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EDITORIAL 

 “Conservadorismo, Novas Direitas e Grupos Insurgentes” 

 

A presente edição da Revista Em Debate traz uma rica contribuição de 

ensaios teóricos e fundamentados em resultados de pesquisas sobre 

“Conservadorismo, Novas Direitas e Grupos Insurgentes”. Esta edição é fruto de 

uma parceria do periódico Em Debate com a Associação Brasileira de Ciência 

Política – Regional Sudeste (ABCP-Sudeste), e inspirado no Seminário 

“Conservadorismo, Novas Direitas e Grupos Insurgentes”, realizado pela ABCP-

Sudeste e pelo Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política (NEAMP) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

O Seminário ocorrido no dia 29 de março de 2018 na PUC-SP contou com 

participação de diversos pesquisadores de 17 instituições de ensino e pesquisa que 

debateram, dentre outros, os seguintes temas: A direita nas ruas, redes e o governo 

Dilma Rousseff (mesa 1); Conservadorismo, novos grupos de direita e religião 

(mesa 2); A direita nas forças armadas, lideranças e instituições (mesa 3); O 

pensamento conservador e as Direitas na América Latina e no Brasil (mesa 4). O 

Seminário contou, ainda, com uma conferência de abertura, proferida pelo 

professor João Feres Júnior (IESP-UERJ) sobre a genealogia da nova direita 

brasileira e a genealogia da atual crise da democracia brasileira. Algumas das 

importantes falas do debate sobre Conservadorismo, Novas Direitas e Grupos 

Insurgentes expostas e debatidas nesse Seminário estão reunidas aqui.  

O artigo de Claudio Penteado, professor da Universidade Federal do ABC 

(UFABC), intitulado “A direita na rede: mobilização online no impeachment de 

Dilma Rousseff”, traz uma análise importante sobre diferentes grupos de Direita 

atuando no Facebook durante o processo de impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff em 2016. A partir de mineração de dados e análise de redes, utilizando-se 

de ferramentas e métodos digitais, Penteado nos apresenta a pluralidade de grupos 

de direita que se entrelaçavam e até se sobrepunham sobre alguns pontos 
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específicos, sendo o de maior destaque o anti-petismo. O autor organiza também 

uma análise sobre o comportamento desses atores na rede, o que contribui muito 

para o enriquecimento teórico do campo de estudos em social media e política a 

partir de pesquisas empíricas. 

O ensaio de Helcimara Telles, professora da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) e coordenadora do grupo Opinião Pública, traz uma densa 

reflexão tecida a partir de resultados de pesquisas empíricas situando a conjuntura 

dos novos conservadorismos brasileiros no debate sobre os novos 

conservadorismos globais, em especial o contexto europeu. Seu texto sobre a 

relação entre a avaliação da democracia e o desenvolvimento dos Alternative Rights 

utiliza-se de resultados de pesquisa sobre como a fragilidade das instituições 

democráticas corrobora para o surgimento, consolidação e atuação dos Alternative 

Rights. O ensaio contribui com uma síntese teórica e empírica que dá subsídios e 

respostas avançadas a partir da perspectiva comparativa sobre pouco 

compreendido fenômeno dos novos conservadorismos no Brasil. 

Mariana Côrtes, professora da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

colabora nesta edição com uma análise sobre a relação mútua entre 

neopentecostalismo e a governabilidade neoliberal. Com uma nova perspectiva de 

olhar para o neopentecostalismo, o artigo rejeita as teorias deste como reflexo de 

um aparente atraso e o analisa enquanto uma das expressões mais contemporâneas 

das faces da governança neoliberal. Baseando-se principalmente em estudos 

empíricos sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, Mariana Côrtes consegue 

desenvolver categorias analíticas capazes de lançar compreensão sobre outras 

denominações e ramificações do pentecostalismo e neopentecostalismo brasileiro.  

Eduardo Heleno Santos, professor da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), contempla em seu artigo “Outro olhar sobre as forças armadas: os grupos 

de pressão política formado por militares da reserva” uma importante abordagem 

sobre a composição dos representantes civis em meio às forças armadas e as 

estratégias de opinião pública das forças militares. Essa análise lança luz sobre para 
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além das instituições militares, pensando o poder das forças militares bem como 

seu papel como ator político na opinião pública e na democracia brasileira. 

O artigo de Fabrício Pereira da Silva, professor da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), situa o conservadorismo brasileiro em sua 

conjuntura regional latino-americana, ao mesmo tempo em que pensa uma 

genealogia desse perfil conservador brasileiro através de uma retomada aos 

clássicos do pensamento político brasileiro e ao mesmo tempo costurando essas 

interpretações com momentos, fatos históricos e conjunturas. Dessa forma, o 

artigo carrega com primor um rico convite a compreender as linhagens do 

conservadorismo brasileiro, ao mesmo tempo em que auxilia o leitor a trilhar 

passos importantes nesse caminho.   

No ensaio “Interesse, Neoliberalismo e Cinismo Político”, Luiz Carlos 

Bresser-Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), discute os 

resultados da radicalização do neoliberalismo impactando a igualdade política, a 

virtude cívica, o nacionalismo patriótico, da solidariedade e a proteção do 

ambiente. Numa análise teórica, histórica e de conjunturas, Bresser-Pereira 

desnuda as faces e os riscos do neoliberalismo mais que como forma econômica, 

mas suas formas e implicações sociais, políticas e históricas, dentre elas o cinismo 

político. 

Na segunda parte desta edição da Revista Em Debate, reflexões riquíssimas 

em formato de síntese de opinião, resenha, novas descobertas científicas e críticas 

ilustram preocupações dessa conjuntura contemporânea. 

Em seu artigo de opinião intitulado “À procura de inspirações para a 

Reforma Política brasileira: visitando o sistema eleitoral e o financiamento de 

campanha no regime político alemão”, Marina Siqueira, doutoranda em Ciência 

Política na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), discute a Reforma 

Política brasileira a partir do Sistema Eleitoral e de Financiamento de Campanha 

alemão. Para além de um comparativo entre as duas realidades, Marina Siqueira 
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consegue abstrair e pensar resultados e impactos possíveis de mudanças em 

sistemas eleitorais. 

Na resenha do livro “Tem Saída? Ensaios Críticos sobre o Brasil”, 

organizado por Winnie Bueno, Joanna Burigo, Rosana Pinheiro-Machado e Esther 

Solano, somos convidados à leitura a partir de uma convidativa degustação. 

Alessandra Margotti, doutoranda em Direito na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), e Pedro Almeida, graduando em Ciências Sociais na mesma 

instituição, além de trazerem uma síntese convidativa de cada capítulo de um livro 

sobre conjuntura político democrática escrito exclusivamente por mulheres, 

conseguem também manter viva na resenha o espírito crítico, combativo e 

provocador.   

Para concluir esta edição trazemos dois ensaios de Gláucio Soares, professor 

do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (IESP-UERJ). Apaixonado pela ciência e todas suas interfaces, 

especialmente aquelas que causam impactos diretos na vida dos cidadãos comuns, 

o professor traz duas importantes reflexões. No primeiro texto “O novo pó que 

matará milhões”, Gláucio Soares faz uma provocativa reflexão sobre as drogas 

sintéticas que tem exercido muito mais violência física e agressividade mortal que 

os clássicos indicadores de violência. No segundo escrito, sob o título de “O 

crescimento de escritos baseados na globalização”, o autor conclui através de 

análise computacional de difusão científica na rede de internet que há uma 

tendência teórica a redução dos trabalhos que retratam a globalização. E nos deixa 

a provocação do que isso possa significar.  

Esperamos que esta 1ª Edição do Ano 10 da Revista Em Debate possa ser 

tão instigante aos nossos leitores e leitoras, quanto é à nossa equipe e aos nossos 

colaboradores desta edição. Que seja um convite à defesa da democracia, das suas 

instituições e das suas conquistas! 

 

Joscimar Silva 
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