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Projeto de pesquisa em andamento:
Pensamento conservador e pensamento autoritário no Brasil dos séculos XX e XXI
O projeto de análise do pensamento político conservador e autoritário  no Brasil dos
séculos XX e XXI nasceu de projetos anteriores, desenvolvidos no mestrado, doutorado
e  pós-doc  da  docente  coordenadora.  Buscando  a  construção  de  uma pesquisa  mais
coletiva e abrangente, a partir de estudos parciais e autorais pensou-se um programa de
investigação mais amplo, que busca estudar autores e atores políticos que se destacaram
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na produção intelectual – mas também na ação política – no Brasil nesse período e que
se vinculam ou à tradição conservadora, ou ao pensamento autoritário. Para tanto, além
da  investigação  de  autores  específicos,  o  projeto  pretende  discutir  teoricamente  as
diferenças  e  aproximações  entre  os  conceitos  de  conservadorismo  e  autoritarismo.
Estudos específicos sobre Alberto Torres, Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, o IPÊS e
Golbery do Couto e Silva foram realizados, seja pela docente coordenadora, seja por
bolsistas de IC e de mestrado que já encerraram sua participação no projeto ou que a ele
ainda se encontram vinculados.


