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PREFÁCIO 


A vida acadêmica não costuma ser das mais rec 
contrário. Ao lado dos sacrifícios pessoais e familiares, d 
estudos, pesquisas, preparo de aulas, reuniões, congreS!: 
tes e tantas outras atividades vinculadas, há a constante 
ção de resultados, para a publicação de artigos, texto 
entanto, a vida acadêmica também pode nos trazer aI 
fazem com que todas essas dificuldades tenham valido a 
o livro de um professor renomado, respeitado no país e i 
dos principais nomes que hoje renovam a Filosofia e a Tt 
particularmente no campo dos direitos humanos, é uma 
to se torna ainda melhor quando, para além de todas a~ 
acadêmicos, o autor da obra prefaciada é, ainda, um gr 

primeiros dias de Faculdade. 

Este novo livro de Eduardo Bittar, Democracia,jus 
é resultado dos anos de pesquisa e dedicação junto ao : 
Violência da Universidade de São Paulo (NEV/uSP), f( 
que agrega pesquisadores das mais variadas formações 
balhos da mais elevada importância para o país, especia 
direitos humanos. Os ensaios reunidos por Bittar aqui I 

de temas relacionados aos direitos humanos, sob as mai! 
como as condições econômicas da dignidade humam 
direitos humanos, as relações familiares e afetivas e o: 
democracia e as questões estéticas, o papel dos intele 
expressão, o uso do tempo, a vida urbana, entre vários 

Jurista "engajado", na melhor acepção do term 
oferece, com suas reflexões, uma série de discussôes 
atuais condições concretas dos direitos humanos, sem 
rosa fundamentação teórico-filosófica. A matriz filosófi 
ria ser outra senão a da chamada Escola de Frankfurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


