Graduação – Ementa de disciplina obrigatória do 3º período

DISCIPLINA: TEORIA DA JUSTIÇA

CÓDIGO: GRDDIROBG025

PROFESSOR: DANIEL VARGAS

CARGA HORÁRIA: 30h

EMENTA
Conceito de justiça. Justiça e direito. Justiça e verdade. Justiça universal e justiça particular.
Justiça substantiva e justiça procedimental. Justiça distributiva. Teorias modernas da
justiça. Utilitarismo clássico e contemporâneo. Liberalismo: igualitarismo e
libertarianismo. Críticos aos liberais: comunitarismo, particularismo, perfeccionismo,
republicanismo e multiculturalismo. Teorias críticas: democracia deliberativa e justiça
social como reconhecimento. Desigualdade social, justiça e injustiça no Brasil. Direito,
justiça e liberdades individuais: casamento homossexual, liberdade religiosa e proteção
ambiental. Direito, justiça e distribuição: ações afirmativas e distribuição de
medicamentos. Direito, justiça e a política democrática: exercício de mecanismos de
democracia direta.
OBJETIVO GERAL
Compreender e saber utilizar instrumentalmente diferentes idéias de justiça, de modo a
desenvolver a capacidade de apresentar e discutir a solução de problemas sociais e o
desenho de instituições.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comparar principais tendências do debate contemporâneo em torno do conceito de
justiça.
Abordar aspectos centrais da Filosofia do Direito e da Filosofia Política.
Analisar diferentes conceitos de justiça a partir de parâmetros teóricos e pragmáticos.
Fomentar interpretação no sentido de enxergar a ideia de justiça simultaneamente como:
um parâmetro para a tomada de decisões; um critério para a produção de normas; um
critério para a aferição da legitimidade e da validade de normas e decisões; um princípio
norteador do desenho das instituições e da vida em sociedade; e um parâmetro para a
definição, elaboração, consecução e avaliação de políticas públicas.
Pensar e argumentar sobre temas relacionados à teoria da justiça.
Relacionar teoria da justiça a problemas sociais brasileiros numa perspectiva
interdisciplinar.
Perceber o conceito de justiça como aplicação prática atrelada às abordagens jurídica,
social, política e econômica.
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