
loral und Recht 
8. 

blished 


S U MÁRIO 

onal 

/ Klalls Günther ; 
'Çào brasileira Luiz 

r.ll llnd Recht 

i1osofia. 1. Moreira, 

CDD: 170 
CDU: 17 

Pfma utilizada poderá 
sem prejuízo da inde-

Izar obra ou fonogra
roveito, lucro direto 

~r. nos termos dos ar
. caso de reprodução 

la fiscal (interpreta-

Janeiro - Ri 

Prefácio... ..... ........... . ......... ..... ....... ......... ............ ...................................... .. ....... VII 


Introdução à edição brasileira .. ........ ... ..... ............................... .... ............ ......... . 


Primeira Parte: 

o 	problema da aplicação na ética do discurso ................................................ 7 


l. 	Fundamentação e aplicação sob a pressuposição de um princípio semântico 

de potencial universa lização........................................................................ 11 


2. 	 Fundamentação e aplicação pressupondo o princípio moral "U" ................ 19 


3. 	 Duas versões do princípio de universa li zação ...... .. ........... ... ........ ...... ........ .. 25 


4. 	 Aplicação como discurso ....... ................ .... ....... ....... .... ................. ....... .. ...... 35 


5. 	 Será possível substituir discursos de fundamentação por discursos de aplica
ção?..... ....... ............ ................. . ".. ....... .. ... .. .. .. ...... . . ..................................... 39 


6. 	A aplicação do princípio moral ........ ..................................................... .. .... 53 


Segunda Parte: 


O problema da aplicação de normas no desenvolvimento da consciência moral .... 67 


1. 	 A "aplicação livre" de normas indeterminadas como resultado do processo 

social de racionalização (Durkheim) ........................................................... 73 


Excurso: O surgimento da regra e o seu cumprimento .................................... 81 


1. 	 O surgimento de significados independentes de situação em situações 

sociais (Mead) ...... .. .... ................. ... ........................................................ 81 


2. 	 Observância de regra como "habiruação" (Wittgenstein)....................... 84 


2. 	 Esboço de Mead de uma ética universalista como método de formação 

consrruriva de hipóteses adequadas ............... .. .. .......................................... 95 


3. 	 A diferenciação entre fundamentaçáo e aplicação no estágio pós-convencional 

da consciência moral (Piaget e Kohlberg) .. ................................................ , 107 


3.1. O desenvolvimen to da relaçáo entre equidade e igualdade em Piaget... 108 


3 .2. Um cenário preliminar de desenvolvimento """"" ,,, ,,,,,,,, ,,,,, ,, ,,,,,,,,,,, 113 


 

 



Teoria d<1 Argumentação no Direito c na M o r<11 • Klau s Gün th er 

3.3. O desenvolvimento da relação entre equidade e igualdade em Kohlberg ... 118 

4. Há uma alternativa contextualista para o "es tág io 6"? O descobrimento de 
que "depende" ......... ......... ............ ......... .. ....... ...... ..... ..... ... ..... .. ............ ...... 129 

5. Será que a consciência moral pós-convencional é rigoris ta? ......................... 145 

6. Resumo: três estágios no desenvolvimento de tipos de aplicação ....... .... ..... 155 

Excurso: "Phrónesis" como exemplo de aplicação contextualmente vinculada .... 159 

1. A teoria aristotélica ... ..... ................ ....... .......... .. .......... ....... .. .. ........ ........ 159 

2. Compreensão adequada: Hermenêutica ............. ... ............... .... .... ........ .. 

Terceira Parte: 

178 

N~ 
Argumentações de adequação na moral....... ........ ... . ... .. .......... ............... ...... ... 191 

da jurispn 
os efeitos I 

1. O problema da colisão: normas prima jàcie e normas definitivas. ............ ... 197 extraIr vao 

2. Argumentações de adequação como procedimento experimental e processo 
da heranç 
das Sucesso 

moral de aprendizagem ........... ..... .................. ........ ............... ........ .............. 209 
implica ur 

3. Elementos de uma lógica da argumentação de adequação ........................... 217 Será I 

3.1. Descrição completa da situação .. ........... ... ......... ................................. 217 seguintes I 

dico, terer 
3.2. Coerência das no rmas ............................ .. ... ... ... .... ......... .... ... ... .. ......... 226 poderiam 

revela em 
Quarta Parte: considerar 

Argumentações de adequação no Direito ..... .. ...................... ......... .............. .. .. 235 a de que r 

Em L 
1. Razões da ética do discurso para a diferenciação entre Direito e Moral ...... 241 doutoram( 

2. O conceito jurídico da teoria do sistema ............................ .... ... .......... ........ 245 em Frankf 

2.1. Dupla contingência .................................................... ... ... ................ .. 245 
lhos prepa 
Criminais . 

2.2. Direito c?mo sistema auropoiético ..... .................... ............. .. .... ........ 252 Teoria do 

3. A indefini ção das regras jurídicas ........... .. ......... ... ............... .............. .......... 259 
meus ami~ 
relo], bem 

3.1. Mod elos hermenêuticos ........... .......... ............ ........ .... ........... ........ .. .... 263 sido realiD 

3.2. "Integrity": em busca da melhor justificação (Dworkin ) .. ...... .............. 268 
anos obtiv 
apoio fina 

Bibliografia ................................................... ......... ... .... ....................... .... .... 277 

A de 
principais 

DWORKI 
por U. W 

 

 


