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Proposta de Simpósio Temático:  

A direita no atual cenário politico regional. Um olhar com perspectiva histórica. 

Coordenadores:  

Dra. Virginia Vecchioli. PPG Ciências Sociais. UFSM 

Dr. Carlos Artur Gallo. PPG Ciência Política. UFPEL.  

Resumo: 

Este ST busca reunir trabalhos que tratem, desde uma perspectiva processual e empírica, os 

desdobramentos do fortalecimento das direitas nos países do cone sul. No caso do Brasil, o sucesso do 

atual presidente Bolsonaro, militar reformado, o crescimento exponencial do número de candidatos que 

são integrantes das forças repressivas (quase de 90% entre 1998 e 2014) e a sua participação no 

parlamento e outras instituições da república, coloca o desafio de entender as condições de possilidade 

desta transformação do cenário politico desde o retorno a democracia. Estes mesmos desafios se 

colocam também em relação a paises como Chile, Argentina e Uruguai. No caso Argentino, militares 

passaram a integrar o parlamento ou os executivos estaduais pouco tempo depois da volta à 

democracia. No contexto dos atuais julgamentos por crimes de lesa humanidade, criaram-se associações 

civis que vão reivindicar o fim das condenações a partir do uso de uma retórica baseada 

paradoxalmente na defesa dos direitos humanos.  

Temos interesse em reunir trabalhos que discutam as trajetórias, os capitais e as estratégias de 

reposicionamento das velhas reivindicações como o perigo do comunismo, a legitimidade das ditaduras, 

e o valor da formação miitar para o desenvolvimento na politica professional no atual contexto, 

refletindo sobre suas conexões com o passado autoritário da região. Esta proposta faz parte dos 

projetos de pesquisa desenvolvidos por ambos os proponentes deste ST.  

E-mail para inscrição dos trabalhos: vvecchioli@gmail.com. carlosgalloadv@gmail.com  

DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS: 31 JULHO 2019 

DATA DO CONGRESSO 5 – 7 DE NOVEMBRO 

Maiores informações no link do evento 

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccsh/eventos/cihisufsm2019/ 
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