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Os anos 1970 foram palco de um agudo processo de desorganização política, ou, mais 
propriamente, uma crise da democracia, da legitimidade e da autoridade dos governos, o que se 
fez acompanhar de esforços político-intelectuais prospectivos por uma nova ordem mundial. Um 
novo aggiornamento, isto é, um atualizado concerto palaciano tomou lugar, então, no Norte e no 
Sul Globais, tendo a América Latina sido um dos palcos fundamentais dessa reorganização. Uma 
novíssima produção intelectual, no Brasil e fora dele, tem procurado demonstrar como os direitos 
humanos viriam a desempenhar um papel estruturante nesse processo, oferecendo um novo 
horizonte - fixado como acordo transnacional, inclusive em termos normativos - de organização, 
de atuação e de realização políticas nacionais a partir dos processos de transição para o mundo 
pós-Guerra Fria. De certo modo, o curso pretende provocar a reflexão e a imaginação para os 
sentidos dos direitos humanos nos últimos 30 anos de nossa história republicana e de que modo 
são esses sentidos que se encontram, agora, em uma nova crise de legitimidade, abrindo espaço 
para uma ação política de negação dos mais elementares valores de nossa virtude “humanista”. 
 
O curso está organizado, assim, em dois momentos articulados entre os proponentes de forma a 
favorecer uma apresentação reflexiva: primeiro, a apresentação acerca das disputas, torções e 
apropriações em torno da ideia dos direitos humanos nesse processo de nova organização das 
instituições e mesmo das virtudes de realização política nos anos 1970; em segundo, tratamos 
dos elementos de nossa atual crise, por exemplo, a reprodução dos padrões de fins do século 
XIX de desigualdade econômica e concentração do poder político; a racionalidade neoliberal e os 
limites da agenda dos direitos humanos. O curso pretende, portanto, fazer pensar sobre a atual 
condição de nossa vida pública, permitindo elaborar questionamentos mais apropriados sobre 
nosso tempo e imaginar uma outra história. 
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