. Da inesgotabilidade do sentido, compreensão, interpretação e aplicação da norma. 
O papel da ideologia na aplicação do Direito. Tendências contemporâneas em Hermenêutica 
Jurídica. 

 

 
OBJETIVOS 

Situar historicamente a hermenêutica: Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Hans-George 
Gadamer, etc. Estabelecer a diferença entre discurso filosófico que fala desde uma perspectiva 
sobre o mundo, portanto, fala do mundo como linguagem, enquanto o discurso científico usando 
a linguagem, fala de dentro do próprio mundo acerca dos objetos e os explica através de um 
discurso determinado.  Com isso, entender que a linguagem desempenha o papel de médium 
para que efetive a relação com os objetos no mundo sob a ótica gnosiológica, nominalista e 
pragmática. Saber que a linguagem traz em si um duplo elemento: de um lado, lógico-formal 
que manifesta as coisas na linguagem, e de outro, prático referente a experiência já vivida, 
portanto, anterior à linguagem, mas que só se expressa via linguagem. Dessa forma, 
considerar que a interpretação é hermenêutica, é compreensão, via significado num mundo 
histórico determinado, numa cultura determinada. Assim, perceber que compreensão, 
interpretação e aplicação são formas de mediação de acesso lógico aos objetos e de acesso 
lógico ao mundo. Desse modo, conceber que a linguagem já sempre se faz sentido e 
significado. Construir a ponte entre Hermenêutica filosófica e a Hermenêutica Jurídica. Então, 
dar conta da importância da Interpretação e da retórica no exercício do Direito. Enfim, aprender 
a ser hermenêutico enquanto homem do Direito.  

 
METODOLOGIA 

 
Aulas serão dinâmicas, onde aquele que aprende e aquele que ensina tornem-se parceiros da 
construção do saber. Para isso, é solicitado o estudo prévio dos textos. As aulas são dinâmicas 
mediadas pela discussão para que todos participem ativamente da produção do conhecimento. 
Será pedido que as equipes elaborem um artigo com o material trabalhado durante o semestre, 
assim como seminários. Esta metodologia visa socializar e integrar a construção do saber. Estas 
atividades serão consideradas como avaliações processuais que se somarão para obter as notas 
exigidas para ser aprovado na disciplina. 
 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 



 
 

 

       Introdução: 

A razão Hermenêutica. 

       O que significa Pensar. 

 
1.  Percurso histórico da hermenêutica: 
 

          1.1 O Projeto de Schleiermacher de uma  

                Hermenêuticas gerais. 

              1.2 Dilthey: a hermenêutica como funda- 

                    Mentos das ciências do espírito. 

            1.3 O Contributo de Heidegger para a hermenêutica 

                  Em Ser e Tempo. 

           1.4 O último contributo de Heidegger para a teoria 

   Hermenêutica. 

             1.5 A crítica de Gadamer à Estética moderna e 

    Á consciência histórica. 

             1.6 A hermenêutica dialética de Gadamer. 

   
2. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise 

 
3.1 A hermenêutica filosófica: a importância de Heidegger e Gadamer. 

3.2 A hermenêutica jurídica gadameriana: a tarefa criativa e produtiva do Direito. 

3.3 A diferença (ontológica) entre “texto e norma” e “vigência e validade”: a ruptura com a 

tradição (metafísica) da dogmática jurídica. 

3.4 A hermenêutica jurídico-filosófica e o rompimento hermeneutico com os “conceitos-

em-si-mesmos-das-normas” e o crime de “porte ilegal da fala”. 

3.5 Hermeneutica jurídica e(m) crise: caminhando na direção de novos paradigmas – a 

modernidade, seu legado e seu resgate. 

3.6 O labor dogmático: uma (nova) forma de divisão do trabalho? 

3.7 Dogmatica e Hermenêutica: A tarefa da (razão) crítica do Direito. 

3.8 Hermenêutica jurídica e a relevância do horizonte de sentido proporcionado pela 

Constituição e sua principiologia. 

3.9 A proposição da nova postura hermenêutica: um modo-de-ser (condição de 

possibilidade) para a exploração hermenêutica da construção jurídica. 

 

 



 
 

 

3. O abrir de uma clareira e a busca do acontecer do Direito: a hermenêutica e resistência 

constitucional – um (necessário) posfácio. 

4.1 A abertura para a clareira. 

4.2 A abertura do acontecimento do Direito. 

4.3 A necessária ruptura com a tradição inautêntica. 

4.4 Como enfrentar a crise? 

4.5 O “estranho” representado pela Constituição. 

4.6 Pode o novo (o estranho) triunfar? 

4.7 A tarefa do des-velamento. 

4.8 A Constituição e o constituir. 

4.9 O acontecer constitucionalizante e o(s) método(s) ou o(s) método(s) contra o 

acontecer da Constituição. 

5.0 O caráter não-relativista da hermenêutica ou de como a afirmação “a norma é 

(sempre) o produto da atribuição de sentido a um texto” não pode significar que o inter 

prete esteja autorizado a “dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa”. 

5.1 A surgência constitucionalizante: o-vir-à-presença-do-fenômeno-da-Constituição.         

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Debates, discussões e análises de textos. Aplicar-se-á a hermenêutica ao texto jurídico em 
estudo como forma de vivenciar, ao mesmo tempo, a teoria e a prática da própria hermenêutica.  
Assim, a discussão e o diálogo em grupo, bem como análise crítica entre os grupos com a 
mediação do professor acerca dos conteúdos lidos e ouvidos visando socializar o conhecimento, 
ao mesmo tempo em que se produz individual e socialmente o conhecimento jurídico. 
 

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 aluno, 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 aplicadas 

provas, bem como seminários e artigos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, dedicação, 
participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica. 
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