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APRESEnTAÇÃO

O número 86 da revista Lua Nova traz o dossiê Direitos 
Humanos, organizado por Rossana Rocha Reis. Tendo se 
tornado linguagem compartilhada entre diferentes atores 
sociais e políticos, o tema induziu a constituição de legis-
lação internacional e levou à busca de parâmetros comuns 
para a regulação das relações entre Estados e indivíduos.

Apesar de amplos debates e de atuação importante de 
organismos internacionais, a questão está longe de encami-
nhar-se a partir de resoluções unânimes. Inúmeros pontos 
indicam a controvérsia. Primeiramente, as violações dos direi-
tos humanos são diariamente denunciadas em vários qua-
drantes do mundo. Debates sobre a própria definição do 
âmbito desses direitos, consideradas as origens intelectuais 
dessa noção, bem como a diversidade cultural resultante dos 
caminhos históricos trilhados diversamente pelo Oriente e 
pelo Ocidente ainda estão na ordem do dia. Mais, vê-se a uti-
lização de noções consideradas universais para justificar polí-
ticas de caráter intervencionista pelos Estados poderosos.

Esses pontos e seus desdobramentos são abordados pe -
lo conjunto de artigos aqui apresentados. Resultado de 
pe squisas recentes, discutem aspectos cruciais da reflexão 
sobre direitos humanos, dentre os quais se destacam a tensão 
entre universalismo e diversidade cultural e a controversa 
relação entre proteção de direitos humanos e democracia, 
entre soberania e jurisdição internacional. A partir do estu-
do de situações como a instalação da Comissão da Verdade 
no Brasil, o desenvolvimento de instrumentos de direitos 
humanos no sistema interamericano e internacional e a 
proliferação de movimentos sociais e ONGs vinculados 
à promoção e proteção dos direitos humanos, os textos 
exploram o alcance e os limites das políticas de direi-
tos humanos no mundo contemporâneo.À venda na Livraria Unesp

e em outras livrarias do País.
www.editoraunesp.com.br
www.livrariaunesp.com.br
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AUTOR: JÜRGEN HABERMAS  
185 PÁG.

Um dos mais importantes filósofos contemporâneos, 
Jürgen Habermas torna-se menos erudito neste livro para 
sair em defesa aberta da União Européia e propor 
caminhos para o velho continente superar a atual crise 
econômica. É o primeiro volume da Coleção Habermas, 
da Editora Unesp, que reúne o núcleo central da obra 
do pensador. 
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Os textos aqui publicados foram propostos por seus 
autores ao comitê de redação da Lua Nova e aprovados por 
pareceristas externos, a quem agradecemos.
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