
Pensar as Direitas na América Latina

Ernesto Bohoslavsky
Rodrigo Patto Sá Motta

Stephane Boisard
Organizadores

Copyright © 2018 (orgs.) Ernesto Bohoslavsky; Rodrigo Patto Sá Motta e Stephane Boisard
Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou

em vigor no Brasil em 2009.
Edição: Haroldo Ceravolo Sereza

Editora assistente: Danielly de Jesus Teles
Projeto gráfico, diagramação e capa: Danielly de Jesus Teles

Assistente acadêmica: Bruna Marques
Revisão: Alexandra Colontini

Tradutores: Mônica E. F. Carvalho e Flávio S. Santiago
Imagem da capa: pixabay

ALAMEDA CASA EDITORIAL
Rua 13 de Maio, 353 – Bela Vista
CEP 01327-000 – São Paulo, SP

Tel. (11) 3012-2403
www.alamedaeditorial.com.br

Editora filiada à Liga Brasileira de Editoras (LIBRE) e
à Aliança Internacional dos Editores Independentes (AIEI)

http://images.tcdn.com.br/img/img_prod/473627/pensar_as_direitas_na_america_latina_1569_1_20190328111126.jpg


Sumário

Apresentação

As Direitas hoje

A ascensão da direita radical brasileira no contexto internacional
Ariel Goldstein

As direitas argentinas e a democracia: ditadura e pós-ditadura
Sergio Morresi

“Do que falamos quando dizemos ‘a direita’?
Análise da historiografia mexicana especializada nas direitas”

Mario Santiago Jiménez
Anticomunismo, antipetismo e o giro direitista no Brasil

Rodrigo Patto Sá Motta
As Forças Armadas brasileiras e as heranças da ditadura militar de 1964: 
cultura política de direita e tentativa de interdição do passado (1995-2014)

João Teófilo Silva

Think tanks, ONGs e redes

A criação da Fundação Internacional para a Liberdade: 
entre o fracasso e a contraofensiva neoliberal na América Latina

María Julia Giménez
Escrever com a direita: os best sellers da direita em espanhol e sua promoção nas redes transnacionais

Julián Castro-Rea
Neoliberais do Cone Sul e suas alianças

Hernán Ramírez
O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais de São Paulo: 

a construção de um projeto pedagógico e saneador (1961-1969)
Fernanda Teixeira Moreira

Ideologia e cultura(s)

O liberalismo conservador como matriz ideológica principal das direitas uruguaias (1890-1930)
Gerardo Caetano

Anticomunistas e antirreformistas: os intelectuais de direita e a universidade na Argentina (1962-1974)
Laura Graciela Rodríguez

Um antirracismo liberal conservador? 
Orgulho Negro e denúncia do racismo por Wilson Simonal nos anos 1960

Bruno Vinicius Leite de Morais
La llamada de la tribu: os exercícios de admiração de Mario Vargas Llosa

Stéphane Boisard

Religiões e religiosidade 

Uma rede de sociabilidade integrista: a expansão tefepista para a Argentina e Chile (1967)
Gizele Zanotto

As relações da TFP com o movimento conservador americano
Rodrigo Coppe Caldeira e Victor Gama

Luz, câmera, ação católica: Igreja e censura cinematográfica nas ditaduras militares brasileira e argentina
Ana Marília Carneiro



Ditaduras, políticas públicas e vida política 

Antes do golpe. Anticomunismo e militarização política no Chile
Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Um lugar para a mocidade na política: 
a atuação das juventudes na Arena Jovem durante a ditadura militar brasileira (1969-1979)

Gabriel Amato
A habitação social como objeto de propaganda institucional na ditadura chilena

Gabriela Gomes
Narrativas de militares argentinos que participaram na “luta anti-subversiva”: 

entre a convicção e a moderação
Analia Goldentul

Circulação trasnacional Os congressos anticomunistas da América Latina (1954-1958):
redes, sentidos e tensões na primera guerra fria

Ernesto Bohoslavsky e Magdalena Broquetas
“Os Mussolini não nascem todos os dias”. A revista Dinámica Social: um caso de neofascismo transatlântico

Celina Inéz Albornoz
De Maurras a Perón. A trajetória intelectual de Jaime María de Mahieu e 

sua influência no nacionalismo argentino
Juan Besoky

A batalha estético-cultural do hispanismo chileno nos anos cinquenta: estratégias e conexão franquista
Isabel Jara



Apresentação

É com grande satisfação que trazemos a público este livro, que reúne a maior parte dos trabalhos apresentados no
Terceiro Colóquio “Pensar as  direitas  na América latina no século XX”, um evento realizado no campus da
Universidade Federal  de Minas Gerais  (UFMG) em agosto de 2018. Este  Colóquio representa  uma linha de
continuidade em relação a dois eventos anteriores que tiveram lugar, respectivamente, na França (2014) e na
Argentina (2016). Naquelas ocasiões se começou a constituir redes de pesquisadores e projetos de cooperação
entre  diferentes  universidades,  bem  como  se  publicaram  atas  reunindo  os  trabalhos  apresentados  pelos
participantes que foram disponibilizadas na internet pela revista francesa  Nuevos Mundos Mundos Nuevos. Em
suas três edições o Colóquio atraiu um público qualificado de pesquisadores da história e das ciências sociais
provenientes da Europa, América do Sul e América do Norte, reunidos para debater conjuntamente o fenômeno
das direitas na América Latina. Devido à qualidade dos trabalhos apresentados no evento de Belo Horizonte e ao
bem-vindo interesse da editora Alameda decidimos publicar os resultados desta edição do Colóquio na forma de
livro, na expectativa de consolidar e ampliar o seu impacto. 

Dos  40  trabalhos  apresentados  no  Colóquio  de  Belo  Horizonte,  24  foram  selecionados  para  integrar  esta
coletânea. Trata-se, em todos os casos, de textos inéditos e originais, que foram produzidos por historiadores e
cientistas sociais a partir de pesquisas baseadas em fontes documetais diversas, com suportes de natureza visual,
escrita e oral.  O conjunto oferece ao leitor um rico olhar analítico sobre diferentes expressões de fenômenos
direitistas  em  vários  países  da  América  Latina  como  Argentina,  Brasil,  Chile,  México,  Uruguai,  que  com
frequência envolvem conexões com outras regiões, e em distintos momentos históricos. O amplo arco temático
dos  trabalhos  apresenta  abordagens  sobre  partidos  políticos,  organizações  religiosas,  think  tanks,  periódicos,
intelectuais, políticas públicas e imaginários culturais do amplo campo das direitas latino-americanas. 

A primeira seção do livro contém 5 artigos sobre as direitas atuais e as causas de seu sucesso político (assim como
as dificuldades para estudá-las). Os textos oferecem uma perspectiva crítica sobre as vinculações das direitas com
a democracia, com as heranças das ditaduras e com o neoliberalismo na conjuntura de final de ciclo da “maré
rosa” na América Latina. A segunda seção concentra-se no estudo das redes e organizações não partidárias de
direita,  como  os  think  tanks,  institutos,  fundações  e  empresas  editoriais  envolvidas  na  defesa  de  projetos
econômicos neoliberais e autoritários. A seguinte seção enfoca problemas sobre as ideologias e certos conflitos
culturais associados às direitas: racismo, projetos universitários, identidades nacionais, escritores e intelectuais são
algumas das  questões  aqui  abordadas.  A quarta  seção  é  devotada  ao  estudo da Igreja  e  outras  organizações
católicas: as redes internacionais da Sociedade para a Defesa da Tradição, Família e Propriedade e a participação
da Igreja nos aparelhos de censura das ditaduras são as principais temáticas dos 3 artigos que compõem a seção.
Precisamente, a seguinte seção oferece análises inovadoras sobre as ditaduras sul-americanas e os seus sujeitos: os
jovens simpatizantes do regime militar, as políticas de habitação social e os relatos dos repressores são algumas
das questões aqui abordadas. A última seção reúne 4 artigos que enfocam a questão da circulação transnacional
das direitas latino-americanas no século XX. A circulação de pessoas, publicações, ideias e sentidos foi maior no
passado  do  que  geralmente  se  acreditava  até  agora:  congressos,  redes  internacionais  formais  e  clandestinas,
revistas especializadas faziam parte de um mapa bastante globalizado das direitas do continente.

* * *

No texto em que convidamos os palestrantes a se engajarem no Colóquio propusemos algumas reflexões básicas
sobre a conformação do campo direitista. Porém, o fizemos com a devida cautela,  já que estabelecer limites
precisos para a direita é trabalho árduo, em especial tendo em vista a heterogeneidade e a pluralidade dos grupos
que historicamente têm integrado esse campo, que é marcado pela presença de diferentes tradições políticas. Há
desde situações consensuais, como o conservadorismo e o fascismo, cujo pertencimento à direita não é objeto de
questionamento  sério,  até  o  caso  mais  complexo do liberalismo,  que  gera  disputas  polêmicas  devido  a  suas
implicações  no  momento  presente,  e  também  devido  aos  distintos  sentidos  atribuídos  a  esta  expressão  em
diferentes países.  Igualmente complexos são os objetivos do ativismo de direita,  que vão além da defesa da
propriedade e de interesses materiais, envolvendo também a luta por valores morais e, frequentemente, religiosos,
que se sentem ameaçados pelas ações da esquerda. Fundamental, portanto, levar em conta a complexidade que
caracteriza os grupos de direita, evitando a pretensão de estabelecer limites rígidos, permanentes ou universais. O
melhor é pensar que as fronteiras do campo direitista podem ser  móveis,  sobretudo ao levarmos em conta a
historicidade do fenômeno e as mudanças provocadas pela ação do tempo. Assim, algumas tradições políticas
ocuparam posições favoráveis à mudança social no passado, porém, em momento posterior alinharam-se com as
forças de direita em defesa da manutenção da ordem.



O que há de perene na conformação do campo das direitas é a sua identificação com as forças contrárias a
políticas igualitárias, sejam elas voltadas à igualdade civil, social, racial ou, mais recentemente, entre os gêneros.
Por outro lado, deve ser lembrado que a própria luta contra a esquerda ajuda a estabelecer os contornos da direita,
já que o combate acirrado contra os inimigos é fundamental para a sua instituição como segmento específico do
campo político. De qualquer modo, não se trata de afirmar definições canônicas, senão de propor marcos gerais
para  um  campo  pleno  de  relevância  histórica  e  atualidade,  cujos  limites  e  características  básicas  estão  em
discussão e poderão ser melhor compreendidos a partir do aprofundamento das investigações.

O vasto território e a longa duração que caracterizam esse(s) objeto(s) impõem o desafio de limitar o ângulo de
observação e a diversidade de atores históricos individuais ou coletivos, com o risco de extrapolar e de transpor, a
um cenário não europeu, análises próprias do Velho Continente onde primeiro se forjou o conceito de direita.
Considerando as tradições e a evolução dos sistemas políticos nacionais existem dúvidas se o conceito de “direita”
pode  ser  aplicado de  maneira  uniforme em toda  a  área  ibero-americana.  Para  além da  análise  dos  sistemas
políticos,  uma  resposta  à  questão  da  utilização,  ou  não,  do  termo  em alguns  países  e  não  em outros  deve
considerar as influências europeias e/ou norteamericanas e a recepção e adaptação dessas influências na América
Latina.

Por outro lado, pensando na direção contrária também, há que se considerar situações em que redes de ativistas
locais logram alcançar repercussão além das fronteiras da região, por vezes impactando também no Velho Mundo.
Portanto, é fundamental estar atento às redes sociais que unem os atores ibero-americanos ao resto do mundo, pois
obviamente os contornos das direitas  têm dimensão transnacional.  Crucial,  assim, destacar a importância  das
circulações entre a Europa e a América Latina e entre os Estados Unidos e a América Latina, que, no entanto, não
devem ser pensadas em sentido único. De tal forma, a historicização do conceito de “direita(s)” é um passo
importante na construção desse objeto de estudo e implica a inclusão da América Latina em uma história global. 

Se na ocasião do primeiro colóquio já era visível o incremento da influência das direitas em várias partes do
mundo, neste momento o tema ganhou ainda maior atualidade política em vista dos acontecimentos recentes,
como os resultados eleitorais na Argentina, na França, na Áustria, na Itália e nos Estados Unidos e o impeachment
de 2016 no Brasil que foi provocado por – e provocou – um giro à direita, o que acabou finalmente contribuindo
para o recente triunfo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro.

O presente  contexto,  extremamente  desafiador,  torna  ainda  mais  estimulante  investigar  este  tema  de  grande
relevância acadêmica, que é preciso estudar à luz das ferramentas teóricas e metodológicas da história e das
ciências sociais, porém, sem perder de vista a sua importância política no futuro próximo. Inclusive porque as
mudanças no cenário político podem impactar negativamente a pesquisa acadêmica em alguns países. Oxalá esta
publicação contribua para afirmar a convicção de que a institucionalidade e a cultura democráticas são o melhor
ambiente para travar as disputas políticas que definirão o nosso futuro.

* * *

Ao encerrar esta apresentação não poderíamos deixar de agradecer às instituições e às pessoas que colaboraram
com a organização e o financiamento do Colóquio. Em primeiro lugar, a Universidade Federal de Minas Gerais
aceitou sediar o evento e nos receber durante três dias. A direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e
a  coordenação  do  Programa  de  Pós-graduação  em  História  contribuíram  com  valioso  incentivo  e  recursos
financeiros.  A CACUFMG  (Coordenadoria  de  Assuntos  Comunitários)  forneceu  o  auditório,  os  respectivos
equipamentos e, além disso, organizou a transmissão ao vivo do Colóquio. O Laboratório de História do Tempo
Presente da UFMG se responsabilizou pela organização do III Colóquio em Belo Horizonte, e seus pesquisadores
e  estudantes  de  pós-graduação  fizeram todo o  possível  para  garantir  o  sucesso  do  evento.  Agradecemos em
especial  aos membros  do LHTP que atuaram como monitores:  Marina Mesquita,  Guilherme Alonso,  Milene
Lopes, Camila Neves, Dmitri Bichara, Marco Túlio Antunes, Gabriela Fischer e Eddi Freitas. O Institut National
Universitaire Jean-François Champollion e o FRAMESPA/CNRS/UMR 5136, da Université Toulouse Jean Jaurés
da França contribuíram financeiramente e com o trabalho de design do cartaz e do folder do Colóquio. Devemos
também muitos agradecimentos às agências brasileiras de financiamento à pesquisa e à pós-graduação CAPES e
CNPq, cujo aporte de recursos foi indispensável não apenas para a realização do evento, mas também para a
publicação  deste  livro.  A Universidade  Nacional  de  General  Sarmiento  e  o  Conselho  Latino-Americano  de
Ciências Sociais apoiaram a realização do Colóquio e contribuíram para a sua difusão.
 
Finalmente, agradecemos aos membros do comitê académico do III Colóquio, um verdadeiro  dream team  que
permitiu  fazer  uma  apurada  e  criteriosa  seleção  do  grande  volume  de  comunicações.  Registramos  nosso



agradecimento pelo trabalho de Gabriela Aguila, João Fábio Bertonha, Maud Chirio, Antonio Costa Pinto, Olivier
Dard, Armelle Enders, Annick Lempérière, Julio Melon Pirro, Luís Edmundo Moraes, Julio Pinto Vallejos, Laura
Reali e Sonia Rose.  Os organizadores


