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1. Especialidade
Ciências jurídicas
2. Docente responsável (preencher o nome completo)
Maria Fernanda dos Santos Martins da Palma Pereira
3. Nome da Unidade Curricular
Filosofia do Direito
4. Tema / matéria a lecionar
Problemas fundamentais da Filosofia do Direito no séc.XXI
5. Resumo sumário (máximo 1000 caracteres)
A- As questões tradicionais revisitadas
As três grandes questões tradicionais da Filosofia do Direito: O que é o Direito(qual o seu objeto e natureza)? Como se
pode conhecer? O que é o Direito válido(teoria da argumentação e fundamentação última das normas)?O que é o
direito Justo(teoria da justiça)?IA persistência das questões sobre o conceito e natureza do Direito em novos termos ?
B- O Direito como sistema e a comunicação com as diversas definições da realidade
A validade do Direito e o debate entre as conceções autopoiéticas e as perspetivas de sistema aberto ; a validade do
Direito e a construção da realidade (relação com a antropologia e a teoria da sociedade).
C-A construção de uma ordem normativa mundial e o chamado dever de reconhecimento do outro
A validade do Direito e a construção de uma ordem normativa mundial(problemas da internacionalização
do
Direito e as diferentes ordens normativas dos estados); -O reconhecimento do outro como sujeito e as questões dos
novos direitos e as novas perspetivas sobre violação de direitos(a contraposição entre as conceções liberais e
comunitaristas, as conceções promocionais como as feministas e dos cultural legal studies até a conceções
pragmáticas sobre as relações entre os poderes privados transnacionais e os direitos individuais. Por outro lado, a
consideração de novas perspetivas sobre o conceito de si mesmo à luz das várias dimensões críticas da filosofia da
ciência ou da filosofia da tecnologia)
D- Temas concretos do debate contemporâneo numa perspetiva jusfilosófica
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