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Apresentação
O campo político é terreno acidentado e movediço para aqueles que não tem bons
instrumentos de localização. Embora divididos de maneira genérica entre direita e esquerda,
tais categorias comportam variadas concepções, projetos e ações políticas. Assim, Norberto
Bobbio as apresenta como qualidades excludentes e exaustivas. “São excludentes no sentido
que nenhuma doutrina ou nenhum movimento pode simultaneamente ser de direita e de
esquerda. E são exaustivos, no sentido de que, ao menos na acepção mais forte da dupla,
(...), uma doutrina ou movimento podem ser apenas ou de direita ou de esquerda. ” (Bobbio,
1995, 31)
Por outro lado, esses dois grupos se subdividem, demonstrando que são territórios
fragmentados. Assim, no campo da direita, é perceptível os campos democrático-liberal (a
direita institucionalizada de modo geral), autoritário-liberal (conforme foi o caso da ditadura
de Pinochet), conservador (a dicotomia Democratas-Republicanos nos EUA), autoritáriocentralizador (tal como se buscou nas ditaduras de Vargas no Brasil e de Peron na Argentina),
entre outras variações.

É importante fazer referência, no entanto, à perda de significado desta classificação
dicotômica na prática de vários partidos políticos na região. Por exemplo, no México, as
alianças maniqueístas e conjunturais entre esquerda e direita estão se tornando mais comuns.
Por exemplo, no caso da eleição presidencial que recentemente marcou a primeira vitória
de um partido de esquerda na história do país, o PAN (partido de direita) e o PRD (partido de
esquerda) se aliaram. Aliança que, no entanto, tem sido vista há anos nas eleições estaduais
e municipais mexicanas. Caso que se repete no Brasil e em outros países da região que
optam por modelos de coalizão política.
Se concentrarmos o foco apenas no contexto latino-americano nas primeiras décadas do
século XXI, poderíamos refletir sobre a ascensão dos novos governos de direita, dentro dessa
multiplicidade de sentidos, como uma resposta aos governos "esquerdistas progressistas" e /
ou ao resultado de políticas de abertura à diversidade que intensificaram sentimentos
nacionalistas e grupos conservadores. Os exemplo são inúmeros: a Colômbia que, até os
acordos de paz assinados pelo então presidente Juan Manuel Santos com as FARC,
justificava a manutenção de uma guerra continua e de um Estado militarizado pela luta
contra o “narcotráfico”, recebendo ajuda logística e financeira dos EUA, cujas extensões
alcançam uma política reativa a “descriminalização” das chamadas “drogas ilícitas”; o
mesmo acontecendo no México; ou ainda os EUA, com a ascensão dos chamados
“Neocons” nas primeiras décadas do século XXI, no contexto da “Guerra ao Terror” do pós11 de Setembro, que hoje se refletem em políticas de criminalização da imigração,
encabeçadas por Donald Trump tanto em sua campanha presidencial quanto em sua atual
gestão; ou mesmo no Brasil que, em 2016, viu-se construir um processo de impeachment da
então presidente Dilma Rousseff, com bases em um discurso rarefeito de “combate a
corrupção”, que empoderaram uma série de micro-organizações políticas e think tanks que
se mobilizam através de agendas conservadoras e da retomada de um discurso anacrônico
de “combate-ao-comunismo”, que data de uma releitura da polarização da Guerra Fria,
para brecar políticas afirmativas (tais quais leis anti-aborto, anti-discriminalização de drogas,
anti-cotas raciais, etc).
Deste modo, temos o prazer de propor o “Dossiê: Direitas no novo fin-de-siècle: as Américas
na segunda metade do século XX e abertura do século XXI” com o intuito de convocar
pesquisas que de algum modo contemplem o tema das direitas na América e outros
continentes. Os descritores abaixo servem como norteadores gerais. Estamos abertos para
discutir outros temas que tenham algum vínculo com a temática proposta.

Descriptores
1. Os recentes golpes de Estado na América Latina (Honduras, Paraguai, Brasil): executados
pelas oligarquias e a serviço do neoliberalismo;
2. Os regimes militares na América Latina e o papel dos EUA, nos anos 1960 a 1980;
3. As oligarquias do continente e a repressão aos movimentos populares;
4. Organizações religiosas conservadoras: católicos e protestantes;
5. Anticomunismo e Guerra Fria;
6. As direitas após o fim da Guerra Fria no continente;
7. A ascensão dos neocons nos EUA, o 11 de Setembro e além;
8. O papel dos think tanks na promoção de agendas conservadoras na segunda metade do
século XX e primeiras décadas do século XXI.

Perguntas
1. Quais as relações que as ditaduras militares da região tiveram com o “Líder do Mundo
Livre”, os EUA?
2. Como foi o processo de controle policial e difusão dos serviços secretos nos diversos países
do continente, tal como a Operação Condor?
3. Qual a atuação das multinacionais no continente e sua influência nas políticas locais
durante os anos da Guerra Fria e qual seu papel na formatação política global do século
XXI? Como se organizou e se organiza politicamente o empresariado local no mesmo
período?
4. Qual o papel das lideranças carismáticas e suas ambiguidades com a direita: Getúlio
Vargas, Juan Domingo Perón, José Maria Velasco Ibarra, etc?
5. Qual o impacto do Consenso de Washington sobre o continente? Como se deram os
avanços e recuos do neoliberalismo no continente?
6. O antichavismo foi/é um fator permanente de convergência das direitas latinoamericanas?
7. Qual tem sido o papel político da imprensa no continente?
8. Há conexões entre a crise econômica de 2008 e o atual avanço da direita no continente?
9. Estados Unidos: Qual o impacto da ascensão de Obama junto à direita em geral e a
movimentos racistas e xenofóbicos em particular? Quais as relações de Donald Trump com
a extrema direita estadunidense? Quais as relações da direita canadense com a direita de
outros países?
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