
  

Os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil e as 
ditaduras no continente americano no século XX 

 
O ano de 2014 marca os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil. Inúmeros eventos e 
debates estão se propondo a lembrar da importância desse momento histórico, que mudou 
a vida social, política e cultural do país. Praticamente todas as esferas da vida social 
brasileira foram afetadas pela nova configuração que o regime militar impôs. Após algumas 
décadas do retorno à democracia, processo este marcado por inúmeras contradições, o 
legado da ditadura permanece como tema em aberto para a discussão e a reflexão. Paralelo 
a isto, a Comissão Nacional da Verdade no Brasil foi criada em 16 de maio de 2012 com o 
objetivo de apurar os acontecimentos históricos de graves violações aos direitos humanos.  
 
O regime militar brasileiro não foi um acontecimento isolado, vários países do continente 
americano viveram experiências de ditaduras. Exatamente por sua relevância e atualidade, 
o marco de 50 anos do Golpe Civil-Militar no Brasil nos oferece a oportunidade para pensar 
este fenômeno que ainda hoje gera discussões pelo que representa na nossa história 
contemporânea. Parece pertinente propor um diálogo sobre as diferentes experiências de 
ditaduras dos países do continente americano e os reflexos que estas tiveram, e ainda têm, 
no conjunto das relações sociais.  
 
Assim, a Revista Enfoques está recebendo contribuições acadêmicas da área de Ciências 
Humanas em forma de artigos, resenhas, entrevistas em português, espanhol, francês e 
inglês provenientes de alunos de mestrado e doutorado, assim como demais mestres e 
doutores relativas ao tema delineado e propõe algumas linhas de reflexão:  
 
        * Contextualização e fundamentos das ditaduras nos países em questão; 
     * Lutas, bandeiras e participação nos movimentos sociais: mulheres, estudantes, 
trabalhadores e sindicalismo; 
        * Relações Internacionais: Operação Condor e o alinhamento internacional na América 
Latina; 
        * A ditadura e as populações tradicionais; 
        * Artistas e intelectuais durante a ditadura: o pensamento social brasileiro; 
        * A ditadura e a mídia; 
        * História e memória: documentos, arquivos e as Comissões da Verdade; 
        * Religião e repressão: ligações e resistência aos regimes de ditadura; 
        * Abertura política e os desafios da (re) democratização. 
 
A edição será organizada por Ana Luisa Queiroz, Leonardo Nóbrega, Mônica Paranhos, 
Rodrigo de Castro e Yago Quiñones. 
  
A data-limite para o envio de contribuições é 19 de maio de 2014 e devem ser 
encaminhadas para revistaenfoques.ufrj@gmail.com, assunto "50 anos do golpe civil-militar 
e ditaduras". Veja as normas de publicação em www.enfoques.ifcs.ufrj.br/ojs 
 
 

http://www.enfoques.ifcs.ufrj.br/ojs

