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Introdução 

Criado e implantado em 1979 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o 

PET – então Programa Especial de 

Treinamento e hoje Programa de 

Educação Tutorial – é um Programa 

acadêmico direcionado a alunos 

regularmente matriculados em cursos de 

graduação. Tais estudantes são 

selecionados pelas instituições de ensino 

superior de que participam e se 

organizam em grupos, recebendo 

orientação acadêmica de professores-

tutores. 

O PET visa envolver os alunos 

que dele participam num processo de 

formação integral, propiciando-lhes 

compreensão abrangente e aprofundada 

de sua área de estudos. São objetivos 

deste Programa: a melhoria do ensino de 

graduação, a formação acadêmica ampla 

do estudante, a interdisciplinaridade, a 

atuação coletiva e o planejamento e a 

execução, em grupos sob tutoria, de uma 

gama diversificada de atividades 

acadêmicas. Até o ano de 1999, o 

Programa foi coordenado pela CAPES. 

A partir de 31 de dezembro de 1999, o 

PET teve sua gestão transferida para a 

Secretaria de Educação Superior, ficando 

sob a responsabilidade do Departamento 

de Projetos Especiais de Modernização e 

Qualificação do Ensino Superior.  

Desde então, vem sendo 

executado levando em conta as diretrizes 

e os interesses acadêmicos das 

universidades às quais se vincula, e que 

passaram a ser responsáveis por sua 

estruturação e coordenação.  

O PET/REL – Programa de 

Educação Tutorial em Relações 

Internacionais – foi criado em 1993. 

Inserido nos grupos PET da 

Universidade de Brasília, orgulha-se por 

seu pioneirismo em levar o campo de 

estudos das relações internacionais para o 

âmbito do Programa. O PET/REL hoje 

conta com 14 alunos, que desenvolvem 

atividades baseadas nas três funções 

básicas da Universidade: ensino, pesquisa 

e extensão. 
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O Laboratório de Análise das 
Relações Internacionais 

  

No contexto do PET/REL, insere-se o 

Laboratório de Análise de Relações 

Internacionais (LARI), idealizado e 

organizado desde 2005. Concebido como 

atividade de pesquisa e extensão do 

trabalho do grupo a toda comunidade 

acadêmica, o LARI tem por objetivo 

observar a conjuntura internacional e 

produzir interpretações cientificamente 

embasadas acerca da mesma.  

O cerne das atividades do LARI 

compõe-se de encontros mensais com 

temas pré-definidos, nos quais os 

participantes são encorajados a indicar 

elementos de análise relevantes e a 

identificar relações, explicações e 

previsões relativas aos tópicos abordados, 

num esforço concertado e organizado. 

Após a discussão dos temas estabelecidos 

nas reuniões mensais, os membros do 

PET/REL produzem análises de 

conjuntura, baseadas na premissa de que 

o estudo e a aplicação de metodologia e 

teoria científica permitem melhor 

compreensão acerca do comportamento 

dos atores internacionais.  

O Laboratório de Análise de 

Relações Internacionais, desde sua 

concepção, constituiu-se num esforço 

analítico que tem por meta capturar, de 

forma clara e objetiva, os fatos da 

conjuntura internacional que podem 

engendrar-se com processos e dinâmicas 

mais amplos das Relações Internacionais. 

Para tanto, buscam-se usar mecanismos 

que possibilitem o enquadramento dos 

fatos nas dinâmicas e que favoreçam o 

exercício intelectual de seleção dos temas 

tratados e da produção de análises. Seu 

intuito é eliminar arbitrariedade e 

adquirir objetividade.  Desse modo, 

foram criados descritores para categorizar 

os temas selecionados e direcionar o 

exercício de produção das análises para 

um foco mais acadêmico. Antes de expor 

os instrumentos de classificação, vale 

ressaltar que as categorias não se esgotam 

em si mesmas, podendo ser atualizadas à 

medida que houver necessidade de fazê-

lo. A tabela a seguir lista os seis 

descritores idealizados pelo PET/REL 

para classificação das análises de 

conjuntura produzidas. 
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Descritor Definição 

Escalada ou estabilização 

de tensões e conflitos 

Vinculado à variável de aumento ou  contenção da 

violência, enquadrando  dinâmicas  tais  como conflitos  

interestatais,  guerras  civis  e  crises humanitárias; 

Construção de governança 

Desde a ótica multilateral, engloba processos 

ligados a regimes internacionais e autoridade política para 

gerenciar problemas e construir estabilidade no ambiente 

internacional (no âmbito de ONU, OMC, organismos 

regionais, G-8, etc.); 

Exercício hegemônico ou 

contestação anti-

hegemônica 

Aplicação da capacidade hegemônica para induzir a 

ordem internacional nos moldes e valores desejados, ou 

movimentos inversos, de contestação dessa ordem e do 

hegemon; 

Integração 

Dinâmicas sistêmicas de desenvolvimento de laços 

políticos, econômicos e sociais, que tenham por base 

espaços interativos entre atores internacionais relevantes;  

Transbordamento 

Processos de spillover, nos quais fenômenos 

domésticos trazem repercussões para o âmbito regional ou 

global: eleições, reivindicações por parte de grupos sociais, 

etc.; 

Mudanças e adaptações de 

fluxos, padrões e estruturas 

econômicas 

Dinâmicas influenciadas pelo nível de liquidez da 

economia ou capazes de causar modificações na liquidez, 

tais como taxas de juros, taxas de câmbio e fluxos de 

capitais. 
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A conjuntura internacional entre janeiro e abril 
de 2016 

 

A conjuntura internacional dos últimos 

meses é o foco das análises aqui descritas. 

Após um processo de seleção de fatos e 

processos relevantes, o PET-REL 

procurou elementos de conjuntura que 

os ligassem e indicassem tendências 

comuns. Assim, o que se segue é produto 

de um esforço coletivo que se estende 

desde a produção da pauta do 

Laboratório, as discussões empreendidas 

e a posterior produção individual das 

análises. Os resultados, expostos nesse 

boletim, procuram traduzir esses esforços 

e construir perspectivas futuras com 

relação aos temas abordados. 

Um ponto em comum entre as análises 

produzidas nesse período é a discussão 

sobre imagem e percepção de fatos e 

processos em diversos níveis de análise. 

O Brasil é questionado sobre sua 

projeção internacional; o candidato 

republicano Donald Trump é analisado 

tanto sob a ótica da opinião pública 

americana, quanto da opinião pública 

internacional; e o peso da representação 

do feminino é avaliado dentro da política 

externa russa. Todos esses temas tem 

como pano de fundo a curiosidade sobre 

até que ponto as percepções são cruciais 

para as relações internacionais. Imagens 

construídas são capazes de sustentar 

projetos políticos? Reflita sobre isso ao 

ler nossas análises! 

Outro ponto de convergência entre 

algumas das análises é a discussão sobre 

legitimidade política, já que muitas delas 

se dirigem ao processo eleitoral 

americano. Foi identificado, dentre os 

candidatos à presidência, um fenômeno 

de resistência caracterizado como “anti-

establishment”. Tal fenômeno traduz as 

novas abordagens políticas de Trump e 

Sanders, consideradas divergentes ao que 

o governo Obama apresentou e até 

mesmo ao que os demais candidatos se 

propõem. Haveria uma crise de 

legitimidade responsável por insuflar esse 

fenômeno “anti-establishment” dentro 

dos EUA? Quais seriam as motivações 

dos eleitores ao escolher esses 

candidatos? 

Além disso, outro aspecto também vem à 

tona quando se pensa a conjuntura 

presente nas análises produzidas: as 

dificuldades enfrentadas pelas instituições 

ao lidar com novos atores e processos 
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transnacionais. Nesse quesito, é 

interessante ressaltar o debate sobre a 

crise migratória na Europa e as 

perspectivas levantadas pela assinatura do 

acordo entre União Europeia e Turquia 

para a contenção dos influxos. 

Entretanto, ao pensar o conteúdo do 

tratado – que dispõe sobre a devolução 

de migrantes ilegais – diversas críticas a 

sua validade e efetividade são postas em 

debate. Outro tema que também aborda 

a fragilidade das instituições é 

relacionado ao processo de paz 

colombiano, em curso desde o ano 

passado. Nos últimos meses, porém, em 

função do pedido de adiamento das 

negociações por parte das FARC, novos 

atores, como o ELN, tem se posicionado 

da mesma forma interessados no 

desenvolvimento de negociações com o 

governo colombiano. Os 

questionamentos ficam quanto às 

dificuldades das instituições reguladoras 

do processo de paz em incluir novos 

fatores dentro do cálculo, já complexo, 

em que se debruçam atualmente. 

Em geral, o contexto internacional 

em recorte tem-se caracterizado por 

múltiplas fontes para instabilidade 

política, que se estendem desde eventos 

internos até processos transnacionais, 

afetada também pela alteração de 

percepções e pelo papel das instituições 

no reforço ou contenção dessas próprias 

instabilidades. Tais questionamentos 

serão pontuados nas análises de 

conjuntura que se seguem. Boa leitura!
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Algum projeto de potência? 

 por Bernardo Menescal 

 

Com o atual rebuliço em torno da 

possibilidade de impeachment ou 

cassação do mandato da Presidente, as 

listas infindáveis de nomes citados em 

negociações escusas e uma atividade 

econômica em retração, passamos por 

uma crise política e econômica. No 

fundo, experimentamos uma 

generalizada crise de confiança - 

perdemos a fé na política, no Estado, uns 

nos outros e em nós mesmos. Tal 

descrença se revela, por exemplo, em 

uma pesquisa do instituto IPSOS 

realizada em março desse ano, na qual 

92% dos entrevistados responderam que 

lhes parecia que o Brasil seguia no rumo 

errado (IPSOS, 2016). É efetivamente 

difícil, com esse panorama, acreditar em 

uma inserção internacional robusta. 

Pretendo, nas linhas que se seguem, 

revisitar nossos avanços e descompassos 

nesse começo de século, e indagar se 

ainda podemos ter esperança em um 

projeto de potência.  

Em um passado agora 

aparentemente remoto, o Brasil era uma 

promessa. Tínhamos orgulho de algo – 

fosse isso nosso futebol. Éramos, afinal, 

membros de um grupo seleto de países 

destinados a alguma espécie de grandeza. 

Sempre fomos uma prazenteira nação em 

desenvolvimento, campeã da construção 

de um sistema internacional justo 

apoiado no multilateralismo e no 

desenvolvimento econômico equitativo. 

Para além disso, em 2001 nos tornamos 

um BRIC. Essa nova feição se fundiu de 

forma natural na identidade brasileira de 

política externa e em um projeto de 

inserção internacional. Com sua política 

externa “ativa e altiva” o Brasil passa por 

uma ascensão econômica, mas também 

de atuação internacional. O número de 

representações diplomáticas aumenta, a 

participação em fóruns internacionais fica 

mais intensa e passamos até mesmo a 

exercer liderança em temas da agenda 

multilateral como as negociações sobre 

comércio internacional (ALMEIDA, 

2009; BUENO e CERVO, 2012).  

 Ao longo dos últimos 14 anos, 

houve avanços importantes doméstica e 

externamente. A porcentagem de pessoas 

abaixo da linha da pobreza caiu de 17.3% 
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em 2006 para 7.4% em 2014; a Renda 

Nacional Bruta per capita cresce, no 

mesmo período, de US$ 4.710,00 para 

US$ 11.530,00 (WORLD BANK, 2016). 

Enquanto isso, na esfera da política 

internacional o Brasil avança 

principalmente com os BRICs e uma 

atuação mais intensa na região. Os  

BRICs passam a se reunir a partir de 

2009 e evoluem para BRICS com a 

adição da África do Sul (O “S” 

maiúsculo) em 2011. Em 2015, realiza-se 

a (aparentemente) auspiciosa cúpula de 

Fortaleza, onde foram assinados os 

acordos constitutivos do Novo Banco de 

Desenvolvimento (NBD) e do Arranjo 

Contingente de Reservas (ACR), versões 

complementares das instituições de 

Bretton Woods atreladas ao G7. A 

atuação regional é comparativamente 

modesta, mas inclui em seu histórico a 

criação da UNASUL em 2009 e o envio 

de tropas à manutenção da 

MINUSTAH, desde 2005.  

 Agora a situação brasileira é um 

tanto distinta. As várias previsões de PIB 

apontam para uma queda. Segundo o 

Boletim Focus, publicado pelo Banco 

Central, devemos esperar um 

encolhimento de 3,6% da cifra. Já no 

começo de 2016, a agência de rating Fitch 

tornou-se a segunda do ramo a reduzir a 

classificação de crédito brasileira ao status 

de junk.
1

 A queda nos preços de 

commodities provocaram um 

achatamento das rendas reais nos últimos 

dois anos (WORLD BANK, 2016), e 

duas empresas de peso na 

internacionalização econômica brasileira, 

Vale e Odebrecht, veem-se maculadas 

por uma catástrofe natural e um 

escândalo de corrupção, respectivamente. 

No mundo da política doméstica, a 

presidente se vê cercada dentro e fora das 

instituições. De um lado, perde o apoio 

de seu mais forte (e controverso) aliado, 

o PMDB. De outro lado, fora dos três 

poderes, o descontentamento com a 

condução do país é generalizado: 91% 

dos entrevistados na já mencionada 

pesquisa do instituto IPSOS desaprovam 

a forma como Dilma vem gerindo o país 

(IPSOS, 2016). Além disso, a população 

atribui uma grande parte dessa ingerência 

à má atuação do Congresso Nacional, 

que é avaliado como “ruim ou péssimo” 

por 53% dos entrevistados em uma 

entrevista do Datafolha realizada em 

                                                           
1
 As rating agencies ou agências de classificação de 

crédito, em especial as big three, Standard and 

Poor’s (S&P), Moody’s e Fitch se alçaram à fama 

ao longo da década passada, envoltas em 

controvérsias. Com a finalidade de orientar 

investidores, tais agências atribuem uma 

classificação a investimentos, inclusive a títulos da 

dívida pública, conforme a probabilidade de 

pagamento dos títulos. Quanto maior o 

risco/ingerência em um país, menores as chances 

de que as dívidas sejam honradas, o que confere 

ao país em questão uma classificação mais baixa. 
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novembro do ano passado 

(DATAFOLHA, 2015). 

 Se olharmos de relance para o 

passado, veremos que os augúrios dessa 

queda já estavam lá. Não é muito justo, é 

claro, julgar do presente que seria fácil 

prever no início da década passada aonde 

iríamos chegar. Ainda mais difícil, 

reconheçamos, seria agir para mudar o 

rumo em que seguíamos – isso não nos 

impede de fazermos bons usos das 

críticas, surpreendentemente atuais, para 

avançarmos no presente.  

 Em primeiro lugar, vale revisitar o 

relatório de Jim O’Neill, que deu nome 

aos BRICs. Em sua previsão para os 10 

anos seguintes, feita em 2001, O’Neill 

sugere que “entre os quatro países 

emergentes, apenas o Brasil deveria 

experimentar um crescimento baixo 

‘estilo-G7’” (O’NEILL, 2001; tradução 

minha). Os principais motivos para uma 

participação mais ativa do Brasil na 

condução da economia global seriam 

“sua grande dimensão econômica na 

América Latina e seus estreitos laços 

sociais e estilísticos (sic) com a Europa e 

os Estados Unidos” (O’NEILL, 2001, p. 

10; tradução minha). O’Neill não se 

deteve sobre as causas do ritmo de 

crescimento mais lento estimado para o 

Brasil tampouco sobre o impacto que a 

forma desse crescimento poderia ter na 

inserção do Brasil em fóruns de 

governança econômica internacional. 

Dessa forma, enquanto o crescimento 

não deixa de ser um fator importante, o 

alto peso relativo da economia brasileira 

na América Latina e os laços culturais 

brasileiros com o ocidente seriam os 

elementos diferenciais.  

Do lado do crescimento, o Brasil 

surpreendeu em um sentido absoluto por 

uma valorização nas commodities com 

cuja magnitude O’Neill não contava. No 

entanto, a forma que tomou essa 

expansão econômica não mudou em 

muito a relação qualitativa do Brasil com 

cadeias globais de valor, tampouco 

quando falamos da América do Sul, onde 

seríamos dignos de um inerente destaque 

pela pujança econômica de nosso país. 

Segundo dados do MDIC, em 2001, 51% 

das exportações brasileiras eram de 

produtos N.C.I.T.
2

 e de baixa tecnologia, 

contra 12% de produtos de Alta 

Tecnologia (MDIC, 2016). Em 2015, as 

proporções se exacerbam: as fatia de 

exportações de N.C.I.T. e produtos de 

baixa tecnologia aumenta para 64%, 

enquanto a participação relativa dos 

                                                           
2
 Produtos Não Catalogados na Indústria de 

Transformação, conforme a metodologia do 

MDIC. Trata-se de produtos não processados 

industrialmente, portanto de baixo valor agregado.  



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

Abril de 2016 12 

produtos de alta tecnologia cai para 5% 

(MDIC, 2016). Embora seja justo 

constatar o notável aumento de 

aproximadamente 230% nas exporações 

brasileiras entre 2001-2015, não deixa de 

ser frustrante ver que, qualitativamente, 

parecemos andar em círculos (MDIC, 

2016). 

Nossos “laços sociais e 

estilísticos” com o Ocidente se vinculam 

à nossa tradição histórico-diplomática e 

são, de um certo modo, um elemento 

estático. Seja em Haia, em Versalhes, São 

Francisco ou Montevideo, sempre 

estivemos presentes nos esforços de 

governança e concertação globais, agindo 

de maneira conciliatória - essa postura já 

faz parte dos cânones da diplomacia 

brasileira. A profundidade dessa atuação, 

contudo, depende também de vontade 

política. Impulsionados por um maior 

sentido de “Sul Global”, avançamos na 

cooperação com os BRICs, mas as 

grandes iniciativas de governança 

econômico-financeira global com o G7, 

conforme prescrevia O’Neill, deixam a 

desejar – também por um cenário 

econômico desfavorável que nos permite 

compreender em parte essa hesitação. Os 

BRICs em si, como já foi dito, 

desenvolvem-se de forma mais duradoura 

do que se imaginava, porém na cúpula de 

2015 também sentem o impacto das 

trajetórias divergentes das potências que 

compõem o bloco e chegam a acordos 

apenas em temas pouco controversos, 

como uma possível parceria na área 

cinematográfica – o Novo Banco de 

Desenvolvimento e o Arranjo 

Contingente de Reservas mal são pautas 

de discussão.  

 Um breve exercício de genealogia 

nos ajuda a ser menos fatalistas com 

nossa história tépida e um pouco 

vexatória. As avaliações feitas sobre o 

desenvolvimento do Brasil entre 2001 e 

os anos mais recentes - talvez até mesmo 

2014 - misturavam alertas com tendências 

alvissareiras. A revista britânica “The 

Economist”, por exemplo, publica em 

2009 um artigo intitulado “Brazil Takes 

Off” em que aponta como fatores do 

sucesso brasileiro, mesmo no imediato 

pós-crise, um processo de privatização e 

abertura nocomeço dos anos 90, o 

crescimento de empresas nacionais, um 

aumento do mercado com classe média 

crescente e diminuição da pobreza (THE 

ECONOMIST, 2009). Ainda mais 

louvável foi o fato desses avanços terem 

ocorrido em contexto democrático, em 

contraste com a China e a Rússia. Em 

meio a esses elementos positivos, 

contudo, já era possível discernir pontos 

de atenção, principalmente em torno das 

contas públicas, da perspectiva da 
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alocação – nem sempre mais intensa em 

setores estratégicos para a movimentação 

da economia – e da arrecadação – taxa-se 

relativamente pouco, de modo ineficiente 

e as despesas são altas. A revista chama 

atenção a um possível hubris, um orgulho 

cego, que nos conduziria à tragédia. 

 Foi precisamente essa tragédia 

que observou a The Economist no 

começo desse ano, como condensa em 

seu artigo “Brazil’s Fall” (THE 

ECONOMIST, 2016). Durante o 

primeiro mandato de Dilma, entre 2011 

e 2014, argumentam, a presidente gastou 

copiosamente em pensões mais altas e 

isenções de impostos improdutivas para 

indústrias favorecidas. O pesadelo fiscal 

se concretizou com o aumento do déficit 

de 2% do PIB em 2010 para 10% em 

2015. As baixas rendas diminuem o 

montante da arrecadação ao mesmo 

tempo em que juros altos e inflação 

deixam o Estado de mãos atadas em 

política monetária. A avaliação do 

panorama atual guarda espantosa 

semelhança com um cenário pessimista 

de inserção internacional brasileira até 

2020, elaborado pela Secretaria de 

Assuntos Estratégicos:  

 O Brasil enfrenta crises 

de instabilidade política e 

econômica, cujo 

prolongamento leva ao 

agravamento dos problemas 

sociais. O quadro de 

instabilidade é, em larga 

medida, decorrente da não 

concretização das reformas 

estruturais. A 

vulnerabilidade do país é 

agravada diante da 

prevalência de um cenário 

internacional de 

fragmentação, com 

recrudescimento do 

protecionismo. O Brasil 

perde espaços no mercado 

mundial, fechando-se em si 

mesmo, sem possibilidade 

de contar com fatores 

externos capazes de 

impulsionar o crescimento 

econômico (SAE, 1998). 

 Nessa condição, somos levados a 

refletir sobre a possibilidade de um 

projeto de potência. Segundo Maria 

Regina Soares de Lima, teríamos uma 

aspiração natural à grandeza no sistema 

internacional, passada através de gerações 

e difundida entre elites decisórias. Uma 

pesquisa realizada com elites decisórias 

entre março e agosto de 2001 (mesmo 

ano do relatório de O’Neill) revela que 

99% dos entrevistados concordavam que 

“o país deve envolver-se mais e participar 

ativamente das questões internacionais, 

exercendo uma liderança compatível com 

seu imenso território e alicerçada sobre 

sua sofisticada tradição diplomática”. 
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Com a estabilidade desse pensamento, a 

Política Externa se desenrola como uma 

questão de Estado, supostamente 

“desvinculada e acima da política 

doméstica, lugar dos conflitos e das 

facções” (SOARES DE LIMA, 2005).   

 Dois pontos relativos à pesquisa - 

e à tese que a subjaz - devem ser postos 

em questão: (1) os apanágios de grandeza 

brasileiros, segundo a afirmação que 

orientava a pesquisa, nosso “imenso 

território” e “sofisticada tradição 

diplomática” e (2) a separação entre 

Política Externa e política doméstica. A 

afirmação feita na entrevista supracitada 

é, infelizmente, sumamente enviesada, 

pois faz questão de ressaltar aspectos 

positivos, quais sejam, a vastidão do 

território brasileiro e nossa tradição 

diplomática de excelência, que são 

também elementos estáticos, traços do 

Estado, que reforçam a ideia de que os 

principais determinantes para a ação de 

Política Externa estão no Estado e não no 

governo. Não pretendo de maneira 

alguma argumentar o extremo oposto, 

que a política externa seria uma política 

de governo. Entretanto há uma dimensão 

dinâmica da inserção internacional que se 

realiza no debate político tanto de temas 

típicos de Política Externa - participação 

em blocos regionais, ratificação de 

acordos-quadro - quanto de política 

doméstica - programas de transferência 

de renda, reforma do Código tributário, 

legislação trabalhista, política monetária e 

industrial e tantos outros temas. Essa 

dinamicidade atravessa as instituições 

políticas, seja nos cabos-de-guerra entre 

os três poderes, seja na votação para a 

ratificação de um tratado no Congresso. 

De uma maneira ou de outra Política 

Externa não deixa de marcar presença na 

arena política doméstica. 

 Uma pesquisa realizada em 2011 

por Onuki, Magalhães e Oliveira com 

uma amostra da população e com elites 

decisórias ilustra bem o equilíbrio que 

existe entre elementos estáticos e 

dinâmicos da condução da Política 

Externa que se prestam, inclusive, a 

debate político. Do lado da estabilidade, 

reina a priorização das negociações 

multilaterais na OMC, apoiada por 40% 

dos entrevistados, independentemente de 

sua orientação política (MAGALHÃES 

et al., 2012). A atuação do Brasil na 

OMC revela-se um ponto passivo no 

debate sobre a orientação da política 

externa, em parte por já ter sido 

incorporada à tradição diplomática 

brasileira sob a égide do multilateralismo 

na inserção internacional. Soma-se a isso 

o fato de que apetece à esquerda, por seu 

caráter de contestação hegemônica e 

nivelamento de oportunidades, como à 
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direita, em virtude do objetivo de 

liberalização comercial. Tais constatações 

não deixam de conferir força ao 

argumento de Maria Regina Soares de 

Lima: algum interesse do Estado há que 

não se confunde com as disputas 

domésticas. 

 Por outro lado, a mesma pesquisa 

demonstra que há orientações menos 

consensuais. Entre os entrevistados 

declarados de direita, 40% subscrevem à 

estratégia de negociar acordos bilaterais 

de livre comércio, contra apenas 20% dos 

entrevistados de esquerda 

(MAGALHÃES et al., 2012). Também 

quanto a integrar um bloco regional na 

América do Sul (e.g. UNASUL) há 

dissenso: 40% favoráveis de esquerda 

contra 5% favoráveis de direita 

(MAGALHÃES et al., 2012). O contexto 

da época em que foi feita a pesquisa nos 

dá a chave interpretativa para as 

divergências por ela evidenciadas. A 

estratégia de esquerda se justifica pela 

predominância de governos desse lado 

do espectro na América do Sul, o que 

fornecia uma oportunidade singular para 

o estabelecimento de instituições, tendo 

em conta as convergências de valores 

entre os governos e uma maior vontade 

política. De modo inteiramente distinto, a 

rubrica de direita parece indicar uma 

orientação de preocupação 

macroeconômica, ao mesmo tempo em 

que não desiste categoricamente dos 

empreendimentos junto à OMC, busca 

imprimir movimento a um esforço de 

liberalização que emperra no âmbito 

multilateral – sem ter aqui política mas, 

reitero, a economia como o grande norte. 

  

 As pesquisas demonstram que há 

espaço e necessidade de um debate 

interno dinâmico que acompanhe os 

movimentos da Política Externa. 

Devemos dizer enfaticamente: um 

projeto de potência deve conjugar a 

criação de capacidades internas com sua 

potencialização no exterior. Já em 2009, 

Paulo Roberto de Almeida apontava para 

algo semelhante ao afirmar que “a 

emergência do Brasil enquanto grande 

ator regional e global depende bem mais 

da continuidade de seu processo interno 

de reformas econômicas e políticas do 

que, na verdade, de sua capacidade de 

projeção externa, que parece garantida” 

(ALMEIDA, 2009). Que o Brasil ostente 

uma diplomacia competente e preparada 

a lançar mão de quais capacidades 

tenhamos a nosso dispor está muito bem, 

e é bom que não dependamos sempre da 

genialidade desta ou aquela liderança 

para nos mostrar o caminho – a tradição 

em muito serve para informar a atuação. 

Inserção internacional é, todavia, algo 
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holístico e dinâmico: o elemento que se 

insere deve possuir coerência interna e 

deve ainda manter-se a par dos câmbios 

sistêmicos que podem facilitar ou obstar 

sua inserção. A palavra de ordem é 

resiliência.  

 Muito dessa resiliência vem das 

instituições. O primeiro ponto crítico 

atual está no seio das próprias instituições 

políticas, antes mesmo de falarmos de 

limitações administrativas. A ameaça de 

uma excessiva politização do judiciário 

em torno da operação Lava Jato, 

concomitante à judicialização da política 

que permeia a discussão sobre o processo 

de impeachment têm posto em cheque a 

capacidade das instituições públicas de 

gerenciarem os conflitos políticos de 

forma a evitar um emperramento geral da 

máquina pública. Ocupado em legislar 

combativamente, sobra pouco espaço no 

Congresso para inserir na pauta tratados 

por ratificar ou mesmo leis ordinárias 

importantes para a retomada do 

crescimento. Esse problema acarreta por 

tabela no agravamento de disfunções 

crônicas no aparato administrativo.  

“Uma companhia manufatureira típica” 

afirma a The Economist “gasta 2,600 

horas por ano adequando-se ao 

deselegante código tributário do país; a 

média latino-americana é 356 (THE 

ECONOMIST, 2016). Na difusão de 

informações, sofremos até mesmo uma 

involução. O nível de capacidade 

estatística do Brasil, medido pelo Banco 

Mundial, caiu de 90 em 2006 para 65.6 

em 2015, com decréscimos nas três 

categorias que compõem o índice: 

metodologia, fontes (source data) e 

periodicidade. 

Apesar de todo o pessimismo, um 

momento de crise é também um 

momento de mudança ou no mínimo de 

potencial de mudança. Ao mesmo tempo 

que 90% dos entrevistados na já citada 

pesquisa do IPSOS acham que o Brasil 

está no rumo errado, 86% da mesma 

amostra acreditam que a Lava Jato pode 

ajudar a transformar o Brasil em um país 

sério. É pela ação em um momento de 

dificuldade que poderemos demonstrar a 

capacidade de crescermos juntos como 

sociedade.   
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A bola de neve europeia: a crise de refugiados e 

o Acordo entre UE e Turquia 

por Bruna Bastos 

 

 A crise dos refugiados na Europa 

parece estar cada vez mais distante de 

qualquer solução, ao contrário do que se 

esperava diante de mais de 4 anos de 

esforços internacionais. Como uma 

tentativa precipitada de manter maior 

controle da crise, tendo como referência 

as consequências negativas em sua 

economia e a emergência humanitária, a 

União Europeia firmou no dia 18 de 

março, um acordo para devolver 

migrantes ilegais que chegarem às ilhas 

gregas através da Turquia. O plano inicial 

foi apresentado pela própria Turquia em 

uma cúpula extraordinária do bloco 

europeu no dia 7 de março. 

         A guerra civil síria, que no mês de 

março completou cinco anos, tem 

provocado mudanças de grande impacto 

na política estratégica europeia, levando-

se em consideração que o aumento do 

fluxo migratório para o continente já 

pode ser incluído no âmbito de segurança 

regional. A propósito, o atual cenário 

econômico não tem apresentado 

condições favoráveis para que a União 

Europeia mantenha sua taxa de 

crescimento em 2016. A redução de 

impostos na Espanha e na Itália e o 

aumento considerável de investimentos 

na área de segurança após os atentados 

terroristas em Paris e Bruxelas, além da 

problemática do Acordo de Schengen 

são aspectos que reforçam esta 

sensibilidade econômica e política. De 

acordo com um relatório da Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) divulgado em 2015, 

a crise humanitária tende a afetar a taxa 

de crescimento da economia dos países 

do bloco europeu à medida que causa 

impactos no mercado de trabalho e 

demanda aumentos nos gastos públicos. 

A Organização também estima que em 

2016 e 2017, a despesa adicional para 

prestar apoio aos refugiados poderia 

impulsionar uma demanda agregada na 

economia europeia de aproximadamente 

0,1- 0,2% do PIB (OECD, 2015). 
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         Desde o inicio do ano, a 

Organização Internacional para Migração 

já contabilizou a entrada de 171,494 

migrantes (IOM, 2016). O documento 

apresentado pela Organização também 

aponta que em 2015, somente na rota do 

Mediterrâneo Oriental, houve 483 910 

travessias ilegais por terra e mar, sendo 

que o número total de migrantes no 

continente europeu já ultrapassa um 

milhão. Os migrantes que chegam através 

desta rota - cuja maioria são considerados 

refugiados - pretendem ir para países 

mais ao norte, atraídos pela propaganda 

de boas vindas e integração do governo 

alemão e da imagem de estabilidade 

econômica da França, da Suécia e do 

Reino Unido. Este fator tem acarretado 

em divergências políticas entre os países 

europeus que fazem parte do Acordo de 

Schengen. Áustria, Dinamarca, França, 

Alemanha, Hungria, Suécia e Noruega já 

estão fazendo controle regular em suas 

fronteiras. Os bloqueios nas fronteiras 

europeias também podem se tornar um 

claro exemplo de spillover, pois, neste 

caso, se um país fechar sua fronteira, 

alguns de seus vizinhos podem tomar o 

mesmo posicionamento. No dia 9 de 

março, o governo da Macedônia 

anunciou o fechamento de sua fronteira 

com a Grécia e se recusa a aceitar 

solicitantes de refugio que não tenham 

todos os documentos exigidos. E da 

mesma forma procederam seus vizinhos - 

Sérvia, Croácia e Eslovênia - que limitam 

o tráfego de migrantes na entrada de seus 

territórios. Ademais, a Áustria e a própria 

Alemanha, que foi um dos primeiros 

países a se prontificar no acolhimento 

dos refugiados, também ameaçam fechar 

suas fronteiras. E neste sentido, as 

tensões geopolíticas tendem ao 

agravamento. 

         Além do aumento dos gastos 

públicos e do agravamento das tensões 

fronteiriças, as questões de segurança nos 

campos de refugio e de segurança pública 

são problemas que não podem ser 

marginalizados pelo governo europeu. O 

número de formação de campos tem 

crescido exponencialmente. No entanto, 

ao passo que novos são construídos, 

tantos outros são desativados, a exemplo 

do campo de Calais, localizado no 

noroeste da França. O campo contava 

com uma instalação completamente 

insalubre e nenhum tipo de segurança. 

Abusos, estupros, assaltos e ataques 

violentos eram constantemente relatados 

pelos refugiados (BBC, 2016). A 

irresponsabilidade dos Estados para com 

os refugiados que abrigam configura 

desrespeito aos direitos humanos. De 

acordo com o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados, diante 
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de um intenso fluxo de refugiados, 

direitos como a livre circulação podem 

ser restringidos, porém, os refugiados 

devem usufruir dos mesmos direitos e 

assistência básica que qualquer outro 

estrangeiro residindo legalmente no país 

(ACNUR, 2016). Este caos que permeia 

os campos tem se expandido para as ruas. 

Em janeiro, diante da ocorrência de 

ataques sexuais e assaltos em massa 

durante a noite de ano novo na cidade 

alemã de Colônia (BBC, 2016), as 

questões de segurança pública passaram a 

ser tratadas com maior prioridade. Para 

além disto, o surgimento de grupos 

manifestantes que repudiam a presença 

dos refugiados e os recentes ataques às 

instalações dos campos têm preocupado 

as autoridades locais. 

         Diante destas três questões 

emergenciais, a União Europeia tem 

buscado soluções de curto prazo para 

remediar as graves consequências da crise 

dos refugiados. Uma delas é um novo 

acordo com a Turquia. Imbuído dos 

interesses europeus e turcos, o acordo, 

que ao desconsiderar os direitos dos 

refugiados, viola leis internacionais, 

entrou em vigor no dia 20 de março. O 

mesmo prevê que os imigrantes ilegais 

que não derem entrada em pedido de 

asilo ou cujos pedidos forem 

considerados infundados ou não 

admissíveis serão devolvidos à Turquia. 

Para cada migrante ilegal devolvido, um 

novo migrante legal que estiver na 

Turquia será reassentado na União 

Europeia - a chamada “política do um 

por um”. Neste caso, os sírios terão 

prioridade na concessão do refugio. O 

acordo também exige a presença de 

militares turcos nas ilhas gregas e vice-

versa, a fim de assegurar um melhor 

funcionamento da política de retorno. A 

Turquia também receberá um excedente 

de três bilhões de euros, terá concessão 

de vistos facilitada para entrada de turcos 

na Europa e uma análise mais branda em 

relação ao seu processo de entrada no 

bloco europeu, visto o estreitamento de 

relações no âmbito de cooperação 

internacional. No dia 18 de março, a 

Anistia Internacional divulgou uma nota 

com severas críticas ao acordo, afirmando 

que o mesmo é um “golpe histórico aos 

direitos humanos” (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2016). A 

Organização argumenta que a Turquia 

não é um país seguro para refugiados ou 

migrantes e que o processo de devolução, 

além de falho, é ilegal e imoral. Também 

no dia 18, a ACNUR lançou uma nota 

defendendo que entende a necessidade 

de um esforço conjunto das nações 

vizinhas para superar as dificuldades da 

crise, mas reconhece que na prática, o 
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acordo pode ir de encontro aos direitos 

dos refugiados (ACNUR, 2016). 

         Ainda que o acordo entre a União 

Europeia e a Turquia seja demasiado 

recente para se prestar à análise de 

cenários, não passam despercebidas as 

consequências negativas que podem 

resultar de uma decisão tomada às 

pressas e que traça uma linha tênue entre 

um escape imediato e o desrespeito às 

leis do direito internacional para as 

questões de refugio. A crise dos 

refugiados se tornou uma enorme “bola 

de neve” para a Europa e a tentativa de 

estabelecer este acordo bilateral que 

demonstra favorecer primordialmente os 

interesses turcos e europeus, não parece, 

nem de longe, ser uma solução 

adequada. O acordo tende a não atender 

as demandas dos refugiados e tampouco 

apresenta características de sucesso como 

esperam os governos europeu e turco. As 

perspectivas turcas de que o acordo 

favoreça sua entrada no bloco não devem 

ser vistas com tanto entusiasmo. A 

cooperação bilateral entre a União 

Europeia e a Turquia certamente 

estreitará relações, contudo, não elimina 

os pontos contraditórios e desfavoráveis 

que já foram levantados pelos órgãos do 

bloco. 

         A probabilidade de falha da 

“política do um por um” é alta e permite 

brechas para o retorno forçado de 

migrantes que têm o direito a refugio. 

Desta forma, qualquer tipo de retorno 

forçado, principalmente em massa, seria 

uma afronta à própria Convenção 

Europeia de Direitos Humanos. O 

repasse extra de 3 bilhões de euros para 

o governo turco também não garante que 

estes recursos serão bem distribuídos de 

forma que beneficie a agilidade dos 

processos de pedidos de refugio e a 

qualidade de atendimento aos refugiados. 

Em uma análise paralela, ainda não há 

garantias e nenhuma proposta clara sobre 

o método que será adotado para a 

alocação dos refugiados que conseguirem 

autorização para se deslocarem do 

território turco à Europa. Ademais, a 

Hungria já defendeu seu posicionamento 

afirmando que não aceitará receber 

refugiados através das políticas do 

acordo. Para além disso, não se pode 

afastar a possibilidade de que nenhum 

outro país membro adote o mesmo 

posicionamento, a exemplo da tentativa 

falha de implementação de cotas para 

refugiados em que vários países se 

opuseram. Não obstante, não se pode 

considerar que uma rígida fiscalização na 

fronteira entre a Turquia e a Europa irá 

reprimir as travessias ilegais. Pelo 
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contrário, a possibilidade é de que os 

fluxos na costa da Itália e da Espanha 

aumentem. 

 Diante de um acordo com 

aspectos e consequências demasiados 

negativos e poucas características de que 

se obtenha sucesso, a medida mais 

apropriada no cenário atual deve ser a 

intensificação de esforços para que o 

acordo não seja um retrocesso na política 

migratória europeia. 

 

  



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

Abril de 2016 22 

Entre pétalas e pistolas: a importância do papel 

feminino para a imagem russa no cenário 

internacional 

por Gabriel Lessa 

 

 O Dia Internacional da Mulher é 

uma data comemorada ao redor do globo 

desde meados de 1908, celebrando as 

conquistas políticas e econômicas das 

mulheres nos últimos séculos. A 

princípio, a data estava fortemente ligada 

à luta por direitos trabalhistas, mas seus 

significados se transformaram com o 

passar dos anos (SANGHANI, 2016). A 

data foi reconhecida pelas Nações Unidas 

em 1975 (MCFARLANE, 2016), e, 

desde então, há uma tentativa por parte 

da organização de formular diretrizes 

específicas para estarem na pauta de cada 

ano. Em 2016, a ONU declarou a 

necessidade de acelerar a Agenda de 

2030
3

, garantindo a equidade de gênero 

proposta pela iniciativa (UN WOMEN, 

2016). 

                                                           
3
 A Agenda 2030 está entrelaçada com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e diz 

respeito às transformações que devem ocorrer no 

globo até o ano marcado (UNITED NATIONS, 

2015). 

         O modelo de celebração do Dia 

Internacional da Mulher das Nações 

Unidas, no entanto, não possui adesão 

global. Na Rússia, por exemplo, a data 

tem conotações muito distintas da 

declarada na Agenda da ONU. Essa 

análise objetiva investigar de que maneira 

o papel da mulher é entendido na 

sociedade russa, em contraste com sua 

interpretação ocidental. Para tanto, serão 

observados o discurso de Putin sobre a 

data, o comportamento da sociedade civil 

e o discurso desviante e emblemático da 

REN TV, um canal fechado, sétimo 

colocado na audiência do país (TNS 

RUSSIA, 2015). 

         A data de 8 de março é 

considerada um feriado nacional na 

Rússia, de modo que muitos 

trabalhadores recebem folga no dia para 

prestar homenagens a suas mães, 

parceiras, amigas e colegas. No país, a 

data tem também uma relevância maior 
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do que a estabelecida no mundo 

ocidental, já que seria uma combinação 

de dia das mães, das mulheres e dos 

namorados (MAKAGONOVA, [s.d.]). O 

presidente Vladimir Putin, em declaração 

à rede estatal Rússia-24, chegou a 

declarar que o feriado tinha uma “ternura 

particular” para os russos, já que estaria 

repleto de “presentes, flores, e os 

melhores desejos para nossas mulheres, 

mães, filhas, colegas, e todas as mulheres 

próximas de nossos corações” 

(SHARKOV, 2016). 

         No mesmo pronunciamento, 

Putin afirma que a mulher russa é aquela 

que carrega o verdadeiro espírito da 

nação. Ele afirma que elas são capazes de 

enfrentar quaisquer desafios e de 

conquistar o sucesso em múltiplas áreas 

(SHARKOV, 2016). O presidente 

também toma um momento em sua fala 

para congratular especificamente as 

sobreviventes da Segunda Guerra 

Mundial, por ensinarem seus filhos a 

serem “verdadeiros homens, que 

triunfam mesmo nas circunstâncias mais 

desfavoráveis” (SPUTNIK, 2016). 

         É fácil notar que o discurso 

presidencial não possui elementos 

inovadores, e que ele não coincide com 

os ideais da ONU para o ano de 2016
4

. 

Putin reforça o papel tradicional da 

mulher como mãe e dona de casa ao 

homenagear as sobreviventes da Segunda 

Guerra, e reduz a importância da data ao 

simplificá-la como um dia para a troca de 

presentes e flores. É possível entende-lo 

como um reflexo do patriarcalismo e do 

conservadorismo da sociedade russa, que 

define papeis fundamentalmente 

diferentes para homens e mulheres 

(PARANYUSHKIN, 2015). 

         Ainda que o discurso do 

presidente não esteja em ressonância 

com o adotado pela ONU, ele encontra 

legitimidade dentro da sociedade russa. 

O dia é celebrado nacionalmente, e é 

comum que as pessoas presenteiem 

mulheres com flores, doces, perfumes e 

joias (MAKAGONOVA, [s.d.]). A 

celebração se expande por todos os 

setores da sociedade, e, em março de 

2016, a polícia rodoviária da cidade de 

Nizhny Novgorod parou algumas 

mulheres no trânsito para presenteá-las 

com rosas. A “patrulha das flores” foi 

                                                           
4 Em 2016, o tema do Dia Internacional das 

Mulheres é “Planeta 50-50: Avançando em 

Direção a Equidade de Gênero” (tradução livre). 

O objetivo central aqui é desenvolver a pauta de 

gênero dos ODS, que busca prover educação, 

saúde, trabalho digno, e representatividade em 

instâncias políticas e econômicas (UNITED 

NATIONS, [s.d.]). 
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bem recebida pela população, segundo o 

jornal Komsomolskaya Pravda, e as 

mulheres abordadas ficaram felizes e 

surpresas com o gesto (BOULT, 2016). 

         Fica claro, portanto, que a 

sociedade civil em geral apoia o modelo 

de Dia das Mulheres explicitado por 

Putin. Os gestos e as práticas adotados na 

data apontam para uma noção bastante 

tradicional e doméstica da mulher. Esta é 

aparentemente uma visão hegemônica 

sobre o papel feminino na sociedade 

russa estabelecida há muitos anos, e que 

permanece forte no ideário nacional. No 

entanto, é inegável também que a Rússia 

tem sido palco de algumas visões bastante 

contrastantes desse papel, principalmente 

através de sua representação midiática. 

         A construção do papel feminino, 

como frágil e hiper sexualizado, está em 

complementaridade com a imagem do 

papel masculino. Logo, a ascensão de 

Putin, que é a personificação do poder 

másculo, também é importante para 

entender o “novo ideal de homem russo” 

(ANTONOVA, 2015). O presidente 

russo reforça sua masculinidade através 

de exibições de força e virilidade, 

fotografado sem camisa, lutando contra 

animais selvagens e praticando esportes 

violentos (SPERLING, 2014). Mesmo 

assim, a força bruta não é o principal 

elemento da noção de masculinidade que 

predomina na Rússia contemporânea. A 

estratégia calculista e racional
5

 de Putin 

desponta como a característica que 

embasa o ideal de homem para os russos, 

e foi reforçada por suas ações na 

Crimeia, por sua inteligência militar e 

adaptabilidade (ANTONOVA, 2014; 

GOSCILO, 2014). A noção do feminino 

hegemônico nessa sociedade, portanto, 

remete ao papel doméstico e à 

dependência. 

         Em contraponto, a rede de 

televisão REN TV lançou clipes muito 

diferentes do esperado no 8 de março. 

Os comerciais do canal mostram armas 

de artilharia pesada com nomes de flores 

e a seguinte mensagem: "Primavera russa, 

flores russas – queridas mulheres, nós da 

REN TV lhes desejamos um feliz 8 de 

março". É interessante notar que o termo 

“Primavera Russa” é frequentemente 

associada à intervenção militar russa na 

Ucrânia. Em outro clipe, uma jovem 

soldada russa fala sobre seu 

descontentamento com alguns 

estereótipos femininos, como o uso do 

salto alto, e também faz trocadilhos com 

                                                           
5
 A racionalidade de Putin é classificada por 

Hardwick (2004) como “conversa privada de 

vestiário masculino”. 
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nomes de flores e artefatos de guerra 

(MCFARLANE, 2016). 

         A campanha despertou reações 

controversas da população russa. 

Enquanto alguns viram os clipes com 

aprovação ou humor, uma parcela da 

sociedade se mostrou preocupada com a 

militarização dos nacionais, através da 

constante exposição de conflitos pela 

mídia e do retorno de simbologias 

ultranacionalistas da antiga URSS 

(MCFARLANE, 2016). Nesse sentido, 

essa nova tendência está de fato próxima 

aos ideais da União Soviética, que 

pregava a equidade entre homens e 

mulheres dentro do sistema comunista 

(PARANYUSHKIN, 2015). 

         Ainda que algumas autoras 

critiquem o marxismo por trabalhar com 

conceitos fixados em ideias sobre 

produção e economia, o que poderia 

enfraquecer sua percepção sobre a 

questão de gênero (ver NICHOLSON, 

1991), a teoria do socialismo aplicado na 

Rússia Soviética foi de certo modo 

benéfica para mulheres. A legislação 

criada logo no início do regime, em 1918, 

já trazia dentro de si uma ideologia clara a 

respeito da dicotomia entre Estado e 

família, focada fortemente no 

desenvolvimento estatal, em detrimento 

do familiar. Na prática, isso significou a 

busca por alguma igualdade de gênero: as 

mulheres conquistaram direitos 

trabalhistas e familiares, como o divórcio
6

 

(WOLANSKI, [s.d.]). 

         É importante salientar que o que 

está em questão nessa análise não é a 

efetividade desses ideais. Mary Buckley 

(1981), por exemplo, argumenta que 

mesmo na URSS havia uma constante 

batalha entre duas visões distintas das 

mulheres: como trabalhadoras e como 

mães. Ainda que o regime apoiasse a 

presença de mulheres no mercado de 

trabalho, uma vez que isso fortaleceria a 

mão-de-obra nacional, ele também 

precisava que elas atuassem como ventre 

da nação, garantindo assim as futuras 

gerações russas. Além disso, a presença 

delas no mercado de trabalho não 

significou uma redivisão das atribuições 

domésticas, o que em suma condenou as 

soviéticas a uma dupla jornada de 

trabalho, nas fábricas – executando os 

trabalhos menos remunerados e que 

necessitavam de menor especialização – e 

no lar – cuidando dos filhos e do marido 

                                                           
6
 Os direitos femininos também variam conforme 

o período específico do regime. De modo geral, é 

possível afirmar que há uma doutrina de 

igualdade de gênero que permeia a URSS, mas 

mesmo nesse contexto, é possível verificar a 

existência de ciclos menores de equidade e 

opressão das mulheres (KOSTERINA, 2011). 
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(BUCKLEY, 1981; WOLANSKI, [s.d.], 

KOSTERINA, 2011). 

         Com a queda da URSS, o papel 

da mulher russa mudou drasticamente. A 

igualdade que antes era garantida por lei 

desapareceu, e começou um processo de 

degradação e objetificação da figura 

feminina (SAVENKO, 2007; 

HARDWICK, 2014). Em primeiro lugar, 

surgiu espaço para que questões abafadas 

sobre sexualidade e identidade fossem à 

tona, já que o regime socialista reprimia 

tais questionamentos. No entanto, esses 

movimentos não conseguiram se 

estruturar para manterem-se ativos, e a 

insurgência do putinismo
7

 tradicionalista 

e ortodoxo na Rússia acabou de vez com 

as chances dos movimentos 

(HARDWICK, 2014). 

As duas visões contrastantes 

apresentadas pela mídia a respeito da 

mulher nacional apontam para um 

conflito político e ideológico dentro da 

Rússia contemporânea entre militarização 

e domesticação. A domesticação está 

associada com os valores mais 

                                                           
7
 O caso do coletivo de arte feminista Pussy Riot é 

um ícone para essa discussão. O grupo foi preso 

em 2011, após uma performance feita em uma 

tradicional igreja ortodoxa de Moscou, na qual 

criticaram o apoio do clero a Vladimir Putin. As 

integrantes foram liberadas entre 2012 e 2013 

(BBC, 2013). 

tradicionais e cristãos do país, que 

relegam a mulher à esfera privada e 

constroem um discurso que prega a 

submissão do feminino pelo masculino. 

A militarização, aos ideais de 

nacionalismo e desenvolvimento da 

antiga URSS, que buscava a eficiência da 

máquina estatal, através da participação 

feminina. 

Muitas vezes, no sistema 

internacional, a mulher é 

instrumentalizada como reprodutora da 

cultura nacional, servindo de vitrine dos 

valores internos. Isso porque ela possui 

uma posição privilegiada dentro das 

estruturas de passagem de conhecimento 

de uma nação, transmitindo os valores, 

mas também porque elas definem as 

linhas que dividem etnias e povos, através 

da maternidade. Em suma, ela está 

intrinsecamente ligada à ideia da 

identidade nacional e da diferenciação de 

outros povos. É a partir da mulher que se 

define tanto o corpo quanto a mente de 

uma nação, e por isso se faz necessário o 

controle e a manipulação do corpo e da 

mente femininos (KANDIYOTI
8

, 2004). 

                                                           
8
 A obra de Kandiyoti está, na verdade, 

discorrendo sobre estruturas de países pós-

coloniais. No entanto, creio que é possível aplicar 

a base de seu argumento, descrito entre as páginas 

45-46, no caso da Rússia também. 
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Assim, a situação descrita ao 

longo desta análise mostra um conflito 

entre os interesses russos a respeito da 

imagem que a nação quer refletir no 

sistema internacional. A imagem de 

nação cristã, povoada por mulheres doces 

e domésticas ainda é a que se sobressai 

no cenário interno e externo; mas é 

possível que esteja emergindo um novo 

padrão de feminilidade, muito menos 

embasado nas noções tradicionais do que 

é o feminino, e muito mais próximo do 

ideal forte e participativo da sociedade 

soviética. Esse novo padrão teria a 

potencialidade de definir uma nova 

postura da Rússia no sistema 

internacional: militarizada e assertiva, 

assim como foi na União Soviética. 

O que resta saber é qual imagem 

será priorizada nos próximos anos pelas 

lideranças do país. Será a rejeição aos 

valores patriarcais de uma Rússia 

congelada no tempo ou medo da 

militarização de uma nova nação que 

busca resgatar seu papel de hegemon no 

jogo internacional? Além disso, é possível 

questionar qual será a reação do mundo 

ocidental a tal imagem. Será a valorização 

de uma nova perspectiva de gênero no 

país, mesmo que ela infle a aspiração de 

potência global da nação? 

Caso a Rússia adote uma posição 

mais liberal com relação aos direitos das 

mulheres, tendendo assim para a 

eficiência política e militar da URSS, é 

possível esperar duas reações distintas do 

ocidente. A primeira é a aceitação e a 

aproximação. A insurgência da pauta de 

gênero nos fóruns internacionais se 

acelerou com a derrocada da União 

Soviética (KARDAM, 2004), e 

consolidou a interpretação da equidade 

de gênero como um indicador do nível 

de civilidade (TOWNS, 2007). A 

aderência a esses valores seria, portanto, 

entendida como uma aproximação ao 

mundo ocidental, consagrando a Rússia 

como parte do sistema internacional 

contemporâneo. A segunda reação 

possível é a do medo. Uma Rússia 

militarizada e organizada – com ideais 

espelhados na antiga URSS – pode gerar 

desconfiança e tensão no sistema 

internacional. 

Se a Rússia mantiver sua atual 

perspectiva sobre os direitos femininos, o 

jogo internacional permanece 

relativamente inalterado – por enquanto. 

É possível que haja, como consequência 

futura, um escalonamento das tensões de 

gênero no país, e grupos como o Pussy 

Riot podem se tornar mais populares e 

mais radicais, exigindo igualdade para 
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todas e todos, e criando um clima de caos nos cenários interno e externo. 

 

  



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

Abril de 2016 29 

Between polemics and speeches: the Trump 

Effect in the U.S. mass media 

by Mila Campbell 

 

The 2016 American presidential race has 

ultimately generated certain turmoil 

inside the U.S. Not only because of the 

tied dispute in both Republican and 

Democratic sides, but also because of the 

anti-establishment phenomena that have 

assaulted the country politics. There has 

been an identified trend of divergent 

opinions during the last years, mainly 

related to the economic crisis scenario, 

the cuts of public expenditure on 

defense, incentives of social programs 

such as Obamacare, the rising threat of 

terrorism represented by ISIS, problems 

regarding public security, and the 

stigmatization of minorities and migrants.  

 Apart from the Congress itself, 

one of the main floors of such debates 

has been the media. For instance, great 

TV channels such as CNN and Fox News 

have been key components that 

enhanced such U.S. political turmoil, 

particularly because of their nationwide 

range and 24/7 broadcasting capacity that 

impact on people’s perception of the 

main political agendas inside the country. 

In the Election Primaries, media impact 

has not been different, if not deeper. 

Cable networks are responsible for 

intense coverage of the main events - for 

example, candidates’ discourses, 

caucuses, the Super Tuesday votings - 

and for posterior discussions about the 

events themselves as well as their results 

and candidates’ positions. Also including 

the fact that the anti-establishment 

phenomena endorse dissent by 

themselves, U.S. public opinion has been 

dramatically involved in the political 

process, often defending radical views 

and the candidates that profess them. 

 Having this in mind, it is 

important to first delineate what the anti-

establishment phenomena mean. They 

are seen as political orientations located 

in both ends of the American political 

spectrum and represent responses to the 

current Obama administration - regarded 

by those groups as being insufficient for 

what U.S. politics should mean. The 

contrasting phenomena are markedly 

bringing “fresh air” to the political debate, 
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not only by introducing new topics and 

agendas, but also by announcing them in 

a very singular way. In this election, there 

are two anti-establishment phenomena on 

the run: on the Democrat side, Bernie 

Sanders, and on the Republican one, 

Donald Trump. On the one hand, 

Bernie Sanders, who identifies himself as 

a socialist democrat, adds a 

communitarian vision to U.S. politics by 

defending the reform of the immigration 

system in order to regularize migrant 

workers situation, the state 

interventionism in trade and employment 

generation, a foreign policy guided by 

diplomacy and non-unilateral 

intervention efforts and also the inclusion 

in the political debate of neglected issues 

such as the environment. 

 On the other hand, Donald 

Trump embraces more conservative 

views in America. With a campaign 

prostrated on the dismissal of immigrants, 

a strained competitiveness with China 

and with the use of principles of liberal 

political economy, Trump has generated 

notable impacts on the Republican wing 

positioning against the current conduction 

of U.S. politics by Obama. Yet, the anti-

establishment factor is also increased by 

the sincere and straightforward tone 

impressed by Trump in his discourses 

and announcements.  

 Hence, the present analysis aims 

to investigate which is the impact of the 

media on the anti-establishment 

phenomena in the US electoral process. 

By focusing particularly on Donald 

Trump’s campaign, it will be analyzed 

how a so-called Trump Effect endorsed 

by the media affects the prospects of U.S. 

politics in three main dimensions: society, 

political parties and foreign relations. 

Such choice has been done particularly 

because of the candidate’s continuous 

exposure to cameras due to its role as a 

famous business and show man. The 

question then poses itself: how has media 

molded his image and which is the 

impact of it for U.S. politics? With the 

help of prospective scenarios, there will 

be efforts in identifying trends and paths 

with which each dimension would be 

impacted by Trump media reports on the 

American political run. 

 Firstly, it is necessary to point out 

that Trump is the main promoter of his 

own image, not solely the media. As the 

name Trump has grown as a trademark 

over the years, his ego has skyrocketed 

proportionally, leading to more and more 

publicization of his life. Media was more 

a vehicle for such enterprise, since the 

word “polemic” was public alongside his 

name since the beginning. The changing, 

however, rested on how media perceived 
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Trump as not detached of his 

controversial essence, particularly after 

his announcement he would be running 

for the U.S. presidency. 

Since then, the intense 

broadcasting turned itself into a two-

folded activity: whilst the media keeps on 

criticizing his actions and political 

proposals, it maintains him on the focus. 

The reasons for that repetition are related 

to the fact that Trump’s broadcasts 

generate the highest rates of audience in 

presidential campaigns. To illustrate that, 

CNN and Fox News have celebrated the 

year of 2015 because of people’s high 

interest on the presidential primary 

debates, marked by the ubiquitous 

presence of Donald Trump (KISSELL, 

2015).  

In a sense, such role that media 

has on shaping political agendas and 

influencing official positions resembles a 

lot the impacts generated by the CNN 

Effect during the last decades of the 20th 

century. Object to a variety of definitions, 

the CNN Effect is seen to have 

determined the U.S. foreign policy by the 

power of the media, especially during the 

Vietnam and Iraq Wars. Nevertheless, 

some critics envision such phenomenon 

as less than it is currently related to: even 

if “CNN changes governance, shrinks 

decision making time and opens up 

military operations to public scrutiny, it is 

not the same as saying that it determines 

policy
9

” (STROBEL, 1996). For them, 

the direct causal relation between media 

and decision-making is false when it 

claims to determine the choices and 

behaviors of politicians and 

administrators; media’s real effect lies on 

perception and agenda pressures that, in 

turn, can impact the decision-making 

process. 

 Departing from that, it is 

understandable that the CNN Effect 

should not be strictly defined as an 

influence in foreign policy, but primarily 

to public opinion. Societal perception is 

what is in-between the media 24/7 

broadcasting and the official government 

responses to it. Pressure for political 

action in contexts where the CNN Effect 

was present came mainly from the 

society, being only boosted by media. 

According to Livingston (1997),  

There are at least two types of media-

related policy impediments. One is 

rooted in the inhibiting effects of 

emotional coverage and operates 

                                                           
9
 “The CNN Effect is narrower and far more 

complex than the conventional wisdom holds. In 

a more perfect world, the news media--especially 

television--would be a more independent force, 

pointing out problems and helping set the public 

agenda. In reality, CNN and its brethren follow 

newsmakers at least as frequently as they push 

them or make them feel uncomfortable. The 

struggle between reporters and officials continues 

as before--just at a faster pace” (STROBEL, 

1996). 
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through the agency of public opinion, 

both actual and latent. The other is 

rooted in the potential for global, real-

time media to compromise operational 

security, the veil of secrecy especially 

needed with some types of military 

operations (LIVINGSTON, 1997). 

In the case of American elections, 

the first media-related policy impediment 

can be illustrated by the very fact that 

channels’ audiences were severely 

augmented by Trump’s presence in the 

presidential campaign, something that 

generated headaches for the Republican 

party as well as social segmentation 

regarding his support. In turn, the second 

impediment - “the potential for global, 

real-time media to compromise 

operational security” (LIVINGSTON, 

1997) - may be regarded as the media 

national and global reach’s capacity to 

compromise the internal and external 

perspectives towards the U.S. political 

future. 

This influence to public opinion 

brought by the CNN Effect is then 

perceived as a drive for the Trump 

Effect, that unfolds among three different 

levels: in society, inside the political 

dispute and in the U.S. diplomatic 

relations. Hence, unlike the CNN Effect, 

the Trump Effect is directed to shaping 

not the U.S. foreign policy, but the 2016 

U.S. presidential elections. Each of the 

levels are channels through which 

Trump’s image on screen impacts the 

perceptions about the candidate and 

sometimes about the U.S. itself. 

Societal perceptions of Trump 

are quite dubious. Whilst there is a great 

portion against the Republican candidate, 

some still support him, even if the media 

continues to broadcast his extreme 

conservative positions about certain 

issues. For example, some conservative 

minorities, such as black and Hispanics, 

are overtly supporting Trump’s 

candidature notwithstanding his current 

racist discourses against the same 

minorities and proposals of immigration 

reform (UNRUH, 2015). Is it a paradox 

or an effect of his created image of an 

anti-establishment candidate? 

 On the political domain, both 

parties are affected by the candidate. In 

the Republican side, the other candidates 

“have been harshening their campaign 

speeches and immigration proposals in 

response to the Trump effect” 

(KHALID, 2015; THE TRUMP…, 

2015) until a point that none was left to 

compete with Trump. Albeit his image 

has declined since the beginning of the 

voting consultations in February 2016 

(SHEPARD, 2016), Republicans are also 

worried about Trump’s impact on the 

party’s position in the Senate. In spite of 
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currently holding a 54-46 majority, the 

vulnerability lies on the fact that many 

more Republican seats are designated in 

this next cycle and several are in states 

like Wisconsin and Illinois - swing states, 

tough enough for Republicans to hold 

(BERNSTEIN, 2015). 

Enjoying the internal dissensions 

of the Republican party, the Democrats 

benefit enormously from Trump’s 

positions (CANHAM, 2016), affecting 

both Hillary Clinton but especially Bernie 

Sanders, the other anti-establishment 

candidate listed above. Whilst Hillary 

Clinton comes criticized by her 

noticeable continuum of Obama’s 

policies, Sanders represents irreverence 

and difference. Jeff Zeleny, from CNN, 

has investigated the Trump Effect on the 

Democratic race: 

For all the disruption that's going on on 

the Republican side, some is spilling over 

onto their side. If they think the regular 

order has been shaken up, why do they 

have to fall in line? Why do these 

Democrats have to support the 

establishment candidate? So there is a lot 

of belief on the Democratic side and 

(some are saying), 'You know what, let's 

go with Bernie Sanders’ (KING, 2016). 

In the end, internationally, 

Trump’s repercussion is not one of the 

best. By a man who is seen as speaking 

for America (THE TRUMP…, 2015), the 

worldwide broadcast promoted by the 

U.S. media generates similar effects on 

other countries’ societies around the 

globe. For instance, over accusations of 

hate speech, there is a UK public petition 

against the entry of Donald Trump in 

British territory, causing diplomatic 

complications between the two countries.  

The signatories believe Donald J Trump 

should be banned from UK entry for his 

continued, unrepentant hate speech and 

unacceptable behaviour. His 

unacceptable behaviour is well 

documented, and we feel it foments 

racial, religious and nationalistic 

intolerance which should not be 

welcome in the UK. The UK has 

banned entry to many individuals for 

hate speech. This same principle should 

apply to Donald J Trump. We cannot 

see how the United Kingdom can 

condone his entry to the country when 

many people have been barred for less 

(MCKERNAN, 2016). 

 Tied to that, there is also the fear 

that some countries around the globe 

start to mimicry Trump’s behavior as a 

means to stay strong in the 

competitiveness with America. According 

to Lehmann (2016), this is the case of 

China, in which the Communist Party is 

already tracing strategies for a possible 

victory of the Republican candidate in 

this year’s elections. Moreover, Trump’s 

foreign policy proposals are seen as close 

as to madness - yet described on realist 

basis (MCKELVEY, 2016), provoking his 
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ranking 12 on the 25 world’s top risks of 

2016 (WOULD…, 2016). 

 By analyzing the 

aforementioned features of the Trump 

Effect, the next step is to think of how the 

world could change if the candidate 

reaches the post of president of the 

greatest economy of the world. If Donald 

Trump is elected, he will be target to 

continuous political lobbies to lessen his 

proposals in order to have some kind of 

governing basis in the Congress and 

Republican acceptance as legitimate 

president, for example. Furthermore, the 

need of rationalizing the pace of the 

proposed reforms is also an obstacle 

Trump’s administration may face, since 

every step outside the lines may prejudice 

his precarious public support. Yet, if 

implementing all ideas that come into his 

mind, Trump should be aware that the 

international environment may not be as 

easy to please as he is accustomed with in 

the business world. Nonetheless, one 

prospect is highly presumable: media will 

still continue shaping Trump’s image, 

either as a president or as a failed 

candidate back to business and polemics. 
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The Trump Phenomenon 

by Nina Recine Amore

Businessman, billionaire, and 

T.V. host: Donald Trump is closer than 

ever to being the Republican candidate. 

So far, he has the support of 739 

delegates against 465 and 143 that 

support Ted Cruz and Kasich 

respectively. What was once an 

entertaining joke is now becoming a 

terrifying reality. With his prejudiced, 

racist, sexist comments, the “Make 

America Great Again” candidate is slowly 

making his way to the White House. 

What, however, is behind this 

phenomenon? How does a person that 

represents the very opposite of what 

today are almost globally promoted 

values such as tolerance, inclusivity and 

nonviolence, get so far in the electoral 

race? 

The first element that makes 

Trump so popular is the very same thing 

that got Barack Obama first elected back 

in 2008. He is the anti-establishment 

candidate. This means  that he stands 

against the conventional political, 

economic and social principles. The 

American people are dissatisfied with the 

traditional parties: over two-thirds of the 

population believes that the economic 

system favors the wealthy and that the 

government wastes people’s money; and 

over 60% believe that special interests use 

their money to get their way most or all of 

the time and that the government does 

not care about the common people 

(BRADY; RIVERS, 2016). The fact that 

Trump is a billionaire also helps in this 

aspect, people believe that because he has 

money of his own and is funding his 

campaign, nobody “owns” him. 

Of course, Obama no longer 

represents the anti-establishment, his 

promise to challenge the political system 

was forgotten and instead he worked 

within it. In order to get his bills 

approved by the Congress, he spent 

billions of dollars striking deals with 

lobbyists that do not represent the 

interests of common people
10

 

(FRIEDERSDORF, 2011). The 

perception that the government does not 

work for the people was already rising by 

                                                           
10

 Interests such as social security and affordable 

healthcare. 
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the time of his election and only grew 

stronger after it (BRADY; RIVERS, 

2016). In addition, the current 

government is also seen as incompetent: a 

big portion of the population disapproves 

Obama’s handling of the economy, 

department of foreign affairs, healthcare 

and foreign policy (BECKER, 2014) 

(MORRISSEY, 2014). 

Trump’s main positions revolve 

exactly around those points that are 

criticized in Obama’s administration: 

healthcare reform, immigration reform, 

U.S. - China trade reform, veteran 

administration reforms, second 

amendment rights and tax reform
11

. 

Curiously, the candidate does not have 

clear proposals on all of these subjects; he 

simply bases his statements on asserting 

that their current management is poor 

and incorrect. Because “Trumpism” is 

largely fueled by those angry at 

Washington, this approach actually 

works. 

Trump’s immigration reform is 

one of his most controversial proposals, 

having been heavily criticized by the 

democrat candidates and by important 

personalities around the world including 

the pope. It is based on three main 

                                                           
11

 Found in: https://www.donaldjtrump.com 

points: (1) a nation without borders is not 

a nation; (2) a nation without laws is not a 

nation; (3) and a nation that does not 

serve its citizens is not a nation. In order 

to “stop the Mexican exportation of 

crimes and poverty”, a wall would be built 

between the two countries. Considering 

that, supposedly, Mexico’s government 

encourages illegal immigration, it should 

be made accountable and consequently 

pay for the construction of the 

aforementioned wall
12

. Other measures 

regard the presence of Muslims in the 

United States. Trump's campaign 

advocates barring Muslims from entering 

the country, surveilling mosques and 

establishing a database for all Muslims 

living in the U.S. in the name of 

protecting North Americans against 

terrorism (DIAMOND, 2015). 

In regard to the U.S. - China 

trade reform, Trump defends that current 

conditions are unfair, leading to 

commercial deficit and loss of jobs in the 

country. The U.S. should take action and 

impose countervailing measures on 

artificially cheap products, force China to 

uphold intellectual property laws and end 

illegal export subsidies to correct this 

                                                           
12

 Found in: 

https://www.donaldjtrump.com/positions/immigra

tion-reform 
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situation and “make America great 

again”
13

. 

His proposals appeal to popular 

desire – to “make America great again” 

and return to the “American way of life” 

– and to popular prejudices – mainly 

against immigrants and Muslims– clearly 

marking him as a demagogue 

(ABRAMSON, 2016). Trump 

oversimplifies complicated, multicausal 

problems creating immediate solutions 

(in this case, using scapegoats) based on 

existing prejudices so as to gain rapid 

popular support. His vulgar 

pronouncements are directly related to 

this, the bold remarks are interpreted as 

being sincere and direct in contrast to the 

“political correctness” usually adopted by 

politicians, which also reinforces his anti-

establishment character. 

Trump's support basis is 

composed in great part by Republicans 

that make less than $50.000 per year and 

have high school education or less. The 

less-affluent are an especially conservative 

parcel of the population on social and 

immigration issues: 63% of them think 

that abortion should be illegal in all or 

                                                           
13

 Found in: 

https://www.donaldjtrump.com/positions/us-china-

trade-reform 

 

most cases, 57% defend that gay marriage 

should be banned, 66% say that illegals 

should be required to leave the country 

and 75% support the construction of a 

wall on the U.S. southern border. Among 

the affluent, all these percentages are 

smaller
14

. This in part explains why when 

Trump makes outrageous comments 

about women or homosexuals it doesn't 

bother his supporters that much. 

It is no surprise that this 

discourse encounters so much resonance 

in the North American society, once 

people are dissatisfied with the traditional 

parties and economic pressure has been 

rising,  a fact completely ignored by the 

elites. Complex and multicausal 

explanations are not tangible in the 

workers’ reality, and so, do not 

satisfactorily justify their problems. 

Consequently, simple explanations like 

the loss of jobs to other countries and to 

immigrants are much more attractive 

(JOHNSON, 2016). As crude as Donald 

Trump may be, he gives the answers 

people want to hear: in a certain way, he 

gives hope to a large portion of the 

country that they will regain their lost 

state of grandeur. 

                                                           
14

 Found in: 

http://www.realclearpolitics.com/articles/2016/03/

12/explaining_the_trump_phenomenon__129953

.html 
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Despite the alarming rates of 

support between the Republicans, I do 

not believe that Trump will be able to win 

the general elections if he, in fact, 

becomes the party's candidate. A poll 

conducted by Gallup on March of this 

year has found that 26% of the 

population identifies themselves as 

Republican, 32% as Democrats and 38% 

as independents. Another poll conducted 

by the Pew Poll Center states that 56% of 

Republican registered voters believe that 

because of disagreements within, the 

party would not unite behind Trump. In 

contrast, 64% of the Democratic 

registered voters believe that the party will 

unite behind Hillary Clinton (the 

probable Democratic candidate). This 

indicates that within their own parties, 

Hillary gets more votes. Among the 

independent voters, more of them lean 

towards the Democratic Party than 

towards the Republican Party
15

. 

Moreover, by Election Day, 31% of 

eligible voters will be Hispanic, black, 

Asian of another racial or ethnic 

                                                           
15

 Found in: 

http://www.gallup.com/poll/15370/party-

affiliation.aspx 

minority
16

. Even if we discard the ones 

that declare themselves Democrats, it is 

clear that Trump probably will not be the 

candidate most of them go for. Hillary's 

election, however, represents the 

continuity of today's government politics. 

This means that probably dissatisfaction 

will grow and the anti-establishment 

phenomenon will strengthen during her 

government. In the elections of 2020, 

therefore, any anti-establishment 

candidate, better or worse than Trump, 

will have an enormous chance of winning. 

                                                           
16 Found in: http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2016/02/03/2016-electorate-will-be-the-most-

diverse-in-u-s-history/ 
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Proceso de paz en Colombia: las FARC-EP piden 

la prórroga y aparece… ¿el ELN? 

 por Sergio Dorfler 

 

En septiembre del año pasado, el 

presidente Juan Manuel Santos y el líder 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia - Ejército Popular (FARC-

EP), Rodrigo Londoño, alias 

“Timochenko”, se reunieron en La 

Habana para tratar del destino del 

proceso de paz colombiano. Tras la 

reunión, que contó con la presencia del 

presidente Raúl Castro, ambos 

mandatarios acordaron que en tan sólo 6 

meses más de negociaciones, gobierno y 

FARC-EP firmarían un acuerdo para 

colocar punto final al conflicto armado
17

 

en el país.
18

 La fecha límite acordada por 

ambas partes fue el día 23 de marzo de 

2016, a partir de ese día se esperaba que 

                                                           
17

 El conflicto armado en Colombia se refiere al 

enfrentamiento que se extiende por más de 50 

años entre el Estado colombiano y las guerrillas 

de extrema izquierda (ELN, EPL, FARC) y 

grupos paramilitares de extrema derecha 

(Autodefensas Unidas de Colombia). El conflicto, 

que empezó en la década de 60, ya contabiliza 

más de 200 mil muertos y hasta 4 millones de 

afectados por los enfrentamientos.   
18

 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA (CNMH). Estadísticas del conflicto 

armado en Colombia. Disponible en: 

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/mi

crositios/informeGeneral/estadisticas.html>. 

Acceso en: 3 de abr. 2016.  

las FARC decretarían el fin del fuego 

cruzado con el gobierno y podrían 

reintegrarse a la sociedad tras someter a 

sus miembros a juicio en un tribunal de 

justicia transicional.  

Ya sin meta de tiempo - el 

acuerdo no se firmó el día 23 - y ante una 

realidad en la que no se firmó ningún 

documento formal para zanjar el asunto 

entre el gobierno colombiano y las 

FARC-EP; queda preguntar, ¿y ahora 

qué? ¿Cómo reaccionarán gobierno, 

FARC-EP, sociedad colombiana e 

incluso la comunidad internacional ante 

la inconclusión de las negociaciones 

dentro de la fecha de expiración? El 

objetivo de este análisis es intentar 

responder a esas preguntas y dibujar un 

futuro posible para Colombia en lo que 

respecta a las negociaciones de paz. Cabe 

apuntar que, además de las FARC-EP, el 

papel que el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) juega en el proceso 

también será tratado.  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
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Por peor que pueda parecer, el 

incumplimiento al presentar un acuerdo 

de paz ya se veía venir. Mensajes 

defendiendo una posible prorrogación 

del plazo final para el acuerdo fueron 

emitidos tanto por el gobierno cuanto por 

el grupo guerrillero desde el mes de 

febrero
19

. Ahora, sin una deadline, las 

partes envueltas en la negociación deben 

trabajar para cerrar la paz lo antes 

posible, siempre y cuando, tal como dijo 

el presidente Santos “por cumplir una 

fecha no voy a firmar un mal acuerdo”
20

. 

El “no ocurrido” del día 23 sólo aumenta 

la ya manifiesta incredulidad de la 

sociedad colombiana respecto a las 

negociaciones de paz que el gobierno 

Santos está llevando a cabo; algunas 

semanas antes del “día P”, una encuesta 

de la firma Napoleón Franco indicaba 

que la desaprobación de la actual gestión 

de gobierno llegaba al 77% y hasta 66% 

de los entrevistados miraban con 

desconfianza las negociaciones con las 

FARC-EP
21

. Panorama muy diferente al 

                                                           
19

COLOMBIA pospone firma de la paz. 

Disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/internacionales/colombia-pospone-firma-

de-la-paz-1460699.html?desktop=true>. Acceso 

en: 2 de br. 2016.   
20

 BBC MUNDO. Juan Manuel Santos: “Por 

cumplir una fecha, no voy a firmar un mal 

acuerdo”.  Disponible en: 

<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/16

0309_colombia_santos_acuerdo_paz_ep>.  

Acceso en: 2 de abr. 2016.  
21

  HERNÁNDEZ-MORA, Salud. Juan Manuel 

Santos se desploma en las encuestas en 

de 6 meses atrás, cuando la mayoría de la 

población apoyaba el proyecto del 

gobierno.  

Aquel tal “mal acuerdo” al que 

Santos se refería fue el responsable por 

prorrogar la cita de Colombia con la paz 

ya que guerrilleros y gobierno no llegaron 

a un entendimiento sobre el momento 

exacto de la total dejación de armas. Las 

FARC usan como justificativa para la 

dejación gradual de armas los recientes 

asesinatos de líderes de movimientos 

sociales en Colombia, realizados a mano 

de la banda criminal Clan Úsuga
22

. Para el 

alto mando de las FARC, dejar las armas 

de una única vez y aceptar quedarse en 

los campamentos establecidos por el 

gobierno
23

, alejados de las comunidades, 

                                                                                
Colombia. Disponible 

en:<http://www.elmundo.es/internacional/2016/03

/13/56e59333ca4741397b8b45a8.html?cid=MNO

T23801&s_kw=juan_manuel_santos_se_desplom

a_en_las_encuestas_en_colombia>. Acceso en: 3 

de abr. 2016. 
22

 El Clan Úsuga es actualmente la mayor banda 

criminal de Colombia. Se autodenominan 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 

Según autoridades colombianas, el clan cuenta 

con 3000 miembros en todo el país. Su líder es 

Dairo de Jesús Úsuga, el Clan Úsuga es 

considerado heredero del paramilitarismo pues 

sus principales líderes son exparamilitares. La 

banda criminal no es reconocida como un grupo 

con aspiraciones políticos por el gobierno 

colombiano. Sus tácticas más comunes son el 

narcotráfico, la extorsión, los asesinatos y son 

usados para combatir la supuesta incapacidad del 

Estado de garantizar la vida y los bienes de sus 

asociados.  
23

 Si las FARC dejarán sus campamentos en 

regiones bajo su control, podrían abrirle camino a 

otros ocupantes, como el Ejército de Liberación 

Nacional o a alguna banda criminal.  

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/colombia-pospone-firma-de-la-paz-1460699.html?desktop=true
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/colombia-pospone-firma-de-la-paz-1460699.html?desktop=true
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/colombia-pospone-firma-de-la-paz-1460699.html?desktop=true
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160309_colombia_santos_acuerdo_paz_ep
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160309_colombia_santos_acuerdo_paz_ep
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/13/56e59333ca4741397b8b45a8.html?cid=MNOT23801&s_kw=juan_manuel_santos_se_desploma_en_las_encuestas_en_colombia
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/13/56e59333ca4741397b8b45a8.html?cid=MNOT23801&s_kw=juan_manuel_santos_se_desploma_en_las_encuestas_en_colombia
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/13/56e59333ca4741397b8b45a8.html?cid=MNOT23801&s_kw=juan_manuel_santos_se_desploma_en_las_encuestas_en_colombia
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/13/56e59333ca4741397b8b45a8.html?cid=MNOT23801&s_kw=juan_manuel_santos_se_desploma_en_las_encuestas_en_colombia
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no se encuadra en las aspiraciones de 

reintegración social del grupo. Cierto 

desentendimiento también remite al 

punto sobre refrendación del acuerdo. 

Las FARC desean que en lugar de un 

referéndum, el gobierno organice una 

asamblea constituyente, opción rechazada 

por el gobierno. Parecen detalles, pero el 

entendimiento en esos puntos de la 

agenda puede tomar meses, lo que 

inevitablemente retardará la firma del 

acuerdo de paz en Colombia. 

El escenario que se perfila para 

Colombia como un todo en el 

posconflicto no es de los más entusiastas. 

El país cafetero fue uno más en la lista de 

los afectados por la desvalorización de los 

precios de las commodities. Aun así, los 

colombianos consiguieron tener buen 

desempeño en la producción de café - 

2,23 millones de sacos. El gran problema 

del país es el excesivo gasto con defensa; 

hasta 13% del presupuesto nacional es 

destinado a gastos con defensa y 

seguridad (6 veces más de lo gastado con 

cultura, por ejemplo)
2425

. Para empeorar la 

                                                           
24

 MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO .Presupuesto Ciudadano 

2016.  Disponible en: 

<http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/port

al/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanac

ion/ProyectoPGN/2016/PRESUPUESTO%20CI

UDADANO%202016.pdf>.  Acceso en: 3 de abr. 

2016. 
25

 SILVA, Armando. Una Mala Ilusión. 

Disponible en: 

situación, el país se vio afectado por el 

fenómeno natural “El Niño”, que generó 

sequías en diversas regiones del país, 

principalmente el Norte. Las sequías 

perjudicaron la producción de algunas de 

las principales hidroeléctricas del país, lo 

que urgió al gobierno a organizar una 

campaña de ahorro de energía eléctrica 

para evitar racionamientos obligatorios e, 

incluso, posibles apagones.  El país 

también enfrenta problemas con los 

suministros de gas natural y se espera una 

caída de hasta 1,2 millones de sacos de 

café - cada saco carga 60 kg - destinados  

a suministrar la demanda externa.
26

 

Independientemente del 

panorama económico poco favorable, los 

responsables por las negociaciones de paz 

- Humberto de la Calle, ex vicepresidente 

y enviado del gobierno, e Iván Márquez, 

segundo al mando de las FARC-EP – 

transmiten el mismo mensaje de 

tranquilidad a todos los pendientes por el 

desenlace de los acontecimientos. “La 

paz es cuestión de tiempo”, dicen las 

esferas más altas de ambos lados. El 

                                                                                
<http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/

mala-ilusion/16552307>. Acceso en: 2 de abr. 

2016.  
26

 ECONOMÍA Y NEGOCIOS. El fenómeno 

del Niño dejará pérdidas por $ 0,5 billones al 

café. 

 Disponible en: 

<http://www.eltiempo.com/economia/sectores/per

dida-de-cafeteros-por-el-fenomeno-de-el-

nino/16538839>. Acceso en: 2 de abr. 2016. 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2016/PRESUPUESTO%20CIUDADANO%202016.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2016/PRESUPUESTO%20CIUDADANO%202016.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2016/PRESUPUESTO%20CIUDADANO%202016.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/ProyectoPGN/2016/PRESUPUESTO%20CIUDADANO%202016.pdf
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mala-ilusion/16552307
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mala-ilusion/16552307
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/perdida-de-cafeteros-por-el-fenomeno-de-el-nino/16538839
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/perdida-de-cafeteros-por-el-fenomeno-de-el-nino/16538839
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/perdida-de-cafeteros-por-el-fenomeno-de-el-nino/16538839
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propio secretario de Estado de Estados 

Unidos, John Kerry, ya se había reunido 

con los negociadores de las FARC-EP en 

La Habana, el 22 de marzo. Aun 

sabiendo que no sería posible llegar a un 

acuerdo el mismo 23, Kerry se sentó a 

conversar con los negociadores de 

Colombia y de la guerrilla y transmitió su 

total apoyo y el de su país a las 

negociaciones emprendidas por las dos 

partes.  

 A todo lo que está sucediendo en 

Colombia en tan sólo una semana 

después de la prorrogación de la paz 

definitiva, se le debe sumar un elemento 

extremadamente importante: el 30 de 

marzo de 2016, el gobierno colombiano y 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

anunciaron en Caracas el inicio de un 

proceso de paz. Tal proceso se realizará 

en los mismos moldes usados durante las 

negociaciones con las FARC-EP. ELN y 

gobierno establecerán una mesa de 

negociaciones en Ecuador, donde los 

responsables por conducir las 

negociaciones deberán seguir una agenda 

de 6 puntos, ya acordados hace más de 3 

meses. De los 6 puntos sobre la mesa – 

participación para la paz, democracia 

para la paz, víctimas, transformaciones 

para la paz, seguridad para la paz y 

dejación de las armas, y garantías para el 

ejercicio de la acción política –, 3 ya 

tienen donde apoyarse.  

 Los encargados de las 

negociaciones serán Frank Pearl, por 

parte del gobierno, y Eliécer Erlinto 

Chamorro, alias “Antonio García”, 

segundo al mando del ELN. Las 

negociaciones tendrán 6 países garantes: 

Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y 

Venezuela. Tal como acordado por las 

dos partes y reforzado por el presidente 

Santos en comunicado oficial al país, el 

acuerdo de paz con el ELN no retomará 

puntos como: Tribunal para la Paz, 

Comisión de la Verdad, ni 

procedimientos para cese definitivo del 

fuego y de otras hostilidades. Esos puntos 

se incorporarán al acuerdo final tomando 

como base los acuerdos del gobierno con 

las FARC-EP.  

 Incluso con la incorporación del 

ELN al proceso de paz, la oposición en 

Colombia, comandada por sectores 

ligados al expresidente Álvaro Uribe 

mantienen firme su postura de criticar las 

negociaciones por la paz. A la 

administración Santos se la acusa de, 

según palabras de otro expresidente, 

Andrés Pastrana (1998-2002), “entregar 

el país” a los terroristas
27

. Principalmente 

                                                           
27

 PASTRANA, Andrés. Se entregó el país en 72 

horas.  Disponible en: 
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por el sistema de justicia transicional, el 

cual funcionará por encima de los demás 

órganos de justicia del país e 

implementará condenas de hasta 8 años 

contra individuos acusados de cometer 

todo tipo de crímenes. Dentro de ellos, 

crímenes de guerra y de lesa humanidad.   

 ¿Por qué es tan significativa la 

participación del ELN en el proceso que 

le pondrá fin al conflicto armado? Pues 

bien, el ELN es, junto con las FARC-EP, 

uno de los últimos grupos armados que 

operan en Colombia. El Ejército de 

Liberación Nacional se formó en los años 

70 a partir de la conjunción de tres 

estratos sociales: universitarios de 

izquierda, inspirados por la Revolución 

Cubana de 1959; miembros de la Iglesia 

Católica; y organizaciones sociales de 

carácter rural. Desde su formación, el 

ELN siempre buscó obtener logros 

políticos y, para ello, usó de medios 

ilícitos como el narcotráfico y los 

secuestros. Después de que en el inicio 

de los años 2000, tanto paramilitares 

como el Ejército Popular de Liberación - 

otros grupos armados - acordaran la 

desmovilización, ELN y FARC se 

quedaron como los herederos de un 

                                                                                
<http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-

paz/andres-pastrana-critica-el-proceso-de-

paz/16522315>. Acceso en: 2 de abr. 2016.  

conflicto que actualmente ya hartó a todo 

un país.  

 No estamos frente al primer 

intento de negociar la paz con el ELN. Al 

igual que con sucedido con las FARC, 

diversas administraciones ya intentaron 

llevar adelante los diálogos para 

desmovilizar a la guerrilla, pero ninguna 

obtuvo éxito. Lo intentaron Alfonso 

Michélsen en 1975, Belisario Betancur 

(1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), 

César Gaviria (1990-1994), Ernesto 

Samper (1994-1998), Andrés Pastrana 

(1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010). 

En todos esos casos faltó voluntad del 

ELN para sentarse y negociar.  

Ahora es el turno del gobierno 

Santos. ¿Qué lo hace diferente de los 

demás? No fue el quien se aproximó del 

ELN para dialogar, fue la guerrilla quien 

buscó al gobierno y sugirió dialogar con 

vista a la paz. Este cambio de postura se 

debe en parte a las grandes pérdidas que 

la guerrilla sufrió durante la primera 

década de los 2000, a manos de 

enfrentamientos directos con los 

paramilitares. Las bajas en sus filas 

obligaron al ELN a recular y comenzar 

una recuperación lenta que sólo se 

percibirá a partir de 2010 – año de la 

pose de Santos.  

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/andres-pastrana-critica-el-proceso-de-paz/16522315
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/andres-pastrana-critica-el-proceso-de-paz/16522315
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/andres-pastrana-critica-el-proceso-de-paz/16522315
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Cada vez más la idea del fin del 

conflicto armado y la llegada de la paz a 

la sociedad colombiana se presentan 

como realidades posibles. Si nos dejamos 

llevar por las palabras de entusiasmo 

tanto de Juan Manuel Santos, de Rodrigo 

Londoño, Frank Pearl, Antonio García, 

entre otros, veremos que no debe haber 

motivos para preocupación. La paz, aún 

pendiente de acordar puntos respecto a la 

dejación de armas y otros, ya es un 

hecho, solo falta colocar la fecha de 

entrega de los documentos finales. Sin 

embargo, observadores poco más 

escépticos, como los expresidentes 

Pastrana y Uribe,  recomendarían mirar 

con cuidado las negociaciones de paz. La 

mesa de negociaciones con el ELN aún 

no está abierta, puesto que el grupo 

armado no decide si acata o no el pedido 

del gobierno de cese unilateral del fuego.   

Llamar al ELN a participar de 

una mesa de negociaciones para que el 

grupo guerrillero incorpore el proyecto 

de paz es una apuesta muy arriesgada. A 

pesar de muy optimista, el gobierno 

Santos debe ser más cauteloso al avanzar. 

El primer paso ahora es cerciorarse de 

que las negociaciones con el ELN 

comiencen de la misma manera que 

ocurrió con las FARC-EP, con el cese 

temporario del fuego. El propio 

secretariado de las FARC-EP bendice la 

aproximación del gobierno colombiano 

con el ELN. Una vez iniciadas las 

negociaciones con el ELN será tarea del 

gobierno intentar que las negociaciones 

con esta guerrilla no sean igual de 

morosas que los diálogos con las FARC-

EP.  

Como dijo el propio presidente 

Juan Manuel Santos, la paz no estaría 

completa sin la participación del ELN. 

Ahora solo se puede esperar a que el 

gobierno apure las negociaciones con 

ambas guerrillas de modo a que la 

próxima fecha establecida para firmar un 

acuerdo definitivo pueda contar con la 

participación de representantes de ambos 

grupos armados. Fracasar en el proyecto 

de la paz definitiva no es una opción para 

un hombre como el presidente Santos, 

quien se juega toda su popularidad en el 

que puede ser - independientemente del 

transcurso de las negociaciones - el 

último intento de acordar el fin del 

conflicto armado.  

Si las negociaciones salen según lo 

planeado, los colombianos se verán 

frente a una gran duda: finalmente vivir 

sin miedo a amenazas constantes de 

secuestros, asesinatos, extorsiones, entre 

otros; al mismo tiempo en que aquellas 

personas responsables por todas las 

atrocidades que la población sufrió, se 
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sentarán al lado de cada colombiano en 

el autobús, caminarán en las plazas, 

trabajarán y pagarán impuestos como 

cualquier persona común. Todos los 

exguerrilleros - después de enfrentar 

juicio y probable condena - vivirán como 

colombianos comunes y corrientes. Es 

probable que la idea de ser atendidos por 

un exguerrillero en una librería cause 

miedo, pero es preferible un 

exguerrillero con un libro a un 

exguerrillero con un fusil de asalto. La 

paz, aun insatisfactoria para muchos, 

incompleta para muchos, injusta para 

muchos, es preferible a no tener paz, a 

que la negociaciones con las guerrillas 

resulten infructíferas y a que los 

colombianos vuelvan a sentir miedo a la 

posibilidad de atrocidades constantes en 

su día a día.  
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Eleições Americanas e perspectivas para o 

reformismo político no Irã: evitando o “Efeito 

Ahmadinejad” 

por Yuri Portugal Serrão Ramos 

 

No dia 26 de fevereiro de 2016, pela 

primeira vez, foram realizadas as eleições 

para compor o 10º Parlamento Iraniano 

e a 5ª Assembleia dos Peritos 

simultaneamente. Atingindo a marca de 

62% de comparecimento eleitoral - uma 

marca impressionante para um país onde 

o voto não é compulsório -, as eleições 

iranianas de 2016 bateram o recorde em 

comparecimento absoluto, algo que 

demonstra uma nova postura dos 

cidadãos frente à política doméstica do 

país. Muito embora o Irã não conte com 

partidos políticos, adotando um sistema 

de listas
28

, conforme os resultados 

                                                           
28

 O Sistema de Listas iraniano consiste-se, 

simplesmente, de listas em que os candidatos 

podem, ou não se inscrever. As listas visam 

congregar candidatos que possuem alinhamentos 

ideológicos, como uma maneira de facilitar a 

decisão dos eleitores e dar maior visibilidade ao 

candidato. As listas não implicam em nenhum 

constrangimento ao candidato, tanto em seu 

eleitorais foram apurados uma nova 

situação ficou clara: os representantes 

reformistas, antes uma minoria dentro 

das instituições políticas decisórias 

iranianas, estão conquistando cada vez 

mais seu espaço. 

 Nas eleições para o corpo 

legislativo do Irã, - o Parlamento Iraniano 

- , a  estrondosa vitória da List of Hope, 

que congrega os candidatos de tendências 

reformistas: em Tehran a List of Hope 

elegeu candidatos para todos os 30 

assentos do Parlamento Iraniano. Apesar 

da tentativa do Conselho dos Guardiões
29

 

                                                                                
processo eleitoral quanto em seu possível futuro 

termo. 

29
 Conselho composto por 12 membros - 6 

teólogos escolhidos pelo Líder Supremo e 6 

juristas escolhidos pelo chefe do poder do judicial 

e aprovados pelo parlamento - que zelam pela 

observância da Constituição e da Lei Islâmica, 

podendo vetar candidaturas ao corpo legislativo 

do país. 
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de enfraquecer a List of Hope, ao vetar 

muitos de seus candidatos mais 

proeminentes, a vitória da lista em 

Tehran foi reproduzida, em escalas 

menores, ao longo do país. Nos 

resultados parciais
30

, a List of Hope 

conquistou 82 assentos de 156, contra 64 

assentos dos hardliners da Principlists 

Grand Coalition e 10 assentos da 

People’s Voice Coalition, grupo formado 

por conservadores moderados. Para 

obter maioria absoluta no Parlamento 

Iraniano, a List of Hope precisa eleger 

candidatos para 64 dos 134 assentos. 

 Nas eleições para a Assembleia 

dos Peritos, corpo composto por 88 

Mujtahdis (teólogos islâmicos) que 

elegem, supervisionam e, em caso de 

extrema necessidade, depõem o Líder 

Supremo, os resultados foram menos 

expressivos, apesar de positivos. Devido à 

frequência de candidatos que aderiram à 

mais de uma lista
31

, uma análise 

quantitativa, como feita anteriormente, 

                                                           
30

  As Eleições para o Parlamento Iraniano, em 

função da ausência de partidos políticos, é 

realizada em dois turnos. No primeiro turno, os 

candidatos que atingirem o número de votos 

correspondente ao número total de votos dividido 

pelo número de assentos são eleitos. Os assentos 

remanescentes são definidos no segundo turno 

das eleições, onde os candidatos mais votados são 

elegidos. 

31
 Para se ter uma ideia, 37 candidatos eleitos 

aderiram às 3 listas possíveis  

não é desejável. Entretanto, especialistas
32

 

na política doméstica iraniana consentem 

ao afirmar que a lista conservadora 

moderada Combatant Clergy Association 

será a mais expressiva dentro da 

Assembléia, seguida pelos hardliners da 

Society of Seminary Teachers of Qom, e 

por fim a List of Hope. Os resultados 

demonstram que há ainda uma certa 

resistência e incerteza com relação às 

tendências reformistas, algo que reflete na 

preferência dos eleitores em tentar alijá-

los do processo de accountability com o 

Líder Supremo. Apesar disso, nota-se 

que a presença de reformistas na 

Assembléia foi ampliada, o que dará a 

uma maior alavanca de negociação 

perante o Líder Supremo e uma maior 

voz na decisão do próximo Líder 

Supremo caso o atual, Ali Khamenei - 

hoje com 76 anos -, venha a ser deposto 

ou a falecer nos próximos dez anos. 

 A análise qualitativa dos 

resultados aponta para um reforço ainda 

maior das tendências reformistas 

moderadas no Irã. Isto se dá por dois 

motivos principais: em primeiro lugar, no 

parlamento iraniano nota-se uma 

convergência de agenda entre a List of 

                                                           
32

 Fonte: 

https://majlismonitor.com/en/2016/03/analysis-

2016-iranian-parliamentary-assembly-of-experts-

election-results/ 
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Hope e People’s Voice Coalition, 

principalmente com relação à condução 

da política externa, algo que enfraquece o 

poder decisório dos hardliners na 

formulação desta agenda; em segundo 

lugar, podemos notar uma divergência 

interna no âmbito da Principalist Grand 

Coalition, tendo em vista que muitos dos 

seus candidatos tendem a posicionar-se 

em favor de uma postura mais moderada 

com relação à política externa quando 

esta condiz com os interesses econômicos 

do país. 

A grande razão para a “vitória” 

reformista nas eleições de 2016 tem 

nome: Joint Comprehensive Plan of 

Action (JCPA). Em função das sanções 

estabelecidas pela comunidade 

internacional para dissuadir o Irã à 

descontinuar seu programa nuclear, o 

país que o atual presidente Hassan 

Rohani recebeu de Ahmadinejad estava à 

beira do colapso econômico: enfrentava 

uma forte estagflação, com uma inflação 

que beirava 25% ao ano; o acesso aos 

grandes bancos e centros financeiros da 

Europa e Estados Unidos era bloqueado 

por um forte sistema de sanções; seu 

acesso ao mercado internacional de 

commodities, essencial para as trocas 

internacionais do país era restrito, 

dificultando o acesso à insumos 

produtivos e quase impossibilitando as 

transações com o maior produto de 

exportação do país, o petróleo. Propondo 

como uma das pautas de sua agenda 

trabalhar pelo levantamento das sanções, 

Rohani e seu ministro das relações 

exteriores Mohammad Javad Zarif, 

valendo-se de um contexto internacional 

favorável - por exemplo, a postura menos 

intervencionista e com maior 

engajamento multilateral de Barack 

Obama, em relação à seu antecessor - 

engajaram-se em negociações 

internacionais com o EU3+3
33

 buscando 

o reconhecimento dos fins pacíficos do 

programa nuclear iraniano e, por 

consequência, o fim das sanções 

internacionais, processo que culminou na 

assinatura do JCPA, em julho de 2015. O 

JCPA pauta-se em um sistema de trust-

building no qual, ao passo que o Irã tome 

medidas para garantir à comunidade 

internacional que seu programa nuclear 

tem fins pacíficos as sanções 

internacionais, grandes responsáveis pela 

atual situação econômica do Irã, sejam 

levantadas. 

O ponto central desta análise é: a 

“vitória” reformista está fortemente 

vinculada à todo o otimismo com relação 

ao futuro iraniano, devido ao sucesso das 
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 Grupo composto por Alemanha, China, 

Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. 
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negociações para o Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA). Logo, há um 

forte componente de dependência com o 

cenário internacional, principalmente 

com relação aos Estados Unidos, que 

liderou as negociações e lidera todo o 

processo da gradual remoção das sanções 

à república islâmica. As eleições a serem 

realizadas no fim deste ano nos Estados 

Unidos e, principalmente, a forte 

polarização entre os candidatos sobre 

como conduzir as relações com o Irã, 

entretanto, carregam com si o potencial 

de alterar por completo este processo, ao 

ponto de poder colocar em xeque todo o 

sistema de accountability nuclear 

acordado e, por consequência, o 

crescimento das vertentes reformistas na 

política doméstica iraniana. Isto posto, 

faz-se necessário o estudo dos projetos 

para a política externa dos mais 

importantes presidenciáveis dos Estados 

Unidos para a plena compreensão das 

perspectivas para o reformismo iraniano. 

Os Estados Unidos atualmente 

passam por uma das mais concorridas 

primárias eleitorais de sua história. 

Apesar da Super Tuesday ter 

consolidado Hillary Clinton e Donald 

Trump como os favoritos para 

representar os partidos Democrata e 

Republicano, respectivamente, em 

nenhum dos dois partidos há um gap 

grande entre o favorito e seu oponente. 

Do lado dos republicanos, o abandono 

da corrida eleitoral por vários 

presidenciáveis fortes, como Jeb Bush e 

Marco Rubio só acirrou ainda mais a 

disputa entre Trump e Ted Cruz. Do 

lado dos democratas, a diferença entre 

Clinton e Bernie Sanders, que já é baixa, 

poderá ser mitigada pelas primárias de 

New York e California que serão 

realizadas em 19 de abril e 7 de junho, 

respectivamente, ao passo que deve-se 

levar em conta os super delegados, que 

podem alterar toda a dinâmica das 

primárias democratas
34

. A conclusão a 

que se chega é: os resultados são incertos. 

Tendo isto em vista, devemos explorar a 

agenda de política externa com relação ao 

Irã de cada candidato, a fim de se obter 

alguma segurança ao analisar as 

perspectivas para o reformismo no país. 

Do lado dos democratas, a ex-

Secretária de Estado Hillary Clinton é a 

candidata à qual se atribui a maior 

probabilidade de uma continuidade da 

agenda de política externa de Barack 

Obama. Como Senadora do estado de 

New York, Clinton foi responsável por 

inúmeras propostas para fortalecer o 
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 Super delegados são políticos influentes que 

podem escolher seu candidato sem levar em 

consideração o resultado das primárias em seus 

estados. 
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regime internacional de sanções ao Irã, 

ao passo que durante seu termo como 

Secretária de Estado de Barack Obama, 

foi a arquiteta do engajamento da 

comunidade internacional e de entidades 

privadas no sistema de sanções imposto 

ao Irã pelos Estados Unidos. Apesar de 

ser uma das grandes responsáveis pelo 

sistema de sanções que ocasionou toda a 

fragilidade da economia iraniana, Clinton 

sempre advogou a favor de uma estratégia 

dual track, onde as sanções eram seguidas 

de tentativas de aproximação diplomática 

a fim de se obter um acordo nuclear, 

sistema que, afinal, teve sucesso. 

Como candidata à presidência, 

Hillary Clinton visa o enforcement das 

condições acordadas, a fim de erodir a 

capacidade dissuasiva do Irã em sua 

região, algo que a candidata como 

intolerável. Sua postura vêm, 

informalmente, sendo chamada de 

“distrust and verify”, caracterizada pela 

observação do acordo em seus mínimos 

detalhes, penalizando-se o Irã por 

qualquer violação, à medida que visa-se 

também o fortalecimento da Agência 

Internacional de Energia Atômica, 

responsável pelo monitoramento de 

diversas cláusulas do acordo. A candidata 

também visa a ampliação da presença 

militar estadunidense no Golfo Pérsico, e 

diz que não hesitará em tomar ações 

militares se for verificado que o Irã busca 

a obtenção de armamento nuclear. 

O cenário para a política 

doméstica iraniana na possível eleição de 

Clinton será de continuidade. Para o bem 

ou para o mal a candidata visa o 

cumprimento minuncioso do acordo, 

algo já acordado pelo presidente Rohani. 

Tendo em vista que o novo corpo 

político do país terá uma maior facilidade 

para incorporar os termos do acordo à 

agenda iraniana, podemos esperar que o 

Irã se veja livre das sanções em médio 

prazo, retomando seu crescimento e 

revigorando sua economia. Tendo em 

vista que este é um dos pontos principais 

da agenda reformista, podemos esperar 

um fortalecimento desta tendência, a 

possível re eleição de Hassan Rohani e à 

longo prazo, até a consolidação da 

tendência reformista como maioria 

política no Irã. 

O ex-parceiro de Clinton na 

representação senatorial de New York, 

Bernie Sanders, difere de sua 

concorrente em diversos pontos na sua 

agenda de política externa. De certo 

modo, há uma frase em seu site que 

sumariza a posição do candidato frente 

aos desafios internacionais: “It is my firm 

belief that the test of a great nation, with 

the most powerful military on earth, is 
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not how many wars we can engage in, but 

how we can use our strength and our 

capabilities to resolve international 

conflicts in a peaceful way”
35

. Bernie é 

considerado o candidato que tende a 

abordar os desafios internacionais sob 

uma perspectiva que dê maior prestígio e 

espaço para o multilateralismo. 

Com relação ao JCPA, Bernie 

Sander assume uma postura legalista, 

compatível com o de sua concorrente à 

candidatura democrática. Apesar de 

discordar de vários pontos com relação 

ao acordo, Bernie Sanders se 

compromete à cumprir estritamente seus 

termos. Segundo o candidato, apesar de 

o acordo não ser ideal, o JCPA é muito 

mais desejável que a alternativa do 

reaparelhamento militar EUA-Israel, 

como ferramenta para erodir a 

capacidade dissuasória do Irã. 

Para o cenário de política 

doméstica, a eleição de Bernie Sanders 

pode ser considerada o cenário mais 

otimista para o crescimento do 

reformismo no Irã. Apesar de seguir a 

mesma vertente de Hillary Clinton com 

relação ao JCPA, o discurso de Bernie 

Sanders é muito menos inquisitivo que o 
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 Retirado de: 

https://berniesanders.com/issues/war-should-be-

the-last-option/ 

de sua oponente, algo que pode 

descreditar o discurso da vertente 

hardliner do Irã e facilitar o 

estabelecimento do reformismo no país.  

Do lado dos Republicanos, Ted 

Cruz, senador americano pelo Estado do 

Texas, sempre engajou-se em discussões 

sobre a balança de poder no Oriente 

Médio contra o Irã. O candidato propõe 

como pauta de sua agenda de política 

externa a reaproximação com Israel, que 

ele entende como fragilizada durante 

toda a gestão Obama, e retomar a postura 

assertiva dos Estados Unidos na defesa 

de seus interesses na região do Golfo. 

Ted Cruz também pretende reconhecer a 

Iranian Revolutionary Guard Corps 

(IRGC), o ramo das forças armadas do 

Irã que age, interna e externamente, na 

proteção da República Islâmica, como 

uma organização terrorista. 

Com relação ao JCPA, há de se 

notar que o candidato já pronunciou 

várias vezes que pretende “rasgar” o 

JCPA no primeiro dia de seu mandato. 

Em sua atuação no Senado Americano, o 

candidato opôs-se assertivamente ao 

plano de ação desde seus primeiros 

momentos de elaboração. Para Ted 

Cruz, o não reconhecimento do JCPA é 

uma questão de segurança nacional. 

Além disso, o candidato advoga pelo fim 



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

Abril de 2016 52 

de todas as negociações entre Estados 

Unidos e Irã até o país libertar todos os 

cidadãos americanos presos em território 

iraniano e reconhecer à Israel o direito 

de existência. 

O cenário para o projeto 

reformista do Irã, com a eleição de Ted 

Cruz, é muito negativo. Em primeiro 

lugar, a anulação do JCPA é um forte 

golpe para os reformistas iranianos, que 

tiveram a realização do acordo como 

pauta central de sua agenda desde a 

eleição de Rohani. Este retrocesso não só 

complicará todo o processo de 

renegociação do acordo e fragilizará a 

posição dos reformistas nas instâncias 

políticas do país, como pode erodir a 

disposição do Líder Supremo Ayatollah 

Ali Khamenei, que tem a palavra final na 

negociação dos acordos internacionais. 

Além disso, o possível reconhecimento 

por parte dos Estados Unidos da IRGC 

como uma organização terrorista é 

extremamente ultrajante para qualquer 

defensor da república islâmica, 

reforçando o discurso dos hardliners e 

podendo até converter alguns reformistas 

ao grupo (devemos nos lembrar que não 

há fidelidade partidária no país, somente 

as listas). Tendo em vista que o acordo 

nuclear e o levantamento das sanções é, 

desde sua campanha eleitoral, o ponto 

central da política externa de Rohani, a 

transformação do JCPA em papel morto 

é um forte golpe ao presidente, que irá 

enfrentar uma eleição já em 2017. Logo, 

todo este processo pode culminar no 

maior prejuízo possível para a tendência 

reformista: a perda de seu líder. 

O atual favorito do Partido 

Republicano, Donald Trump, entretanto, 

é o mais problemático de todos os 

candidatos. O candidato não tem uma 

agenda de política externa bem definida, 

mas suas declarações e discursos deixam 

a entender que o seu governo orientará a 

atuação externa única e exclusivamente 

de acordo com os interesses norte 

americanos. Podemos também, a partir 

de suas declarações, induzir que o país, 

sob seu comando, tomará 

posicionamentos cada vez mais 

unilaterais. Com relação ao Irã, este 

posicionamento reflete-se em algumas 

declarações polêmicas, como a de que os 

Estados Unidos devem ordernar a 

libertação dos cidadãos americanos 

presos em território iraniano. 

Dispensável frisar que tal comentário não 

foi bem recebido pelos hardliners 

iranianos, que com declarações como 

esta só reforçam o discurso de Estados 

Unidos como o “Grande Satã”. 

Trump já demonstrou diversas 

vezes sua insatisfação com o processo de 
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negociação do JCPA. O candidato já 

declarou diversas vezes que nunca viu 

uma negociação conduzida de maneira 

tão incompetente e que culminasse em 

um acordo tão horrendo, que estaria 

mais próximo de ocasionar um 

holocausto nuclear do que reforçar a 

segurança nacional. Entretanto, talvez em 

função de sua formação como homem de 

negócios, o candidato critica a postura de 

Ted Cruz (que diz que rasgará o acordo), 

assumindo uma posição legalista frente 

ao acordo semelhante à de Hillary 

Clinton: o candidato diz que cumprirá 

sua parte do acordo, mas que observará 

minunciosamente todas as cláusulas 

acordadas, punindo severamente o Irã 

por qualquer deslize. 

 É muito difícil fazer previsões 

quando o assunto é o candidato anti-

establishment Donald Trump. A 

ausência de uma agenda bem definida de 

política externa e a sequência infindável 

de declarações polêmicas torna difícil 

saber se o que o candidato declara é um 

item de sua futura agenda ou um mero 

recurso discursivo. Ironicamente, a única 

perspectiva que podemos ter, com 

segurança, é a incerteza. A incerteza, 

entretanto, não beneficia os reformistas, 

tendo em vista que muito de sua agenda 

depende hoje de um cenário político 

externo favorável que deixará de existir. 

Por outro lado, a eleição de Trump 

sinaliza um reforço do discurso dos 

hardliners, tendo em vista que muitos 

utilizaram o possível mandato do 

presidenciável como alavanca política 

para angariar apoio durante as eleições de 

2016, e provavelmente o farão com ainda 

mais eficiência se a eleição do candidato 

se concretizar. 

 Conforme os resultados 

das eleições iranianas foram apurados 

uma nova piada surgiu em Tehran: o 

Ministro das Relações Exteriores 

Iraniano, Mohammad Javad Zarif, liga 

para o Secretário de Estado Americano, 

John Kerry, e faz a seguinte oferta: “John, 

nós acabamos de ter sucesso em derrotar 

os nossos hard-liners. Nos dê um toque 

se precisar de algumas dicas para derrotar 

o Sr. Trump”. Mais do que o bom 

humor iraniano, entretanto, a piada atesta 

também uma triste realidade: a 

preocupação iraniana com a vitória de 

um candidato conservador pode ser o 

estopim para um novo “Efeito 

Ahmadinejad”, onde a eleição de um 

presidente com orientações 

intervencionistas para a política externa - 

como ocorrido na eleição de George W. 

Bush - reflete domesticamente na 

legitimação do discurso conservador anti-

ocidente, retrocedendo os avanços 

realizados pelos grupos reformistas e 
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lançando o país novamente nas mãos de 

hardliners. Tendo em vista que nas 

eleições presidenciais iranianas de 2017 o 

ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad é 

cotado como representante preferido da 

vertente hardliner, o “Efeito 

Ahmadinejad” pode adquirir até uma 

conotação literal.  
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