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Com grande satisfação que a Revista Barbarói, em sua 42 edição, publica os artigos dos
participantes e palestrantes do I Colóquio de Ética e Filosofia Política, realizado nos dias 25 e
26 de setembro nas dependências do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade
de Santa Cruz do Sul. Esta Edição Especial da Revista Barbarói expressa e compreende a soma
de esforços do Programa de Pós-graduação em Direito e do Departamento de Ciências
Humanas, através da Coordenação do Curso de Filosofia, para a aproximação e o diálogo entre
os campos de saberes do Direito e da Filosofia. O referido evento proporcionou uma série de
comunicações de resultados de pesquisas, além das palestras que o estruturaram. Esta primeira
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edição do evento contou efetivamente com a presença dos palestrantes Dr. Denis Coitinho
(UNISINOS), Dr. Inácio Helfer (UNISC), Dra. Caroline Bitencourt (UNISC), Dr. Rogério
Gesta Leal (UNISC), Dr. João Pedro Schimdt, Ms. Ubiratan Trindade (UNISC), Ms. Júlio
Bernardes (UNISC), e com o apoio, ainda que distante, mas não menos expressivo, dos
Doutores Janriê Rodrigues Reck (UFPEL,UNISC) e Vladimir Barreto (UFRGS). A comissão
organizadora foi integrada pelos professores Dra. Marli Marlene Moraes da Costa
(Coordenadora do PPG – Direito, UNISC), Ms. Ubiratan Trindade (Filosofia), Ms. Júlio
Bernardes (Coordenador do Curso de Filosofia, UNISC).
Os conteúdos abordados ao longo do evento são de amplo espectro, contemplando desde
a análise dos fundamentos filosóficos do Contratualismo, do Jusnaturalismo e do
Neocontratualismo e sua distintas implicações teóricas junto ao liberalismo politico; passando
pela apresentação do debate entre Comunitaristas e Individualistas na cena contemporânea, e
das consequências do pragmatismo, do procedimentalismo e do formalismo jurídico, até as
linhas de pesquisas que mapeiam as mazelas da sociedade contemporânea, como é o caso da
pesquisa acerca das Patologias Corruptivas coordenada pelo Dr. Rogério Gesta Leal, que visa,
desde a perspectiva da Ciência Jurídica, abordar a etiologia da corrupção na sociedade
brasileira, tema e fato social dos mais presentes no cotidiano do país.
Neste sentido, a Editoria da Revista Barbarói saúda a Comissão Organizadora, os
Departamentos e Cursos envolvidos pelo lançamento desta linha de debate no âmbito da ética,
da filosofia política e da ciência do direito, e se coloca a disposição, desde já, para apoiar a
segunda edição deste evento a ser realizado ao longo de 2015. Agradece também a contribuição
dos pesquisadores que submeteram e apresentaram seus artigos e resultados de pesquisa neste
evento, o que constitui o material aqui apresentado.
A editoria da revista salienta que, no caso desta edição em regime especial, o processo editorial
constituiu, além da formatação e adequação dos textos ao estilo da revista, em reunir os artigos
submetidos à Comissão Organizadora e apresentados no I Colóquio de Ética, Filosofia Política
e Direito, sem submetê-los a qualquer avaliação ou parecer acadêmico extraordinário àquele da
própria comissão, ou mesmo a qualquer revisão ortográfica, ficando ao cargo dos pesquisadores
e dos conferencistas a responsabilidade integral pelos textos.
Júlio Bernardes - Editor

Barbarói, Santa Cruz do Sul, n.41, p.<1-3>, jul./dez. 2014

