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Prefácio
  

A exposição, debate e diálogo concernentes ao 
aprofundamento teórico de temas tão importantes como a ética, 
a democracia e os direitos humanos na perspectiva de renomados 
professores pesquisadores brasileiros oriundos de campos de 
conhecimento afins, como Filosofia, Direito e Ciência Política, 
foi o objetivo principal do “I Colóquio de Filosofia e Pensamento 
Político: Ética, Democracia e Direitos Humanos”, evento realizado 
em setembro de 2015 no auditório da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Pelotas com o patrocínio da Capes e 
organizado conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia (UFPel) e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política (UFPel). O produto final do Colóquio é o que dispomos 
no momento na forma de registro bibliográfico com a publicação 
do presente livro cujos capítulos se encontram divididos do modo 
descrito a seguir.

No capítulo introdutório intitulado “Direitos Humanos, 
Razões e Contexto: por uma semântica contextualista dos Direitos 
Humanos”, Denis Coitinho defende uma posição contextualista 
dos direitos humanos como um caminho teórico adequado para, 
segundo o autor, “melhor entendê-los como reivindicações morais 
que nos apresentam razões conclusivas para a ação” porque isso, 
em sua compreensão, é mais producente “do que tomá-los como 
fundamentados em verdades morais absolutas”. O segundo capítulo, 
“Judicialização da política: arqueologia de um conceito”, é assinado 
por Álvaro Augusto de Borba Barreto e Caroline Bianca Graeff, 
os quais apresentam uma reflexão crítica sobra a interferência do 
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poder judiciário no âmbito da política em sociedades democráticas 
contemporâneas. Os autores apresentam a divisão do capítulo 
em duas partes, a primeira descrevendo a “judicialização da 
política... com a intenção de resgatar as características originais da 
expressão”, e a segunda, “construída a partir dessas informações, 
[um esforço teórico para analisar] os elementos que a constituem 
por meio de críticas que recebe da literatura especializada”.

O terceiro capítulo denomina-se “A Ética do mais forte: 
os neoliberalismos na “nuestra” América”. Nele, o autor Diego A. 
Fernández Peychaux propõe um deslocamento teórico para pensar 
a influência e os resultados do neoliberalismo nas democracias 
sul americanas na medida em que sua proposta busca, como ele 
diz, “centrar a atenção no vínculo entre o neoliberalismo e o 
caráter sacrificial da sua ética, ou seja, entre o que denominarei 
uma narrativa macropolítica e outra micropolítica, em cujos 
cruzamentos se legitima a necessidade de sacrificar aos indivíduos 
concretos para deixar florescer o “verdadeiro” agente de mercado 
(i.e. aquele que se guia pela ética do mais forte)”.

O quarto capítulo, “Ensaio sobre a ideia de Autoridade 
Democrática em David Estlund”, de Cláudio Leivas, apresenta a 
ideia de Autoridade Democrática conforme defendida por Estlund 
em seu livro homônimo e questiona sua importância enquanto 
fundamentada em razões morais e epistêmicas. Em “A natureza das 
obrigações políticas segundo Hobbes”, quinto capítulo, Delamar 
Volpato Dutra revisita a problemática relação entre lei natural, lei 
civil e direito natural no pensamento moral e político do filósofo 
inglês Thomas Hobbes e, ao mesmo tempo que o autor contesta 
a existência de uma completa renúncia do direito natural devido 
à relação entre as duas espécies de leis, defende a permanência 
daquele, “mesmo depois do nascimento do Leviathan, ainda que 
de forma residual, sem que isso implique instabilidade insuperável 
para o soberano”.

No penúltimo capítulo, “Peter Singer e o interesse dos 
seres sencientes como critério de avaliação moral”, Ana Carolina 
da Costa e Fonseca reflete, a partir da obra de Peter Singer, questões 
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como especifismo, sexismo, diferentes espécies de discriminações 
e violação de direitos. A autora conclui seu capítulo esclarecendo 
que é preciso deixar de lado certas simplificações atribuídas por 
vezes ao pensamento de Singer, pois conforme ela escreve a seguir: 
“ – A filosofia moral formulada por Singer não é algo simplório 
do tipo faça isso, não faça aquilo. Singer não oferece regras, mas 
um critério de avaliação moral que demanda que pensemos cada 
situação concreta levando em consideração o que lhe é particular 
para que consigamos compreender, primeiramente, quem são os 
interessados e quais são os interesses envolvidos para, em seguida, 
fazermos uma avaliação dos interesses elencados, de modo a 
determinar qual ou quais, caso haja algum conflito entre interesses, 
são o mais ou os mais importantes”.

O fechamento do livro se dá com o capítulo de Carlos 
Adriano Ferraz, “Dworkin sobre o aborto: objeções à luz do Direito 
Natural”, em que o autor enseja confrontar a defesa de Dworkin a 
favor da prática do aborto com argumentos contrários, entre esses 
os engendrados pelos teóricos da “nova teoria do direito natural”. 
Carlos Ferraz enfatiza, porém, uma peculiaridade no modo como 
Dworkin compreende o aborto que deve ser considerada para 
uma adequada compreensão do assunto, ou seja, de acordo com 
o que Ferraz diz a seguir: “– Não obstante, cabe notar, à guisa de 
observação inicial a favor de Dworkin, que ele não incorre naquilo 
que Thomas Sowell denominou de ‘aborted knowledge’, isto é, ele 
não usa de subterfúgios linguísticos para levar ao desconhecimento 
daquilo que é morto em um aborto. Isso porque, atualmente, há 
uma espécie de ‘vocabulário asséptico’ ao se falar no embrião/feto. 
Ele é frequentemente referido como ‘material’, ou outros termos 
que dão a ele um aspecto quase inorgânico. Em suma, trata-se de 
uma linguagem que intenta, em geral, lhe tirar as características 
humanas (sua humanidade)”.

  
Cláudio Leivas


