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A proposta do curso é mapear e compreender a formação de uma cultura da responsabilidade no mundo contemporâneo,
observando os debates teóricos sobre justiça de redistribuição, justiça de reconhecimento e a possibilidade de se falar num
princípio marxiano de justiça. Trata-se de vislumbrar como cresce e se torna persistente a demanda por justiça e reparação
desde o pós segunda guerra com a instauração de tribunais internacionais, a circunscrição de crimes contra a humanidade, a
defesa de direitos humanos universais e a requisição dos mesmos pelos povos coloniais. A disciplina pretende discutir os
primeiros momentos de formação dessa cultura da responsabilidade através do exame de autores que tratam do tema do
totalitarismo e da responsabilização pelos crimes de genocídio. Pretende-se analisar trabalhos que reivindicam justiça também
para os genocídio coloniais, na esteira das lutas neocoloniais, anti- imperialistas e pós-coloniais. Por fim, a reflexão volta-se
para a questão da igualdade de direitos, em especial, para a temática da justiça de gênero.
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