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CONTEÚDO TEMÁTICO 

O objetivo do curso é analisar as principais questões, os conceitos centrais, as formas de 

argumentar e os fundamentos normativos presentes na teoria crítica do direito, da moral e 

da política desenvolvida por J. Habermas em Faktizität und Geltung (1992) (tradução em 

português: Direito e Democracia), bem como as suas afinidades e divergência com a teoria 

da justiça e o liberalismo político de J. Rawls. O curso abordará os seguintes tópicos: a 

fundamentação da ética do discurso; os diferentes níveis da tensão entre facticidade e 

validade, principalmente nas relações internas entre moral, política e direito; a concepção 

de política deliberativa e de esfera pública na obra de Habermas; a controvérsia entre o 

republicanismo kantiano de Habermas e o liberalismo político de Rawls.;  

 

PROGRAMA: 

 

1ª aula: apresentação e discussão do programa. 

 

I – A ética do discurso de Jürgen Habermas 

2ª aula:  J. Habermas (1989). “Notas programáticas para a fundamentação de uma ética do 

discurso”  Habermas, pp. 61- 131. 

3ª aula: J. Habermas (1991). “Afectan las objeciones de Hegel a Kant también a la ética del 

discurso?” [Treffen Hegels Einwände gegen Kant auch auf die Diskurstehik zu?”] pp. 97-130 

 

II –. Moral, política e direito em Faktizität und Geltung (1992) 

4ª aula: “Prefácio” (pp. 9 – 15); e “Cap. I – O direito como categoria de mediação social 

entre facticidade e validade” – pp. 17 – 47; 

5ª aula: “Cap. I – O direito como categoria de mediação social entre facticidade e validade” 

– pp. 48 - 63; 

6ª aula: Cap. II – “Conceitos da Sociologia do direito e da filosofia da justiça”, pp. 65 – 94. 

7ª aula: Cap. II – “Conceitos da Sociologia do direito e da filosofia da justiça”, pp. 94 – 112. 
8ª aula: Cap. III – “Para a reconstrução do direito (1): o sistema de direitos”, pp. 113 – 139. 

9ª aula: Cap. III – “Para a reconstrução do direito (1): o sistema de direitos”, pp. 139 – 168. 

10ª aula: Cap. IV – “Para a reconstrução do direito (2): os princípios do Estado de direito” pp. 169 – 

190. 

11ª aula: Cap. IV – “Para a reconstrução do direito (2): os princípios do Estado de direito” pp. 190 – 

210. 



12ª aula: Cap. IV – “Para a reconstrução do direito (2): os princípios do Estado de direito” pp. 211 – 

240. 

13ª aula: Cap. VII – “Política deliberativa – um conceito procedimental de democracia”.  

 

III –  A controvérsia entre J. Habermas e J. Rawls: uma disputa em família? 
14ª aula: Habermas - Reconciliación mediante el uso público de la razão; 

15ª aula: Rawls - Réplica a Habermas, de John Rawls. 

 

 

IV – Dinâmica das aulas e avaliação 

 

- Seminários d@s alunos@s 

- redação de um artigo sobre algum tópico desenvolvido na disciplina. 

- A nota final consistirá da média ponderada da apresentação do seminário (30%) e do 

artigo escrito (70%) 
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