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Apesar dos grandes problemas deixados pelo século 20, ingressamos no século 21 
certos de que a revalorização dos velhos ideais de democracia, justiça e direitos 
humanos - ocorrida em escala mundial nas últimas décadas - foi capaz de renovar 
significativamente os processos políticos em diversos países, atingindo também a 
agenda de pesquisa acadêmica e o debate intelectual.  
 
Trata-se aqui menos de otimismo ingênuo e mais de uma observação realista 
diante do estreitamento do leque de opções macro-ideológicas, ocorrido a partir das 
grandes transformações que marcaram as décadas finais do século 20. A retomada 
das noções de democracia, justiça e direitos humanos deu-se em meio aos 
processos de redemocratização política na América Latina e no Leste Europeu. 
Mesmo que defendidas por forças de esquerda e/ou anti-establishment, e ainda que 
adjetivadas de "social" para fins de ação política, o fato é que tais noções 
remontam ao velho liberalismo do século 18 e não deixam de refletir a falta de 
macro-opções diante da derrocada do socialismo real. Não quero dizer com isso que 
democracia, justiça e direitos humanos sejam corolários do mal-dito neoliberalismo 
econômico, mas que o ressurgimento quase simultâneo dos mesmos no último 
quartel do século 20 não parece mera coincidência e se explica pelo contexto de 
luta contra os autoritarismos e de falência das economias planificadas. A principal e 
talvez única diferença entre as retomadas daquilo que poderíamos chamar de 
"neoliberalismo político" (democracia, justiça e direitos humanos) e do 
neoliberalismo econômico é que a primeira foi obra das esquerdas, que se 
converteram às vantagens da democracia constitucional, abandonando antigas 
receitas autoritárias de tomada do poder. Já a segunda surge pela direita e 
representa o pensamento daqueles que querem fazer do mercado o mecanismo 
exclusivo de produção e distribuição de riqueza na sociedade. 
 
Nesse contexto, em que atores provenientes de uma tradição igualitária assumem 
valores liberais de democracia e de direitos humanos e no qual o mercado procura 
se impor como fórmula econômica totalitária, não diminuem as contradições e se 
agrava uma vez mais o desafio histórico de compatibilização dos ideais de 
igualdade e de liberdade. 
 
A agenda de pesquisa em ciência política tem refletido esse desafio. Graças ao 
avanço do método comparativo e das oportunidades de intercâmbio entre 
pesquisadores de diversos países, temos acompanhado a performance das novas 
democracias e as tentativas de superação daquele velho impasse.  
 
Foi com esse pano de fundo que o Centre for Brazilian Studies (CBS) da University 
of Oxford, Reino Unido, organizou, em junho último, o seminário "Promoting 
Human Rights through good governance in Brazil". Fundado em 1997, o CBS vem 
desenvolvendo um amplo programa de estudos sobre o Brasil, nas áreas de 
história, cultura, sociedade, política, economia, ecologia e relações internacionais 
(www.brazil.ox.ac.uk). O seminário de junho, realizado com apoio do British 
Council, reuniu intelectuais e policymakers para discutir a questão dos direitos 
humanos e as alternativas de good governance em áreas específicas, como justiça, 
sistema prisional, polícia, combate à corrupção.  
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Convidado a participar em função das pesquisas que realizo sobre instituições de 
justiça e relações entre política e direito, pude levar a experiência do Ministério 
Público Brasileiro no combate à corrupção política, mostrando aos meus colegas 
estrangeiros como aqui nós dispomos de um quasi 4o poder de Estado, que tem se 
destacado nas mais diversas frentes de atuação. Fenômeno associado à 
reemergência da democracia liberal, a expansão dos organismos de justiça vem 
sendo acompanhada com grande interesse pelos pesquisadores, na expectativa de 
que, por essa via, seja possível não só garantir os direitos liberais clássicos, mas 
também avançar rumo à igualdade social. 
 
Rogério Arantes 
Chefe do Departamento de Política da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP 
Artigo publicado no Boletim Rede Internacional nº 39, 08/03 


