Pós-Graduação a distância
Filosofia e Teoria do Direito
Disciplinas:
1) O que é a justiça? Pensadores clássicos
2) O que é a justiça? Pensadores medievais.
3) O que é a justiça? Pensadores modernos.
4) O que é a justiça? Pensadores contemporâneos I.
5) O que é a justiça? Pensadores contemporâneos II.
6) O que é a justiça? Pensadores contemporâneos. III.
7) Teoria do direito – teoria da norma.
8) Teoria do direito - teoria do fato jurídico
9) Teoria do direito e sociologia do direito.
10) Direitos Humanos e Deontologia jurídica.
11) Hermenêutica Jurídica contemporânea I.
12) Hermenêutica Jurídica contemporânea II.
13) Filosofia da Linguagem
14) Direito, Arte e Filosofia
15) Psicologia Jurídica

Ementas:
Disciplina 01- O que é a justiça? – Pensadores clássicos
A ideia de justiça em Sócrates – a maiêutica, o primado do bem comum. A ideia de
justiça em Platão – a metafisica, as virtudes e o conhecimento, as críticas à democracia.
A ideia de justiça em Aristóteles – equidade, justiça corretiva, justiça distributiva.

Disciplina 02- O que é a justiça? – Pensadores medievais.
Pressupostos da justiça cristã. A ideia de justiça em Santo Agostinho – lex aeterna lex
temporalen, religião e direito. A ideia de justiça em Santo Tomás de Aquino.

Disciplina 03- O que é a justiça? – Pensadores modernos.
Pressupostos da moderna filosofia do direito. A ideia de justiça em Kant – Liberdade,
Razão e imperativos. A ideia de justiça em Hegel –Totalidade, racionalidade, estado. A
ideia de justiça em Marx.

Disciplina 04- O que é a justiça? – Pensadores contemporâneos.
A teoria de Habermas. A teoria de Dworkin. A teoria de Alexy. A teoria de Hart. A teoria
do Direito em M. Foucault.

Disciplina 05- O que é a justiça? – Pensadores contemporâneos.
A filosofia da alteridade. A nova compreensão do outro na filosofia do direito. A teoria de
Lévinas.

Disciplina 06- O que é a justiça? - Pensadores contemporâneos
Teoria de G. Agamben. Teoria de A. MacIntyre. Teoria de John Rawls. Teoria de R.
Posner. Direito e política.

Disciplina 07- Teoria do direito – Teoria da norma.
Estrutura da norma jurídica. Conceito de norma jurídica. Sanção jurídica. Identificação
de normas. Pressupostos de validade. Âmbitos analíticos.

Disciplina 08- Teoria do direito - Teoria do fato jurídico
Conceito de fato jurídico. Âmbitos analíticos do fato jurídico – validade, existência e

eficácia. Tipologia do fato jurídico.

Disciplina 09- Teoria do direito e sociologia do direito.
Eficácia. Pluralismo. Democracia. Donos do poder.
Disciplina 10- Direitos Humanos e Deontologia jurídica.
A estruturação do conceito de humano. As correntes filosóficas sobre a noção de homem.
A codificação da ética.

Disciplina 11- Hermenêutica Jurídica contemporânea I.
Pressupostos da hermenêutica contemporânea. Teoria de Hans Kelsen. Teoria de Herbert
Hart. Teoria de Alf Ross. Teoria de Gadamer.

Disciplina 12- Hermenêutica Jurídica contemporânea II.
Teorias contemporâneas sobre Hermenêutica. Teoria de Dworkin. Teoria de R. Alexy.

Disciplina 13- Filosofia da Linguagem
A linguagem como condição da filosofia: objeto de investigação. Teorias da significação
na filosofia da linguagem: o gerativismo, o pensamento bakhtiniano, teoria dos atos de
fala, a referênciação e argumentação.

Disciplina 14- Direito, Arte de Literatura
Teorias de aproximação da compreensão artística à compreensão do direito. Postura e
entendimento da arte com elemento de estruturação do direito.

Disciplina 15- Psicologia Jurídica
Elementos essenciais da psicologia jurídica. Psicologia e Democracia. Reconhecimento e
Democracia. Formação do sujeito de Direito.

