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Entrada livre

Existem valores absolutos, universais e objectivos, de ordem imanente ou transcendental? O direito à vida, avaliado numa 



perspectiva jusfilosófica e metajurídica, é um valor absoluto? O direito humano de não sofrer pode, ou até deve, ser 

avaliado, numa hierarquia axiológica, de graduação normativa, como superior ao direito à vida? Se sim, em que específicas 

circunstâncias existenciais? A ética kantiana é apta a resolver os conflitos de valores e os dilemas éticos? O que é a vida? 

Vista na mera acepção biológica de «vida nua» ou como modo de existência qualificada? Qual a corrente filosófica que 

«melhor» responde à problemática do «wrongful life»? Uma visão moral realista ou anti-realista? Essencialista ou 

existencialista? Existe uma justiça axiologicamente absoluta? Existem valores objectivos, perenes e historicamente 

irreversíveis, ou valores simplesmente relativos, circunstanciais ou contingentes? Qual o papel desempenhado pelo 

sentimento no conteúdo material de juízos éticos, mormente em questões de conflitos de valores e de dilemas morais? Em 

que medida o perspectivismo nietzschiano pode contribuir dialogicamente para uma resposta filosófica à mencionada 

problemática?
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