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Introduçáo
Criado e implantado em 1979 pela

Programa foi coordenado pela CAPES. A

Coordenação de Aperfeiçoamento de

partir de 31 de dezembro de 1999, o PET

Pessoal de Nível Superior (CAPES), o

teve sua gestão transferida para a

PET – então Programa Especial de

Secretaria de Educação Superior, ficando

Treinamento

de

sob a responsabilidade do Departamento

Educação Tutorial – é um Programa

de Projetos Especiais de Modernização e

acadêmico

Qualificação do Ensino Superior.

e

hoje

Programa

direcionado

a

alunos

regularmente matriculados em cursos de
graduação.

Tais

estudantes

são

Desde

então,

vem

sendo

executado levando em conta as diretrizes

selecionados pelas instituições de ensino

e

superior

se

universidades às quais se vincula, e que

recebendo

passaram a ser responsáveis por sua

de

organizam

que
em

participam
grupos,

e

orientação acadêmica de professores-

os

interesses

acadêmicos

das

estruturação e coordenação.

tutores.

O PET/REL – Programa de

O PET visa envolver os alunos

Educação

Tutorial

em

Relações

que dele participam num processo de

Internacionais – foi criado em 1993.

formação

Inserido nos grupos PET da Universidade

integral,

propiciando-lhes

compreensão abrangente e aprofundada

de

de sua área de estudos. São objetivos

pioneirismo em levar o campo de estudos

deste Programa: a melhoria do ensino de

Brasília,

orgulha-se

por

seu

das relações internacionais para o âmbito

graduação, a formação acadêmica ampla

do Programa. O PET/REL hoje conta

do estudante, a interdisciplinaridade, a

com

atuação coletiva e o planejamento e a

atividades baseadas nas três funções

execução, em grupos sob tutoria, de uma

básicas da Universidade: ensino, pesquisa

gama

e extensão.

diversificada

de

atividades

acadêmicas. Até o ano de 1999, o

14

alunos,

que

desenvolvem
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O Láborátorio de Análise dás
Reláçoes Internácionáis

No contexto do PET/REL, insere-se o

compreensão acerca do comportamento

Laboratório de Análise de Relações

dos atores internacionais.

Internacionais

(LARI),

idealizado

e

O Laboratório de Análise de

organizado desde 2005. Concebido como

Relações

atividade de pesquisa e extensão do

concepção, constituiu-se num esforço

trabalho do grupo a toda comunidade

analítico que tem por meta capturar, de

acadêmica, o LARI tem por objetivo

forma clara e objetiva, os fatos da

observar a conjuntura internacional e

conjuntura internacional que podem

produzir interpretações cientificamente

engendrar-se com processos e dinâmicas

embasadas acerca da mesma.

mais amplos das Relações Internacionais.

Internacionais,

desde

sua

O cerne das atividades do LARI

Para tanto, buscam-se usar mecanismos

compõe-se de encontros mensais com

que possibilitem o enquadramento dos

temas

os

fatos nas dinâmicas e que favoreçam o

participantes são encorajados a indicar

exercício intelectual de seleção dos temas

elementos de análise relevantes e a

tratados e da produção de análises. Seu

identificar

e

intuito é eliminar arbitrariedade e adquirir

previsões relativas aos tópicos abordados,

objetividade. Desse modo, foram criados

num esforço concertado e organizado.

descritores para categorizar os temas

Após a discussão dos temas estabelecidos

selecionados e direcionar o exercício de

nas reuniões mensais, os membros do

produção das análises para um foco mais

PET/REL

acadêmico.

pré-definidos,

relações,

produzem

nos

quais

explicações

análises

de

conjuntura, baseadas na premissa de que
o estudo e a aplicação de metodologia e
teoria

científica

permitem

melhor
4
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Antes de expor os instrumentos de

seguir lista os seis descritores idealizados

classificação, vale ressaltar que as

pelo PET/REL para classificação das

categorias não se esgotam em si mesmas,

análises de conjuntura produzidas.

podendo ser atualizadas à medida que
houver necessidade de fazê-lo. A tabela a

Descritor
Escalada ou estabilização
de tensões e conflitos

Definição
Vinculado à variável de aumento ou contenção da
violência, enquadrando dinâmicas tais como conflitos
interestatais, guerras civis e crises humanitárias;
Desde a ótica multilateral, engloba processos

Construção de
governança

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 antihegemônica

Aplicação da capacidade hegemônica para induzir
a ordem internacional nos moldes e valores desejados, ou
movimentos inversos, de contestação dessa ordem e do
hegemon;
Dinâmicas sistêmicas de desenvolvimento de

Integração

laços políticos, econômicos e sociais, que tenham por
base espaços interativos entre atores internacionais
relevantes;
Processos de spillover, nos quais fenômenos

Transbordamento

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.
5
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A conjunturá internácionál de 2016 e 2017
A conjuntura internacional dos últimos

sentimentos e das crenças em detrimento

meses é o foco das análises aqui descritas.

da razão.

Após um processo de seleção de fatos e

O segundo tema aborda a convergência de

processos relevantes, o PET-REL procurou

forças políticas em países democráticos,

elementos de conjuntura que os ligassem e

caracterizadas pela ascensão de líderes

indicassem tendências comuns. Assim, o

políticos

que se segue é produto de um esforço

globalização,

coletivo que se estende desde a produção

antipolíticas.

da pauta do Laboratório, as discussões

Finalmente,

empreendidas e a posterior produção

cibernéticos vieram em conjunto com a

individual das análises. Os resultados,

democratização da informação, através de

expostos nesse boletim, procuram traduzir

hacktivismo ou redes sociais organizando

esses esforços e construir perspectivas

manifestações. Porém, hackers começaram

futuras com relação aos temas abordados.

a interferir em eleições nos países

Nessa edição, foram privilegiados três

democráticos, mudando o cenário político.

conservadores
e

os

em

contrários

à

sua

maioria

movimentos

políticos

temas relacionados: O fenômeno da
Política da Pós-Verdade, a Nova Onda

Boa leitura!

Populista, e os movimentos políticos
Cibernéticos.
O primeiro decorre do fato de que a
democratização e descentralização da
informação possibilitou uma contestação
aos antigos detentores da informação, mas
ao mesmo tempo reforçou uma leva de
notícias falsas ou que tem o intuito de
moldas o pensamento político através dos

6
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Políticá dá Pos-Verdáde
O espáço dás mulheres ná pos-verdáde
por Barbara Tiemi Okamura

Desde que a expressão “fatos

na pós-verdade ante um contexto de

alternativos” foi utilizada para descrever as

silenciamentos

mentiras contadas por Donald Trump em

provenientes de estruturas machistas.

e

constrangimentos

sua campanha presidencial e inúmeras

A pós-verdade pressupõe que, para

inverdades foram apontadas nos discursos

se incluir em suas dinâmicas, é essencial

de outros líderes políticos, a ideia de pós-

que se possa falar, ser ouvido e que se tenha

verdade ganhou força. Esse conceito foi

forte

definido pelo Dicionário Oxford (2016)

Porém, em uma realidade global de

como “circunstâncias nas quais fatos

machismo deve-se considerar que entre

objetivos são menos influentes em moldar

homens e mulheres há relações de poder,

a opinião pública do que apelos ao

que geram e perpetuam diferenças no

emocional e às crenças pessoais”. A partir

acesso a certos espaços – principalmente o

disso, pode-se pensar que a autoridade

público – e na atuação dentro desses.

advinda de especializações, títulos, entre

Assim, suas possibilidades de fala, de ser

outros, é prescindível para validar uma

compreendida e de persuasão são menores

afirmação; qualquer um que tenha uma

em relação às masculinas, dificultando a

retórica

na

sua participação na pós-verdade. Um dos

sensibilização do receptor, pode criar e

efeitos disso é a maior credibilidade de

fazer ser aceita a sua própria verdade.

homens

Entretanto, é realmente aceitável que

comparados

qualquer um conte qualquer mentira? Esta

chamadas de mentirosas, enquanto eles

análise argumentará que, ao se tratar de

falam apenas “fatos alternativos”.

convincente,

baseada

capacidade

e

seus
às

de

convencimento.

discursos
mulheres,

quando
que

são

mulheres, a resposta é não e dissertará

Silenciamentos políticos – ausência

sobre as possibilidades de inserção dessas

de discurso – ocorrem, segundo Sophia
7

PET-REL
Análise de Conjuntura Março 2017
Dingli (2015), quando violências são

sofrer inúmeros outros constrangimentos,

infligidas a indivíduos ou grupos sociais.

por exemplo, aqueles de cunho moral. Faz-

Logo, para entender

o porquê das

se necessário perguntar: quais são as

oportunidades discursivas e capacidades

chances de fala feminina considerando

persuasivas relativamente menores das

todos esses empecilhos?

mulheres, é necessário identificar as

Ademais, mesmo que alcancem

violências que essas sofrem. Baseando-se

espaços discursivos, as mulheres ainda

em Johan Galtung, Dingli (2015) diz que

enfrentarão

os constrangimentos podem ser de três

simbólica. Essa por sua vez, está presente

tipos: direto1, estrutural e simbólico. O

nos aspectos culturais de uma sociedade e

foco aqui será nos dois últimos e como eles

é usada como justificativa para a violência

silenciam mulheres.

estrutural e a direta. Talvez seja a de maior

uma

outra

violência:

a

A violência estrutural é aquela

importância dentro do contexto da pós-

gerada por diferenças na distribuição do

verdade, uma vez que símbolos e imagens

poder e que não pode ser atribuída a

dão legitimidade a discursos e logo,

alguém específico, mas que pode ser vista

contribuem fortemente para a capacidade

materialmente. No caso das mulheres, os

de convencimento de um indivíduo em

efeitos desse tipo de violência são

relação a outros.

observáveis em inúmeras formas: estupros,

Personagens mulheres na cultura

agressões, trabalho doméstico entendido

popular – filmes, livros, músicas – que se

socialmente como feminino e a sua má ou

encaixam em estereótipos como os da mãe,

nula

Essas

da esposa perfeita, da femme fatale ou da

consequências em conjunto incorrem na

menina cuja maior qualidade é ser bonita,

dificultação do acesso da mulher ao espaço

podem parecer inofensivos mas criam um

público - onde ideias, políticas e possíveis

imaginário coletivo no qual as mulheres só

mudanças são debatidas. As mulheres

podem ocupar o espaço doméstico e um de

precisam, muitas vezes antes de adentrá-lo,

seus maiores atributos é sua capacidade de

cumprir suas obrigações domésticas -

satisfazer sexualmente homens. Assim, no

cozinhar, lavar a louça, cuidar das crianças

âmbito público, mulheres inteligentes, bem

e dos idosos - e aceitar correr o risco de

articuladas e com opiniões fortes são vistas

remuneração,

etc.

1

A violência direta é uma ação proposital de uma
pessoa a fim de prejudicar outra fisicamente ou
psicologicamente (DINGLI, 2015).

8
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como fora do seu suposto lugar e por isso

oportunidades

descreditadas. Um exemplo disso é Hillary

masculinas, o que, aliado à diminuição da

Clinton, uma mulher que alcançou cargos

viabilidade das suas falas, prejudicam a

altos na vida política de seu país – posição

produção de suas verdades.

essa inesperada, dentro de estruturas

e

potencialidades

A pós-verdade, então, demanda que

machistas, para uma mulher – ter sido

indivíduos

chamada por Trump de “nasty woman”

consigam persuadir outros a acreditar em

(mulher nojenta), a fim de desqualificá-la

suas verdades para que esses possam

(BURIGO,2016).

encaixar-se em seu contexto. Ainda assim,

falem,

sejam

ouvidos

e

As consequências da violência

têm-se olvidado que a capacidade de

simbólica podem ser vistas, por exemplo,

realizar essas ações difere entre grupos

durante a campanha presidencial de

sociais. Nesta análise focou-se no potencial

Trump, que declarou que Ivanka Trump

das mulheres – de forma geral – de se

possuía um belo corpo e que se não fosse

inserirem nesse processo, mas é essencial

sua filha, provavelmente a namoraria

ressaltar que essas possibilidades possuem

(BERKOWITZ,

ele

clivagens internas aos grupos, uma vez que

escolheu ressaltar os atributos físicos dela,

esses não são homogêneos e que variadas

ocultando o fato de que é uma empresária

opressões – de classe, de raça, de

do ramo da moda. Logo, o seu sucesso e as

sexualidade, etc – se sobrepõem e

suas ideias sobre negócios não têm

intensificam violências diretas, estruturais

relevância; o que realmente importa é o

e simbólicas. Tais violências dificultam a

quão atraente ela é. Seguindo esta lógica,

presença e atuação de mulheres nos

as

sobre

espaços públicos e com isso tornam sua

ciências, política e qualquer outro assunto

fala menos possível e menos crível em

que

machistas

relação aos homens, ou seja, produzem

menos

silêncios políticos. Portanto, a pós-verdade

visibilidade e legitimidade, uma vez que

pode até extinguir a importância de fatos

esses tópicos estão além do suposto lugar

objetivos, mas não extingue a existência de

feminino

além

relações de poder entre os gêneros. Faz

também do conhecimento das mulheres.

com que homens possam ter a sua própria

Portanto, as suas possibilidades de ser

verdade, mas as mulheres sejam julgadas

ouvidas e as suas capacidades de convencer

como mentirosas.

2016).

contribuições

fuja

às

socialmente

de

mulheres

expectativas
impostas

e

Assim,

têm

consequentemente,

o outro são menores em relação às mesmas
9
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A cirándá entre os movimentos populistás, ás
redes sociáis e á políticá dá pos-verdáde
por Bruna Bastos
Após a ampla divulgação da palavra “Pós-

sociais se tornaram um terreno fértil para a

verdade” pelo dicionário Oxford em 2016,

disseminação da política da pós-verdade,

muito tem se falado sobre o assunto.

principalmente

Contudo, diante de sua grande repercussão,

populistas que vêm ascendendo. Se, como

inúmeras vezes, o conceito de pós-verdade

apontavam os estudiosos, o campo fértil

tem sido associado erroneamente ao

para o populismo era mesmo a América

conceito de mentira. Em síntese, a pós-

Latina, hoje, ele também parece encontrar

verdade está relacionada às circunstâncias

um pequeno espaço no Oeste Europeu e

nas quais fatos objetivos têm menos

nos Estados Unidos.

para

os

movimentos

influência em moldar a opinião pública do

As eleições estadunidenses de 2016

que apelos à emoção e a crenças pessoais

são um exemplo da estreita relação entre as

(OXFORD

2016).

redes sociais, o populismo e a pós-verdade.

Diante do boom das redes sociais, o

O populismo foi o pilar da propaganda

fenômeno da pós-verdade veio bem a

política do candidato e eleito presidente

calhar aos movimentos populistas, ligando

Donald Trump. Foi através da relação

ao outro, como uma verdadeira ciranda.

direta entre Trump e as massas populares

DICTIONARIES,

O que vem sendo chamado de Era

que sua candidatura foi alavancada. Dentre

da Pós-Verdade é, na realidade, um tempo

os meios de propaganda mais difundidos

em que a verdade está sendo substituída

estão as redes sociais, em particular, o

por opiniões pessoais. Em tempos em que

Twitter. Foi nesta rede social que o até

as redes sociais passaram a ser algo

então candidato encontrou o apoio de que

cotidiano na vida dos indivíduos e as

precisava para expandir seus ideais.

informações passaram a circular em maior

Em sua conta pessoal do Twitter,

quantidade e com maior velocidade, as

Trump fez inúmeras postagens sobre o

opiniões, crenças e preferências pessoais

cenário político dos Estados Unidos,

têm afetado diretamente a formulação de

criticando as iniciativas políticas adotadas

opinião pública. Nesse sentido, as redes

no governo Obama e as propostas de sua
11
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rival, a candidata Hillary Clinton. Além

fatos

cotidianos do presidente, seus

disso, o candidato compartilhou acusações

posicionamentos, seus questionamentos e

de estupro contra Bill Clinton, ex-

suas crenças pessoais, carregadas de um

presidente e esposo de Hillary, a fim de

chamado “tempero emocional”.

abalar sua campanha, a qual levantava a

Em 29 de março deste ano, o

bandeira da promoção dos direitos e

presidente publicou: "Se ao menos as

empoderamento das mulheres.

pessoas de nosso grande país pudessem ver

À época, o slogan de sua

a forma tão imprecisa pela qual meu

candidatura, “Make America Great Again”

governo está sendo coberto através de

(Faça a América grande outra vez),

certas mídias", "Lembrem-se de quando o

projetou a imagem de um Estados Unidos

The New York Times pediu desculpas aos

enfraquecido e intimidado no cenário

seus assinantes por sua falha de cobertura,

político e econômico internacional, um

logo após as eleições. Agora estão fazendo

país que precisava de um líder que pudesse

pior.". Apesar de haver fatos e estáticas que

retomar o desenvolvimento estadunidense.

divergem claramente das medidas políticas

Nesse sentido, o próprio slogan também é

que vêm sendo adotadas por Trump, o

uma representação do fenômeno da pós-

presidente

verdade, pois durante o governo de Obama,

argumentos proclamados por pessoas que

logo em seguida à uma das maiores crises

odeiam seu governo. Assim, Trump vem

enfrentadas pelo país, o PIB voltou a

convencendo seus eleitores, muitos dos

crescer, o desemprego caiu a 4,7% e o

quais, árduos seguidores de suas redes

déficit

sociais.

recuou

(O

GLOBO).

Trump

insiste

que

são

meros

também se baseou em fatos isolados, como

Em uma entrevista ao jornal

os recentes ataques terroristas na Europa

Deutsche Welle, Joseph Nye, cientista

para defender o argumento de que o país

político

estaria em condições de risco e para

interdependência

legitimar suas políticas anti-imigração.

internacionais, comentou sobre o que o

e

teórico

co-fundador
nas

da

relações

Esse argumento esteve presente não

jornalista chamou de “diplomacia do

apenas em seus discursos políticos, mas

Twitter”. Nye afirmou que os EUA

também nas redes sociais. Seu perfil no

perderam soft power como resultado da

Twitter já possui mais de 34 mil

campanha eleitoral e da qualidade do

publicações e cerca de 27,6 milhões de

discurso político e que isso tende a se

seguidores. As publicações representam

repercutir quando se olha o jeito como
12
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Trump tem usado o Twitter para publicar

dizer o mesmo do uso das redes sociais

declarações provocativas que tem como

para se fazer política. Nesta ciranda entre o

objetivo manipular a imprensa. Nye

populismo, as redes sociais e a pós-

ressalta ainda que, para ele, Trump foi um

verdade, não é possível prever o momento

candidato fora do comum quando se vê a

em que a música irá parar de tocar.

maneira como ele usou o Twitter e a mídia

Referências

em geral. Além disto, ele aponta para o fato

Deutsche Welle. “Joseph Nye: Trump's

de que Donald Trump é um presidente com

tweets harm US soft power”

pouca

de

<http://www.dw.com/en/joseph-nye-

imprensa e com uso constante do Twitter

trumps-tweets-harm-us-soft-power/a-

de forma pessoal, o que é incomum no

37143074>

histórico dos presidentes.

_________ “Donald Trump, der Twitter-

participação

em

coletivas

O populismo vem ganhando força na

Präsident”

Europa. Próximo ao período de eleições,

<http://www.dw.com/de/donald-trump-

grupos

der-twitter-pr%C3%A4sident/a-

de

extrema

direita

vêm

se

consolidando e conseguindo maior apoio

37421861>

popular, principalmente em razão da

Donald J. Trump (perfil oficial no Twitter)

aversão europeia ao intenso fluxo de

< https://twitter.com/realdonaldtrump>

refugiados vindos do Oriente e do Norte da

O Globo. “Balanço do governo Obama é

África. Além disto, tendo em vista a

positivo na economia“

crescente influência das redes e mídias

<http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-

sociais na formação da opinião pública, as

leitao/post/balanco-de-obama-e-positivo-

mesmas podem ser mais um dos fortes

na-economia.html>

instrumentos a serem utilizados e assim,

Oxford Dictionaries. “Word of the year

haverá mais campo fértil disponível para o

2016”

crescimento do fenômeno da política da

< https://en.oxforddictionaries.com/word-

pós-verdade. A “Diplomacia do Twitter”,

of-the-year/word-of-the-year-2016>

utilizada por Donald Trump, pode ser um
fenômeno singular, entretanto, não se pode
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Post-Truth Reálness: párodies ánd
reconstruction of gender
por Gabriel Lessa

In 2016, The Economist published an

Hillary

article on the post-truth politics that had

Marine Le Pen (TRAUB, 2017) and others.

international repercussions. Although the

However, the discussion on post-

phenomenon is many times described as a

truth elements of contemporary life might

contemporary effect, this analysis argues

take different proportions when analyzed

that it is, in fact, something often present

through the perspective of gender studies.

throughout human history, while also

To Judith Butler, gender and sex are

exploring

crystallized historical conceptions which

the

impacts

of

gender

perspectives on the matter.

Clinton

(BANDLER,

2016),

were “naturalized”, but serve to specific

Post-truth can be understood as a

political purposes and do not reflect any

phenomenon in which the “truth” is of

material reality at all (BUTLER, 2015).

lesser importance, and discourses may be

The categories gender and sex are then

used to reinforce prejudices without any

revealed as manufactured truths that appeal

factual base (POST-TRUTH POLITICS,

to the “common sense”, very much like the

2016). According to the referred article,

post-truth effect does.

Donald Trump’s presidential campaign

If the very idea of gender is an

strategy is an example of this new form of

example of the post-truth application, then

politics and could only be possible with

it is impossible to call such phenomenon a

communicational tools available nowadays

novelty in the international system, or to

– social media in particular. The same sort

trace its roots back to social media. Yet, the

of strategy has been pointed as recurrent in

available technology gives new shapes to

the campaigns and speeches of other

the effects of post-truth. Not only is the

preponderant political figures such as

access to information democratized, but
also its production1

1

Although this idea is central to the present
analysis, it is a debatable point. For other

perspectives on the matter, please see Okamura
or Ramos’ argument.
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of it. What does this mean to the

defy the limits of male and female,

possibilities

exposing the fluidity of the identity

of

interpretation

and

performance of gender?

portrayed (BUTLER, 2014; SCHMIDT,

When the sources and means that

2014).

spread conceptions on gender and sex are

Evidently, many critics to the show

pluralized, the multiplication of possible

also arise: the trans community and

interpretations to the categories is an

feminist activist frequently call on the use

expected consequence. This is not to say,

of

of course, that alternative forms of

stereotypical representations (EDGAR,

interpretation depend on technological

2011), what has repercussions on which

advance to exist, but that the spectrum of

ideas are abandoned or adopted throughout

mainstream and what can be showcased on

the seasons (SCHMIDT, 2014). Yet, it is

the media is expanded – thus legitimizing

important to point that even when Drag

new forms of doing gender.

Race is being criticized, it is effectively

The

American

reality

improper

lingo

and

problematic

show

establishing itself as a platform for

RuPaul’s Drag Race can be used as a case

discussions on gender, sex and sexuality –

study to illustrate this perspective. The

therefore contributing to the consolidation

competition focuses on skills considered

of alternative forms of thinking these

important for a drag performer – such as

categories.

sewing, dancing and modeling – and has

The multiplication of the sources

been aired since 200923. Despite its

capable of producing what is deemed as

unorthodox thematic, the reality is on its

“truth” is in fact an important advance to

ninth season, currently broadcast on VH1,

the post-truth politics in contemporary

having significant impact on American pop

times.

culture (HUBA, 2015; PETSKI, 2017).

concepts are still reproduced in mainstream

The multiple performances of gender

media, the room for contestation and

sponsored by Drag Race expand the

discussion on them has been vastly

mainstream interpretation of gender and

widened. The impacts of these new

sex. Through parody in the representation

possibilities on gender can be enormous, as

of gender, the drag queens on the show

the growing popularity of shows like Drag

2

and gays and just about anyone who enjoys a gay
point of view” (EDGAR, 2011).

Produced by LOGO, a TV network that describes
itself as “entertainment programming for lesbians

Although

crystallized

gender
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Race legitimizes identity reinterpretations

In a world where the “truth” has

that expand the limits of the body and its

been rarely ever an essential element of the

meanings.

discourse, the democratization of means to

The acceptance and propagation of

produce knowledge is an important step to

fresh gender perceptions paint interesting

free the oppressed. Although it may be

sceneries for the future. If on the one side

impossible to reach the “truth” of gender,

such representation is positive for its

buried

subversive potential, on the other, it can be

layers of post-truths, its realness is easily

very

other

accessible and comes in handy as a tool to

competitive reality show, the queens on

deconstruct ideas that limit identity-

Drag Race must conform to certain

building itself.

standards to impress the judges, their

References:

hazardous.

As

in

any

competitors and the audience. This process
may

create

new

rigid

molds

of

performance, merely incorporating the
alternative into the mainstream without
effectively disturbing the system.
In the great tradition of Paris is
Burning 34to which RuPaul’s Drag Race is
always

referencing, “realness” is

to

underneath

BENDLER,

multiple

Aaron.

historical

Fact-Checking

Hillary: Her 9 Biggest Lies. Daily Wire.
2016.

Available

<http://www.dailywire.com/news/9507/fa
ct-checking-hillary-her-9-biggest-liesaaron-bandler#>.
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero:

perfectly portray the role of a woman or of

Feminismo e Subversão da Identidade.

a straight man. The idea is to create an

Civilização Brasileira: Rio de Janeiro.

illusion so convincible, that it dissolves any

2015.

connection between the physical body and
the gender performance. If post-truth is the
manipulation

of

ideas

to

reinforce

prejudice, realness is the parody version of
it – the satirical reinterpretation of
naturalized lies.

at:

EDGAR, Eir-Anne. “Xtravaganza!”: Drag
Represesntation and Articulation in
“RuPaul’s Drag Race”. Studies in Popular
Culture, vol. 34, n. 1, p. 133-146. 2011.
HUBA, Jackie. Build Fan Loyalty Like
RuPaul and America’s Top Drag Queens.

3

Paris is Burning is an american documentary on
the ball culture of 1980’s New York, praised for its
significance to the LGBT community.
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Forbes. 2015. Available at:

does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-

<https://www.forbes.com/sites/jackiehuba

entirely-art>.

/2015/06/01/build-fan-loyalty-like-rupauland-americas-top-drag-queens/>.

SCHMIDT, Christopher. Is that a “read”?
The contentious politics of drag

PETSKI, Denise. ‘RuPaul’s Drag Race’

performance. JSTOR Daily. 2014.

Draws Nearly 1M Viewers In VH1 Debut.

Available at:

Deadline. 2017. Available at:

<https://daily.jstor.org/rupauls-drag-race-

<http://deadline.com/2017/03/rupauls-

transgender-cultural-studies/>.

drag-race-ratings-records-1-million-

TRAUB, James. Marine Le Pen Is Donald

viewers-season-9-premiere-vh1-

Trump Without the Crazy. Foreign Policy.

1202053113/>.

2017. Available at:

POST-TRUTH POLITICS: ART OF THE
LIE. The Economist. 2016. Avaliable at:
<http://www.economist.com/news/leaders

<http://foreignpolicy.com/2017/02/16/mar
ine-le-pen-is-donald-trump-without-thecrazy-front-national/>.

/21706525-politicians-have-always-lied-
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Verdáde ou Desáfio?
por Oliver Albert Freiberg
“One sometimes sees more clearly in the man who lies
than in the man who tells the truth.
Truth, like the light, blinds.
Lying, on the other hand, is a beautiful twilight,
which gives to each object its value”
Albert Camus

A disseminação de mentiras não é

pessoas trocarem informações entre elas, ao

algo recente, e muito menos incomum. No

invés de recebê-las já carregadas de viés

entanto, essa prática foi acelerada com o

político dos detentores da “verdade”. No

advento

da

entanto, essa descentralização derrubou os

de

grandes guardiões da informação3. Com a

comunicação. A frequência de notícias

desconfiança nas instituições de notícias e

falsas na política internacional aumentou a

nos

tal ponto que a palavra do ano da Oxford

oportunidade para ganharem popularidade,

Dictionaries de 2016 foi a “Pós-Verdade”1.

ressurgindo os movimentos antiliberais

A verdade não importa mais, contanto que

populistas.

estejamos ganhando seguidores através de

O

das

democratização

mídias
dos

sociais

e

meios

apelos às emoções e crenças pessoais2.

dados,

políticos

governo

tomaram

russo

iniciou

a

o

processo de contar inverdades sobre

A Internet trouxe liberdade para

acontecimentos políticos. “Nacionalistas

seus usuários, a participação política se

ucranianos crucificaram crianças”, “o

tornou mais democrática, contestações

governo da Ucrânia derrubou o Voo 17 da

foram atendidas, como ocorreu na Ucrânia,

Malaysia Airlines em 2014”, “não havia

Myanmar e Egito. Foi uma maneira de

tropas russas no território ucraniano”4.

1

governos, que possuíam certa autoridade ao
proclamarem acontecimentos.
4
FUKUYAMA, F. The Emergence of a Post-Fact
World. Project Syndicate. Disponível em:
https://tinyurl.com/jozy4v6. Acessado em
30/03/2017.

Word of the Year 2016 is…Post-Truth. Disponível
em: https://tinyurl.com/hfl2boy. Acessado em:
20/03/2017.
2
Art of the Lie. The Economist. Disponível em:
https://tinyurl.com/hhn7shu. Acessado em
20/03/2017.
3

Fukuyama emprega o termo “guardiões da
informação” para designar grandes mídias e
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Estes são alguns exemplos que o governo

soavam confortantes para uma população

russo,

Putin,

cada vez mais afetada por uma crise política

disseram em conferências de imprensa,

e econômica, fomentando sentimentos

apesar

xenófobos como uma maneira de encontrar

incluindo

de

o

Presidente

não

haver

nenhuma

fundamentação no que disseram.

uma causa para os problemas, assim

O caso mais emblemático seria o

solucionando o problema ao atacar os

agora Presidente dos Estados Unidos

grupos alvos das falácias de Donald Trump.

Donald Trump, cujas alegações foram

Outros

países

passam

pelo

avaliadas pela PolitiFact, site que avalia as

problema da política da pós-verdade.

fontes de alegações de políticos através de

Angela Merkel, Chanceler alemã, está

pesquisa

69%

sofrendo uma série de ataques falaciosos

“majoritariamente falsas”, “falsas”, ou

devido à recente abertura das fronteiras da

“calças em chamas”5. Trump conseguiu se

Alemanha para os refugiados de áreas de

eleger

que

conflito no Oriente Médio6. Alemães

agradassem ao público descontente e

xenofóbicos radicais, incluindo membros

desconfiante com a política americana. “Há

de

uma crise de imigrantes na Suécia”,

enfurecidos com a decisão da chefe de

“Obama fundou o Estado Islâmico” e

Estado, chegando a compartilhar notícias

“Obama não nasceu nos Estados Unidos”.

falsas, afetando negativamente o processo

Eram

reais,

democrático do país. Mentiras, como a de

principalmente por Trump insinuar que era

que Merkel é filha de Hitler7 ou que Trump

verdade através de sua sua famosa frase

deu um recibo da OTAN a Merkel de

“Muitas pessoas estão dizendo…” e por

$500bi por serviços prestados para defesa8,

questionarem a origem dos fatos, não a

foram compartilhadas nas redes sociais e

veracidade deles. Além disso, essas frases

em sites de notícias não-oficiais9. Com isso,

5

http://macedoniaonline.eu/content/view/26363/53/.
Acessado em: 22/03/2017.
8
Germany slams ‘intimidating’ £300bn White
House bill. The Times. Disponível em:
https://tinyurl.com/kd424kg. Acessado em
01/03/2017.
9
Fake News: Donald Trump did not give Angela
Merkel a $500B NATO invoice. Global News.
Disponível em: https://tinyurl.com/klg8cao.
Acessado em 01/03/2017.

intensa,

utilizando

frases

como

de

que

mentiras

soavam

Donald Trump’s file. Disponível em:
https://tinyurl.com/n9qvuhp. Acessado em:
22/03/2017.
6

Angela Merkel urges her party to counter
populist 'lies spread on social media' as she refuses
change her open door migrant policy. Mail Online.
Disponível em: https://tinyurl.com/kpgpsn6.
Acessado em: 01/03/2017.
7
Current Chancellor of Germany, Hitler’s
Daughter? Disponível em:

grupos

neo-nazistas,

ficaram
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partidos

radicais

político,

como

surgem
a

no

cenário

Alternative

dessas postagens. Com a troca de governo

für

no Brasil, os líderes atuais pretendem se

Deutschland (Alternativa para Alemanha),

legitimar através de reformas no governo,

que se aproveitam de notícias falsas para

como a reforma da previdência social e a

impulsionar sua campanha, conseguindo

reforma

engajar cada vez mais pessoas, se tornando

apresentadas à população por meio de

uma ameaça para a reeleição de Merkel e a

propagandas sentimentalistas, que moldam

própria democracia alemã.

o posicionamento político da população

O Brasil não foi exceção. As

do

através

de

ensino

médio,

frases

ambas

impactantes

e

jornadas de junho de 2013 incentivaram

moralizantes, como “Pessoa do bem

brasileiros a participarem mais da política

também mata, não dirija e use o celular” ou

do país. No entanto, fundamentalistas

“Se a Reforma da Previdência não for

começaram a escrever no Facebook ou a

aprovada, tchau, Bolsa Família; adeus,

gravar vídeos no YouTube conspirando

Fies”, sem discutir sobre as reais causas e

sobre o cenário político da época. Na

consequências dos problemas de educação

semana do processo de impeachment da

e do déficit na economia, mas somente para

Presidenta em 2016, três das cinco notícias

angariar apoio da população.

mais compartilhadas em redes sociais sobre

Esse

deslocamento

para

os

a situação eram mentirosas, de acordo com

sentimentos em detrimento dos fatos

a BBC Brasil10. A quantidade de postagens

desmantela o poder da verdade, e provoca

dizendo que o filho do ex-Presidente Lula

uma verdade seletiva. Isso ocorre devido à

da Silva era dono da empresa bilionária de

repulsa aos fatos, que forçam os cérebros a

carnes Friboi, ou que a então Presidenta

pensarem

Dilma

tentando

generalizada dos usuários de tecnologia os

implementar um regime comunista através

renderam à preguiça de buscar fontes

de uma ditadura socialista chegou a níveis

confiáveis de notícias, e isso só deixa claro

alarmantes, tanto pela quantidade de

como a Internet está deixando as pessoas

compartilhamentos quanto pela facilidade

mais

de desmentir essas notícias. Uma rápida

consequências para a política são a

pesquisa na BBC Brasil mostra as falácias

disseminação de notícias falsas, afetando o

10

https://tinyurl.com/h44d8ye. Acessado em
21/03/2017.

Rousseff

estava

Na semana do impeachment, 3 das 5 notícias
mais compartilhadas no Facebook são falsas. BBC
Brasil. Disponível em:

mais.

impacientes

A

e

impaciência

preguiçosas.

As
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sistema democrático de muitos países do

compartilhadas na rede social, denunciando

Ocidente.

as postagens falsas e alertando seus leitores

No entanto, o debate mais acirrado
do

fenômeno

da

Pós-Verdade

de sua falacidade11. Isso mostra como é

traz

possível reverter a situação para uma

questionamentos sobre as postagens sem

internet mais consciente dos fatos políticos,

fontes e sobre as alegações de políticos.

democratizando e descentralizando as

Donald Trump escancarou essa onda de

informações de forma mais transparente.

“fatos alternativos”, incentivando grupos a

No entanto, se os internautas buscam uma

exporem essas mentiras. O Facebook em

disseminação justa dos fatos, é necessário o

conjunto com o governo francês iniciou um

esforço.

projeto de filtrar as notícias que são

11

Facebook, Google join drive against fake news
in France. Reuters. Disponível em:
http://www.reuters.com/article/us-france-election-

facebook-idUSKBN15L0QU. Acessado em
11/04/2017.
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Umá mentirá repetidá mil vezes torná-se umá
“post-truth politics”
por Tiago Marques Rubo
O

termo

segundo

a

“post-truth”
Oxford

encontrou,

Dictionaries,

um

Para elucidar a o fenômeno, é necessário
destacar

dois

grandes

aumento de 2000% em seu uso corrente a

decorrentes

partir de setembro de 2016, data de

plataformas virtuais de comunicação: o

publicação do artigo “A Arte da Mentira”,

“click-bait” e a “reificação” do usuário. O

da revista “The Economist”, que conectou

primeiro

o conceito ao contexto das eleições norte-

linguística das manchetes de notícias de

americanas, quando o então candidato

websites alheios às redes sociais, que se

Donald Trump utilizou-se de notícias

utilizam

duvidosas (se não falsas) e apelativas, que

potencializar o acesso a suas páginas. Para

primavam mais pelo impacto emocional

tanto, grandes chamadas, com adjetivos

nos receptores de seu discurso que na

intensos e meias verdades procuram

veracidade. Porém, é possível notar uma

induzir o leitor a compartilhar a própria

onda de discursos e divulgação de notícias

manchete, o que faz dele um “funcionário”

falsas que não apenas transcende os EUA,

indireto do website. Tal lógica já era, em

como

alguma medida presente em veículos

também

remonta

ao

próprio

do

fenômenos

é

crescimento

próprio

das

da

referidas

estruturação

redes

tradicionais

Facebook e Twitter, na democratização da

modernidade capitalista, é notável a

produção e consumo de informações.

publicização do jornalismo como um todo:

Assim,

pós-verdade,

“dado que a disposição de recepçao,

companhias

capacidade cognitiva e atenção do público

endossada

política
pelas

da

uma

informação.

para

surgimento de redes sociais como o

a

de

das

fonte

Na

multinacionais que controlam as redes

constituem

extremamente

sociais (sua estrutura, ao menos), surta

escassa, que é alvo dos programas

efeitos no mundo concreto, como a escolha

concorrentes de várias ‘emissoras’, a

dos Chefes de Estado ou ainda na formação

apresentação de notícias e comentários

de movimentos políticos, como o “Brexit”.

segue conselhos e receitas dos especialistas
em propaganda. A personalização das
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questões

objetivas,

a

mistura

entre

não são necessárias. [...] as redes sociais

informação e entretenimento, a elaboração

não ensinam a dialogar porque é muito

episódica e a fragmentação de contextos

fácil evitar a controvérsia… Muita gente as

formam uma síndrome que promove a

usa não para unir, não para ampliar seus

despolitização pública” (HABERMAS,

horizontes, mas ao contrário, para se fechar

1997, pg. 110).

no que eu chamo de zonas de conforto,

Os efeitos diretos deste fenômeno são: a

onde o único som que escutam é o eco de

transferência valorativa do “conteúdo e seu

suas próprias vozes, onde o único que veem

desenvolvimento” para a “manchete e seu

são os reflexos de suas próprias caras.” Por

impacto”; e a decadência da objetividade

fim, o fenômeno suplanta o diálogo, pois a

linguística e da pretensão informativa dos

informação deixa de se pretender objeto de

meios de comunicação, em favorecimento

disputa interpretativa para se tornar

da pretensão apelativa. Em um segundo

explicitamente uma leitura de mundo (não

momento, esses efeitos ganham expressão

que a problemática da subjetividade fosse

na formação de nichos de consumidores, já

inexistente

que as plataformas virtuais, por sua

informação, mas tal subjetividade era vista,

natureza

de

distanciamento

espacial,

nos

meios

clássicos

de

antes da “post-truth era”, como um

permitem que o usuário apenas tenha

demérito do mei e não seu mote.). É o

contato com o que seja condizente com sua

abandono da possibilidade de objetividade.

própria leitura de mundo, dificultando o

Já o segundo fenômeno é próprio da

acesso a novas perspectivas. Assim aponta

lógica econômica de plataformas virtuais

Zygmunt Bauman em entrevista ao jornal

de livre acesso, onde o usuário pode se

El País: “A diferença entre a comunidade e

cadastrar sem custos. Nesta perspectiva,

a rede é que você pertence à comunidade,

aquele que em um primeiro momento pode

mas a rede pertence a você. É possível

ser visto como o consumidor da rede social,

adicionar e deletar amigos, e controlar as

na realidade é em segunda análise o

pessoas com quem você se relaciona. Isso

“produto”: o Facebook, assim como o

faz com que os indivíduos se sintam um

Twitter e o Youtube, possuem como fonte

pouco melhor, porque a solidão é a grande

de renda principal a venda de espaços

ameaça nesses tempos individualistas.

publicitários para que empresas possam, de

Mas, nas redes, é tão fácil adicionar e

modo preciso, alcançar os potenciais

deletar amigos que as habilidades sociais

consumidores

de

seus

produtos.

As
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plataformas

vendem

informações

notícias falsas independentes enfraquecem

(constituintes da identidade virtual dos

o próprio poder informativo dos meios de

usuários) contidas em perfis previamente

informação

selecionados como potenciais fidelizados

objetivos e rigorosos com as fontes de seus

às outras empresas. Os algoritmos das

“fatos”, fazendo da disputa política uma

redes sociais estudam o comportamento, as

verdadeira aleatoriedade enviesada. Quem

tendências ideológicas e qualquer outra

mais sofre neste processo são os indivíduos

característica do usuário que possa indicá-

na sociedade civil, que perdem capacidade

lo como público alvo do produto de

de apreensão dos fatos e conseguinte

terceiros. Exemplificando: na identificação

formação de esfera pública consciente: “Os

de um perfil que tenha curtido páginas com

produtores de informação impõem-se na

palavras

esfera

chave

as

como

“Direita”

ou

que

pública

se

pretendem

através

mais

de

seu

“Reação”, a plataforma toma ciência da

profissionalismo,

conexão e compreende uma predisposição

apresentação

do usuário à curtir páginas como “MBL -

1997, pg. 110). Ainda que alguns agentes

Movimento Brasil Livre”.

políticos, como o agora presidente Donald

qualidade

pessoal”

técnica

e

(HABERMAS,

Assim, grupos, movimentos políticos e

Trump, puderam utilizar de forma racional

agentes da vida política podem, na posição

as redes sociais e sua informalidade, o jogo

de

“empresas”,

projetar

campanhas

publicitárias e falsas notícias de maneira

político como um todo é enfraquecido pela
“post-truth era”, prejudicando sua natureza

efetiva, naqueles que serão mais dispostos

ética. Assim, a crítica em relação às redes

a

no

sociais, por parte de intelectuais e meios de

compartilhamento de tais informações, por

comunicação tradicionais, se intensificou

meio de uma lógica mercadológica, que

com o decorrer dos casos aparentes, de

não responde a preceitos éticos como a

forma análoga ao que Habermas coloca

reagir

positivamente

veracidade da informação.

como um ímpeto da sociedade em
regularizar os meios de informação:

Ambos os fenômenos, que até o
momento foram analisados na lógica da
intermediação usuário-terceiros, quando
aliados geram um rompimento com a
prática política doméstica de várias nações.
A possibilidade e potencialidade das

“processos de seleção tornam-se fonte de
uma nova espécie de poder, ou poder da
mídia,

o

qual

suficientemente

não
pelos

é

controlado
critérios

profissionais. Porém, já se começa a
submeter esse ‘quarto poder’ a uma
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regulação jurídica” (HABERMAS, 1997,

pessoal, a fim de não se tornar um

pg. 110)

instrumento

daqueles

que

pretendem

Em resposta, as plataformas virtuais

esvaziar a política de qualquer relação

supracitadas buscaram reformas estruturais

objetiva com os supostos “fatos”. A

que restabelecessem alguma credibilidade

crescente regularização dos meios de

na qualidade das informações por elas

comunicação virtual pode ser um caminho

veiculadas.

para essa “emancipação” dos usuários.

O

Facebook

empreendeu

tentativas, por exemplo, nas campanhas

REFERÊNCIAS

eleitorais francesas ainda em curso;

“Art of the lie” - The Economist.

querendo demonstrar um esforço conjunto

Disponível

com outras empresas para produzir uma

http://www.economist.com/news/leaders/2

ferramenta pela qual meios tradicionais de

1706525-politicians- have-always- lied-

informação (como o jornal “Le Monde”)

does-

em:

it-matter-if-

they-leave-

truth-

possam checar a veracidade de notícias

behind- entirely-art. Acesso em 20 de

veiculadas entre os franceses, com o fim de

março 2017.

filtrar os “fatos” disseminados.
Assim,

seria

precipitado

TOOR, Amar. “Facebook launches fake
concluir

news filter in France”: Disponível em:

quaisquer impactos dessas reformas das

http://www.theverge.com/2017/2/6/14520

plataformas virtuais na resolução da

172/facebook-fake- news-filter- france-

problemática da “post-truth politics”, já
que neste momento ainda estão em curso.
Porém, é necessário que se atente para essa
mudança de posicionamento das próprias
redes sociais, que passaram a ressignificar
a democratização do acesso à informação,
notando seu caráter ambíguo, na medida de
sua potencialidade tanto deletéria quanto

election. Acesso em 20 de março 2017.
El País. “Zygmunt Bauman: “As redes
sociais

são

uma

armadilha””.

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/
cultura/1451504427_675885.html. Acesso
em 14 de abril 2017.
HABERMAS,

Jurgem,

“Sociedade

nefasta. Ainda cabe a cada usuário destes

Civil e a Esfera Publica Política”. In:

meios

uma

Direito E Democracia, Entre Facticidade E

conscientização de seu próprio papel na

Validade. Tempo Brasileiro. Disponível

lógica da disseminação de notícias falsas,

em:

passando por uma verdadeira reflexão

https://marcosfabionuva.files.wordpress.c

de

comunicação
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om/2011/08/direito-e-

democracia-entre-

facticidade-e- validade-ii.pdf. Acesso em
14 de abril de 2017.
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Novos Populismos
Populismo e á Crise dá Ordem Liberál Mundiál
por Gabriel de Azevedo Soyer
Previsibilidade não é uma marca

Dinamarca

(Partido

Povo

dos tempos atuais. O sentimento de

Dinamarquês),

incerteza é crescente. Se em 1989 Francis

Verdadeiros), Alemanha (Alternativa para

Fukuyama determinou

a

a Alemanha, AfD) movimentos xenófobos

dos

na Hungria e Polônia ,etc. Embora sejam

modelos e proferiu o ‘fim da história’

diferentes em ideologia e objetivos, estas

(FUKUYAMA, F. 1992), atualmente ele já

insurreições eleitorais compartilham a

assinala que o crescimento do populismo

mesma meta: todas elas rejeitam a

nacionalista e, o exemplo mais notório, a

globalização corporativa, o neoliberalismo

eleição de Donald Trump nos Estados

e o establishment político que os promove

Unidos são divisores de águas para a ordem

(FRASER NANCY, 2017). Pela natureza

liberal mundial. Esta é dominada por

da análise concentrarei as reflexões na

Estados democráticos livres, nela há um

eleição de Trump e no caso francês.

democracia liberal

como

ápice

Finlândia

do

(Finlandeses

apoio quase universal para o arranjo

A Conferência de Bretton Woods

comercial baseado na propriedade privada

em 1944 criou as regras para as relações

e no livre mercado, e uma vasta rede de

comerciais e financeiras pós-Segunda

instituições internacionais que articulam e

Guerra Mundial, então a ordem liberal

apoiam doutrinas liberais (SORENSEN

mundial surge neste contexto com a criação

GEORG, 2011).

do que hoje é o Fundo Monetário

A contestação desta ordem não é

Internacional (FMI) e Banco Mundial

um fenômeno local: aprovação do Brexit ,

(BIRD), com o objetivo de fomentar a paz

Marine Le Pen na corrida presidencial

e a prosperidade mundial através do

francesa, Holanda (Partido da Liberdade,

multilateralismo capitaneado pelas Nações

PVV), Áustria (Partido da Liberdade da

Unidas. Nesta primeira fase da ordem

Áustria), Suécia (Democratas Suecos),

liberal ela ainda estava muito restrita às
27

PET-REL
Análise de Conjuntura Março 2017
fronteiras nacionais, com o fim da União

trabalhadores e trabalhadoras industriais,

Soviética e a crescente financeirização da

prioritariamente dessa região, tiveram suas

economia mundial a ordem liberal -

condições de vida degradadas por essas

respaldada

a

políticas e foram cruciais no resultado da

Organização Mundial do Comércio e a

eleição; eleitores nessa situação veem

Corte Penal Internacional (CPI)

esta

imigrantes como competidores no mercado

ordem buscou dar forma ao mundo à

de trabalho então o discurso de Trump de

imagem

retorno a uma ‘velha era’ de estabilidade

por

e

instituições

semelhança

como

do

Ocidente

(LEONARD MARK, 2017).

ganhou força, aliado a um discurso

TRUMP

xenófobo, machista e racista durante a

A vitória de Trump era vista

campanha.

inicialmente

como

considerando

que

algo

dentro dos Estados Unidos, uma visão

independente e, às vezes, oposta à do

negada pela elite americana há muitos

capital, já que a candidata de Wall Street

anos. Ele rejeita o sistema de aliança

era Hillary. Ele é expressão do Movimento

americano, especialmente a OTAN e

Tea Party, uma ala radical do Partido

pretende rever os ‘parceiros’. A diminuição

Republicano que surgiu em 2009 depois da

de obstáculos políticos ao movimento de

crise econômica. Durante a sua campanha

capitais e bens - mas não trabalho - foram

ele prometeu a construção de um muro na

elementos fundamentais da ortodoxia

fronteira com o México, o veto à entrada de

liberal por mais de 30 anos. Da assinatura

muçulmanos,

Tratado

do NAFTA por Bill Clinton até o Tratado

TransPacífico (TPP) e - mais importante -

Transpacífico (TPP) proposto por Obama,

“make America great again”.

toda a classe capitalista dos EUA e seus

saída

agenda

Trump promete voltar-se para

é

a

sua

distante,

do

Para entender a vitória dele é

representantes

ambos

os

políticas de livre-comércio estadunidenses

liberalização

adotadas nas últimas duas décadas que

investimentos (POST CHARLIE, 2017).

intensificaram

Trump está na contramão do capital

processo

de

desindustrialização e financeirização da
economia norte-americana. A região que
mais sofreu com isso é conhecida como

partidos

em

necessário olhar as consequências das

o

grandes

políticos

do

promoveram

a

comércio

e

internacional.
MARINE LE PEN E A FRENTE
NACIONAL

Rusty Belt (cinturão de ferrugem) e os
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A Frente Nacional (FN) não é nova;
foi criada em 1972 e desde 2011 tem

de Marine Le Pen a instabilidade pode
aumentar drasticamente.

Marine Le Pen como líder. A FN chegou

De fato, a ordem liberal mundial

ao segundo turno das eleições francesas em

não acabará de um momento para o outro.

2002, mas foi derrotada pela coalizão entre

A sua crise, tanto nos Estados Unidos

a esquerda e os conservadores. Nas

quanto

pesquisas atuais, ela aparece como a mais

especificidades de cada caso, está na

votada no primeiro turno. Dentre seus

incapacidade das elites políticas liberais de

objetivos estão a priorização do nacional,

lidar com os problemas que afetam a vida

restrição à imigração, limitação do livre

das pessoas no dia a dia, como o

comércio e uma nostalgia dos ‘velhos

desemprego, por exemplo. Na última

tempos’. Um aspecto que acentua ainda

semana completaram-se 60 anos da

mais o caráter xenófobo dos discursos de

assinatura Tratado de Roma, documento

Le Pen são os recentes atentados terroristas

fundador da União Europeia, e não existe

que aconteceram na França em 2016.

nenhuma menção ao desemprego, à crise

na

França,

considerando

as

Se em 1995, 27% dos votos da FN

migratória, à humanitária, às mudanças

eram de trabalhadores, na atualidade

climáticas, etc. O populismo de direita

conformam 44% de todos os os votos. Isto

consegue mostrar-se como solução no

pode ser explicado, entre outras razões,

horizonte das pessoas frente a políticas de

pela

algumas

austeridade e à incapacidade do sistema

regiões e a insegurança do trabalhador

liberal de lidar com os desafios atuais, e

frente à economia. Le Pen trava um debate

promete um retorno aos tempos de

desindustrialização

de

‘mundialistas’

entre

‘patriotas’, similar as

e

declarações

do

estabilidade.
Os

movimentos

de

direita

primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán,

predominam sobre os de esquerda porque

referindo-se às influências ‘exteriores’

desde o início apoderaram-se do tema da

como uma ameaça à identidade nacional do

imigração,

seu país.

xenofóbicas e racistas para obter apoio

estimulando

reações

A Eleição francesa é importante

amplo entre os setores mais vulneráveis da

definição dos

União

população (ANDERSON PERRY, 2017).

Europeia porque com a aprovação do

A esquerda falhou em apresentar um

Brexit ano passado e uma possível vitória

projeto político que supere estes problemas

para

rumos

da

e optou por unir-se às elites políticas
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liberais por mudanças pontuais e acabou

http://outraspalavras.net/destaques/neolibe

perdendo lugar na disputa política real. A

ralismo-ordem-contestada/

crise abre espaço para proposição de novos

Sørensen, Georg. A Liberal World Order in

horizontes pela a esquerda, já que a disputa

Crisis: Choosing between Imposition and

entre um retorno ao sistema liberal e um

Restraint. 1st ed., Cornell University Press,

nacionalismo xenófobo é limitada e

2011

trágica.

FUKUYAMA, F. O fim da História e o
último homem. Rio de Janeiro: Rocco,
1992.

REFERÊNCIAS

Nueva Sociedad, Leonard Mark ¿Qué es el

Anderson, Perry Liberalismo, uma ordem

orden mundial liberal?, Acesso em:

constestada

30/03/2017

Disponível

Acesso

em:

30/03/2017
em:

Disponível

em:

http://nuso.org/articulo/que-es-el-ordenmundial-liberal/
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Novos Populismos? Dividir e conquistár e o náo
táo novo lemá
por Gustavo Partel Balduino Oliveira

O ano de 2016 e o início do
presente

ano

apresentaram

problematização das correntes migratórias

uma

que atingem a Europa: o continente recebe

convergência de movimentações políticas

refugiados do Oriente Médio em maior

que, apesar de heterogêneas, podem ser

escala desde o início do conflito sírio e da

agrupadas por suas características comuns

ação do grupo terrorista Estado Islâmico –

ao que se chama de “novos populismos”.

movimentação que abre espaço para

Caracterizam esse grupo partidos e figuras

discursos reacionários e muitas vezes

políticas que utilizam discursos de grande

raivosos da população europeia insatisfeita

apelo às massas, por meio do ataque direto

com o espaço concedido aos migrantes.

aos governos anteriores, e que permeiam

Nesse

sentido,

que

suas retóricas com propostas de cunho

consequências derivam da ascensão de

xenofóbico, racista, conservador, contrário

figuras populistas e da possibilidade de

à globalização e, muitas vezes, antipolítico

vitória de seus partidos em eleições

–

o

executivas e legislativas? Como referência,

como

a análise de alguns casos notórios é um

propagador de uma estrutura ineficaz de

recurso eficiente. Nos EUA, o presidente

poder.

Donald Trump – bilionário, outsider e

principalmente

establishment

e

ao

questionar

colocá-lo

O adjetivo “novos” indica
apenas

uma

reinterpretação

de

um

empreendedor – apresentou uma campanha
eleitoral

permeada

por

ataques

à

fenômeno político existente desde a década

administração Obama e que se manteve

de 1940 que apresenta grande capacidade

atrelada a um apelo contínuo a um grande

de adaptação em contextos e épocas

segmento da classe média de regiões que

distintas. O Populismo, em sua forma mais

não mais apresentam a prosperidade

recente, é marcado pela inflação do

econômica do passado, especialmente

conservadorismo, principalmente no norte

populações do chamado “Rust Belt”

global,

americano - nome pejorativo a uma região

assim

como

pela

constante
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que perdeu sua importância na indústria

explorados por Trump. O ano de 2017 é

nacional.

palco de eleições em alguns países do
“Make America Great Again”

continente, como França, Alemanha, Itália

(tornar os EUA grandes novamente) é um

e Holanda, e as retóricas populistas estão

slogan a todos que de alguma forma se

presentes de forma considerável.

sentem menos privilegiados e centrais na

Na França, Marine Le Pen é

nova distribuição econômica do país. A

uma forte candidata ao governo, e sua

eleição

Partido

campanha política procura canalizar toda a

Republicano, em 2016, foi promovida pela

frustração e insatisfação da população

exploração

contra

de

Trump

de

pelo

discursos

inflamados,

diversos

ocorridos

construção de um muro com o México para

descontentamento

contenção

quantidade de imigrantes aceitos no

imigração

ilegal,

por

país,

terroristas

repletos de segregação (a proposta de

da

no

ataques
assim
com

como
a

o

grande

exemplo1) e que mais apresentam um

território.

ataque à administração anterior (e ao

malsucedidas de François Hollande, atual

partido democrata como um todo) do que

presidente do país pelo Partido Socialista,

exibiam propostas de governo. Donald

também

Trump usou ainda um artifício não tão

estratégico

novo em sua campanha: considerar-se um

candidata de extrema-direita. O que se

candidato distante da “classe política”

observa

historicamente corrupta e incapaz de

conjunturas negativas que não só a França,

cumprir suas metas. O eficaz magnata

mas a Europa como um todo vivencia e,

multibilionário

nesse processo, a contraposição constante

versus

gerações

de

“sanguessugas” da política americana.

As

políticas

permitiram

é

de

a

ataque

econômicas

outro

ponto

discursivo

exploração

direta

da

das

entre grupos da sociedade a fim de causar

O caso do continente europeu

o extremismo de certas posições políticas.

tem suas próprias particularidades no atual

Le Pen é a favor da saída da França da

cenário político e econômico, o que não

União Europeia, posição que vai ao

exclui

algumas

encontro do movimento British Exit ou

experiências políticas e eleitorais que

“Brexit” (plebiscito inglês que decidiu a

apelem

saída do Reino Unido do mesmo bloco) – o

a

semelhança

para

os

de

mesmos

recursos

1

https://www.publico.pt/2017/01/25/mundo/noticia
/trump-diz-que-o-muro-e-o-melhor-para-os-eua-etambem-vai-ser-bom-para-o-mexico-1759690
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que indica um momento de tensões na

capacidade de incluir novas realidades da

estabilidade da unidade europeia.

política internacional.

Apesar de menos relevante na

Populismo presume dividir:

política alemã, quando comparada ao nível

explorar e intensificar a segregação dentro

de aprovação popular de Le Pen ou Trump

de sociedades e sempre opor grupos a

em seus países, a Alternativa para a

outros grupos considerados culpados pelos

Alemanha (AfD) tem conquistado o apoio

problemas levantados nesses discursos. Ao

popular através de discurso semelhante, a

menos durante o processo eleitoral, as

saber: tentativa de restrição das imigrações

propostas populistas procuram explorar

em massa, iniciadas pela chanceler Angela

uma forma de governo que tangencia a

Merkel, bem como a ênfase em repelir o

tirania da maioria, no sentido trabalhado

Euro e a União Europeia. A líder do

por Stuart Mill e Tocqueville – conseguir

partido, Frauke Petry, sustenta posições

uma

extremadas

tendo

contemplada por condições, preferências e

defendido o uso de armas de fogo pela

valores específicos para se consolidar

polícia como um recurso final contra a

como governante, sem necessariamente

imigração ilegal2.

contemplar

nesses

aspectos,

A diferença entre os casos

massa

eleitoral

os

suficientemente

interesses

de

grupos

minoritários.

norte-americano e europeu é visível,

Se levadas a cabo, as propostas

considerando que são discursos diferentes

dos grupos citados e de outras versões

para cenários distintos. Todavia, isso não

menores desse mesmo fenômeno são

impede

políticas

capazes de intensificar o conservadorismo

dialoguem entre si e sejam responsáveis

religioso, o preconceito racial e as

por alterar as condições políticas, sociais e

desigualdades de gênero, assim como

econômicas de países como os EUA ou de

incitar a polarização na política e alimentar

comprometer a estabilidade do Bloco

os discursos de ódio⁴. Mesmo assim, o que

Europeu. Da mesma forma, supor que estes

ocorre é a formação de um eleitorado

políticos estejam criando algo novo é

suficiente para eleger um presidente que

deixar de considerar uma possível crise do

defende

processo democrático – que se beneficiaria

precipitadamente da União Europeia um de

de uma renovação em seus métodos e

seus mais tradicionais e importantes

que

essas

forças

a

tortura

ou

retirar

2

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/
160130_alemanha_ru

33

PET-REL
Análise de Conjuntura Março 2017
membros, o Reino Unido (além de

BEN-AMI, Shlomo. Living with populism.

fortalecer movimentos de mesmo intento

2017. Disponível em: https://www.project-

por outros países europeus).

syndicate.org/commentary/exploitative-

Prospectar possibilidades para

versus-enlightened-populism-by-shlomo-

esse cenário político é um esforço que

ben-ami-2017-03. Acesso em: 31 de março

requer cautela. Tendo isso em mente e

de 2017

considerando

CAETANO, Edgar. O populismo, esse

as

características

dos

principais populistas atuais, é possível

complexo

esperar, todavia, dificuldades nas várias

Disponível em: http://neai-unesp.org/o-

vertentes de política progressiva, no que

populismo-esse-complexo-mal-conhecido-

tange a conquistas sociais para grupos

entrevista-com-jan-werner-muller. Acesso

minoritários, assim como complicações

em: 30 de março de 2017

nas dinâmicas de integração EUA-América

EMMOTT,

Bill.

Latina, assim como o eixo Europa-Ásia,

Prosperity.

2017.

que tem a imigração como ponto sensível.

https://www.project-

Do mesmo modo, a efetivação do Brexit no

syndicate.org/commentary/populism-and-

segundo trimestre de 2017 e as breves

short-term-thinking-by-bill-emmott-2017-

eleições em França e Alemanha podem

03. Acesso em: 31 de março de 2017

significar momento de recuo na integração

MILL, John Stuart. On Liberty. Batoche

do Bloco Europeu, caso Marine Le Pen ou

Books. Kitchener, 2001

a AfD (e sua líder Frauke Petry) obtenham

NAÍM, Moisés. El populismo: manual para

a vitória. Em todos esses casos, é essencial

usuários.

observar que os “novos” populismos

http://internacional.elpais.com/internacion

partem

al/2017/02/04/actualidad/1486229375_87

de

países

centrais,

com

mal

2017.

conhecido.

Populism

2017.

versus

Disponível

Disponível

em:

em:

possibilidade de expansão e influência

3986.html. Acesso em: 30 de março de

sobre outras regiões do planeta – mesmo a

2017

América Latina, ainda afetada pela onda

TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracia

anterior do famigerado populismo.

na América: Livro II - Sentimentos e

Referências Bibliográficas:

Opiniões. Martins Fontes. São Paulo, 2004
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Linguágem e Domináçáo: peçonhentás
mudánçás ná línguá álemá
por Lucas Freschi Sato
“(...) As palavras – impregnadas de valores – cada uma trazia, sim, no seu bojo, um pecado
original (...)”.
(Raduan Nassar. Um Copo de Cólera. 1978)

Raduan Nassar, destacado autor brasileiro,

É verdade que após a traumatizante

nutre grande desconfiança pelas palavras.

experiência do Nacional Socialismo, as leis

O

próprio

alemãs se orientaram a inibir quaisquer

instrumento de trabalho e caracterizou a

atores e movimentos que estivessem

“língua”

e

relacionados àquele regime. A proibição de

“viperina”18. O ceticismo de Nassar frente

posições opostas à Constituição Alemã ou

à linguagem é uma postura necessária

de referências afins do nazismo e seus

também quando se fala em política: a

símbolos é arma contra manifestações

esquerda

explícitas de intolerância e também

escritor

duvida
como

de

seu

“peçonhenta”

foucaultiana,

gramsciana,

o

marxismo cultural e, curiosamente, a atual

demonstra

situação alemã são exemplos do uso da

predomina sobre essa época19.

linguagem e da narrativa como forma de
dominação. Na Alemanha, palavras que se
consagraram pela propaganda nazista estão
voltando a ser utilizadas por militantes de
partidos populistas e são motivos de
preocupação,
linguística

já
foi

que
pedra

a

dominação
basilar

do

a

leitura

negativa

que

No entanto, apesar desses esforços
legais, a direita radical atualmente emprega
uma linguagem eufemística que permite
desvencilhar-se do elo explicitamente
nazista e ainda aumentar a aceitação do
público

através

do

uso

de

termos

totalitarismo nazista.

18

CHACOFF, Alejandro. Língua Peçonhenta: o purgatório das
palavras na literatura de Raduan Nassar. Revista Piauí. Agosto
de 2016

19

WODAK, R.; KHOSRAVINIK, M.; MRAL, B. Right-wing
populism in Europe: politics and discourse. Bloomsbury,
London and New York, 2013, p. 155.
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aparentemente mais brandos20. Isso ocorre,

principais para a ressurreição dos termos

por

do

nacionalistas: o ano de 2014, com as

“Rassentrennung”

maciças manifestações promovidas pelo

exemplo,

vocabulário

com

nazista

(“segregação

o

racial”)21,

transforma

no

conceito

se

Pegida25 e o ano de 2016 com a expressiva

contemporâneo

vitória eleitoral do partido AfD26. Segundo

o

qual

“Ethnopluralismus” (“etnopluralismo”)22.

o

No limite, ambos significam a mesma

palavras que afloram nesses momentos

coisa, pois afirmam a existência de

“não soam, a primeira vista, como nazistas,

diferentes povos e culturas, sendo que

mas, no entanto, sugerem o nazismo”27,

algumas das características do “outro” não

indicando a sutileza com que essas novas

são compatíveis com as “nossas”, de forma

forças forjam a língua alemã de hoje.

que a mistura entre culturas e raças conduz
à degeneração23. A diferença, no entanto, é
que

o

conceito

contemporâneo

de

etnopluralismo se livra da reminiscência do
Nacional Socialismo e parece menos
perigoso, mais positivo e popular, ao
evocar o conceito de “diversidade”24.

linguista

Georg

Schumppener,

as

Dentre as palavras que estão
emergindo novamente, destacam-se entre
as

mais

usadas:

a) “Volksverräter”

(“traidor do povo”)28 o termo era usado
pelos nazistas para descrever alta traição
contra o Estado alemão e seu povo; no uso
contemporâneo, foi empregado por Stefan

Ademais, nos últimos anos, o

Räpple, deputado estadual do AfD, para

avanço da plataforma política de extrema

descrever os outros partidos alemães, além

direita,

e

do vasto uso popular em protestos anti-

à

imigração, em geral acusando Angela

incorporação do repertório ligado ao

Merkel, Chanceler alemã, como traidora.

nazismo

b)

marcadamente

populista,

deu

no

maior

linguajar

nacionalista
impulso

cotidiano.

Os

“Lügenpresse”

(“imprensa

linguistas alemães definem dois marcos
20

Ibidem, p. 158.

21

Ibid.

22

Ibid.

23

JÄGER, Siegfried. „Fähren ins Bewußtsein“ – Presse und
Propaganda der Neuen Rechten. Disponível em :
http://www.diss-duisburg.de/1988/12/fahren-ins-bewustseinpresse-und-propaganda-der-neuen-rechten/
24
WODAK, R.; KHOSRAVINIK, M.; MRAL, B. Op., cit., p. 158.
25

Pegida (Europeus Patriotas Contra a Islamização do
Ocidente) é uma organização que se opõe à imigração de

muçulmanos na Alemanha. Em 2014, o grupo chamou atenção
do mundo pelas grandes marchas e protestos que organizou,
em defesa de pautas xenófobas.
26
AfD (Alternativa para a Alemanha) é um partido político
alemão de direita, fundado em 2013 e comandado desde 2015
por Frauke Petry.
27
FAIOLA, A.; KIRCHNER, S. In Germany, the language of
Nazism is no longer buried in the past. Disponível em :
https://www.washingtonpost.com/world/europe/in-germanythe-language-of-nazism-is-no-longer-buried-in-thepast/2016/12/09/d70bce74-bc85-11e6-ae79bec72d34f8c9_story.html?utm_term=.d8202a7022a5.
28
Idem.
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mentirosa”)29 era usado pelos nazistas para

“(...) o nazismo se embrenhou na

descrever os meios da imprensa que não

carne e no sangue das massas por

estavam alinhados com sua ideologia;

meio de palavras, expressões e

contemporaneamente,

por

frases que foram impostas pela

movimentos populistas para desacreditar a

repetição, milhares de vezes, e

mídia

mainstream.

é
c)

usado

“Umvolkung”

foram

aceitas

inconscientes

e

(“conversão étnica”)30 era usado pelos

mecanicamente” (KLEMPERER,

nazistas para descrever o esforço de “tornar

p.55)”

germânicas” as áreas conquistadas ao leste
europeu; contemporaneamente é utilizado
pela extrema-direita populista para se
referir ao temor de que os migrantes façam
os alemães sentirem-se como “estranhos
em seu próprio país”.
A importância de se perceber esse

As características da LTI incluem o
uso excessivo de superlativos (tudo é
descrito como “grande" ou “histórico”),
uso exagerado de conceitos teóricos e de
abreviaturas (ambos ligados ao tecnicismo
e busca de corporativização da sociedade)
e, sobretudo, de empobrecimento da

tipo de dinâmica da língua de um povo foi

linguagem

ressaltada pelo filólogo Victor Klemperer,

exaustiva e perpetuada no tempo de uma

em sua obra Lingua Tertii Imperii (LTI)31.

palavra com um sentido deturpado)32.

Neste trabalho, o autor – que era judeu,

Muitas dessas características podem ser

alemão e sobrevivente do regime nazista –

observadas nos discursos de líderes

dedica-se a descrever a “LTI”, nome que

populistas que hoje ganham popularidade

ele atribuiu à linguagem que os líderes

não só na Alemanha, mas em todo o globo.

nazistas produziram e incorporaram desde
a escrita de documentos formais até a
linguagem oral. Segundo Klemperer, a LTI
foi fundamental ao nazismo, porque o
regime só se consolidou quando dominou a
linguagem:

29

Idem.

30

FAIOLA, A.; KIRCHNER, S. Op. cit

31

KLEMPERER, V. LTI – A Língua do Terceiro Reich. Tradução
de Miriam B. P. Oelsner. Editora Contraponto, 425 pgs.

(consistia

na

repetição

Klemperer sinaliza, portanto, que a
linguagem foi e pode ser utilizada como
elemento de manipulação ideológica. A
mudança da linguagem, empreendida uma
vez pelos nazistas, foi, segundo ele,
paulatina e silenciosa como “veneno que
32

OELSNER, M. B. P. A linguagem como instrumento de
dominação: Victor Klemperer e sua obra. 2002. Dissertação
(mestrado em literatura alemã) – Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo.
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bebes sem perceber, e que age sobre ti”33.

bec72d34f8c9_story.html?utm_term=.d82

Assim também é a dinâmica que hoje

02a7022a5. Acesso em 2 de abril de 2017.

levam a cabo os partidos de extrema direita

JÄGER, S. „Fähren ins Bewußtsein“ –

na Alemanha: afinados com a experiência

Presse und Propaganda der Neuen

histórica, pouco a pouco ressuscitam os

Rechten. Disponível em : http://www.diss-

termos nazistas e a LTI, atualizados à nova

duisburg.de/1988/12/fahren-ins-

realidade.

bewustsein-presse-und-propaganda-der-

O cenário que a partir desse
processo

se

constrói

é

bastante

penumbroso. A dominação da linguagem é
o requisito que abre possibilidades para a
dominação total: o totalitarismo pode,
então, voltar a ser uma realidade na
Alemanha. Impedi-lo requer, sobretudo,
aquilo que Nassar ensinou: ceticismo sobre
a língua, a mais peçonhenta e viperina
ferramenta.

neuen-rechten/. Acesso em 2 de abril de
2017.
KLEMPERER, V. LTI – A Língua do
Terceiro Reich. Tradução de Miriam B. P.
Oelsner. Editora Contraponto, 425 pgs.
NESBIT, J. Donald Trump Supporters
Are Using a Nazi Word to Attack
Journalists. Disponível em :
http://time.com/4544562/donald-trumpsupporters-lugenpresse/ . Acesso em 2 de
abril de 2017.
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Movimentos Políticos Ciberneticos
Homo-politicus dás cávernás: átrásos
democráticos em tempos de ávánço digitál
por André Amaral
Há não muito tempo atrás, o profícuo campo de estudo acerca das redes sociais na
área de Ciência Política era repleta de artigos e pesquisas de teor otimista. A partir da
eleição de Barack Obama, em 2008 e das grandes revoltas populares no início da década
presente, acadêmicos passaram a defender que essa nova ferramenta tinha um enorme
potencial democrático devido ao aumento do engajamento e do interesse dos jovens na
política, seu baixo custo de participação em debates sociais, a democratização da
informação e sua maneira única de fortalecer pautas identitárias34.
Contudo, com a ascensão de líderes populistas, discursos nacionalistas,
movimentos xenófobos e o fortalecimento do protecionismo econômico, os efeitos
danosos que essa tecnologia gera para a democracia têm se tornado cada vez mais
evidente .
De forma análoga à “Alegoria da Caverna” ilustrada por Platão, as redes sociais
projetam também projetam sombras do mundo real. Sombras cada vez mais adaptadas
aos nossos interesses e preferências, impedindo o contato com a complexidade das
informações e realidades que escapam do espectro confortável do que é curtido,
compartilhado e comentado, dificultam a formação de senso crítico e o exercício da
tolerância política.
A grande particularidade que tem ampliado as consequências perniciosas das redes
sociais, e em particular o Facebook, é a evolução de seu algoritmo.

34

Ver (EFFING R., van HILLERGESBERG J., HUIBERS T., 2011, “Social Media and Political Participation: Are Facebook,
Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems”), (VROMER & LEONER, 2014, The great equalizer?
Patterns of social media use and youth political engagement in three advanced democracies), (WILSON, Christopher,
2011, Social Media and the Decision to Participate in Political Protest: Observations From Tahrir Square) e (BENNET,
Lance 2012, The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation)
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Como algoritmos afetam a participação democrática?
Um algoritmo é o mecanismo que, na programação de computadores e aplicativos
digitais, faz com que o computador saiba o caminho necessário para realizar uma certa
tarefa. Existem algoritmos simples, como o algoritmo que coloca uma lista aleatória em
ordem alfabetica no Excel - onde o programador coloca uma certa resposta para o
programa realizar quando receber uma certa informação - e algoritmos muito mais
complexos e avançados que lidam com os chamados Megadados (Big Data), são esses
algoritmos presentes hoje em sites como Google e Facebook.
Os Megadados são bilhões de informações provenientes de diferentes fontes
passando por um “caminho” comum, seja um site, aplicativo, ou rede social. Esses dados
são processados por algoritmos bastante complexos. No caso dos sites citados, algoritmos
“inteligentes” que são treinados para obter criar novos algoritmos cada vez que recebem
mais informações, criando teias de conexões e possibilidades cada vez mais
personalizadas para seus usuários.35
Essa personalização leva a um mapeamento completo do perfil dos usuários da
internet, tornando a experiência digital de cada pessoa única, moldada por suas
preferências e interesses. Um exemplo concreto de como o Facebook funciona nesse
aspecto: durante as semanas anteriores ao Impeachment, as pessoas que fossem protestar
em cada um dos lados do muro teriam experiências digitais bastante díspares: aquela
pessoa que postasse palavras de ordem como “Golpe/Coxinha/Lula/Dilma” receberia na
sua linha do tempo informações prioritárias de canais de esquerda, no geral, o oposto de
quem escrevesse “Petralhas/Impeachment/Mensalão/Moro”.
Esse mecanismo que torna a internet cada vez mais personalizada abre espaço para
as três maiores ameaças que as redes sociais oferecem à democracia: o isolamento da
diversidade, a falta de profundidade de informações (e de autenticidade) e a
mercantilização da privacidade.
Caverna de ecos
O mais evidente dos efeitos dos algoritmos nas redes sociais é o chamado “filtro
bolha”, que define o que você vai ver ou deixar de ver. Ao privilegiar conteúdo de pessoas
que tendemos a concordar, notícias que reforçam nossas ideias pré-estabelecidas e

35

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2016/09/25/Democracia-e-internet-precisamos-falar-sobrealgoritmos
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conteúdos que não desafiam nossas preferências, as redes sociais fortalecem o que
filósofos e psicólogos costumaram chamar de “viés de confirmação”, nossa tendência
cognitiva de dar atenção às coisas que nos provam corretos. Como afirma Eli Pariser,
autor do livro “The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You”, “O filtro bolha
tende a amplificar dramaticamente o viés de confirmação. De certa forma, ele é feito para
isso. Consumir informações que corroborem com suas ideias de mundo é fácil e
prazeroso; consumir informações que nos desafiem a pensar de novas formas ou
questionar nossas presunções é frustrante e difícil.”.
Dessa forma, cada vez mais as pessoas se isolam em guetos digitais que
confirmam tanto suas próprias ideias que o contato com o diferente se torna hostil e
violento, como se aquele com uma opinião divergente fosse estúpido ou mal-intencionado
por não haver nenhum referencial comum. Um exemplo pode ser observado no processo
do Impeachment de Dilma Rousseff: nos protestos contra e a favor ao impeachment,
manifestantes entrevistados em cada um dos lados responderam que tinham fontes

Páginas curtidas pelos manifestantes pró-impeachment e anti-golpe no Facebook. Pesquisa de
2016. ORTELLADO P., CHALOM A., RIBEIRO M., ALMEIDA H.

completamente

díspares

de

informações

nas

redes

socias36.

A precarização da informação
Outra singularidade do algoritmo do facebook: o conteúdo priorizado para
aparecer primeiro é aquele que receber mais “curtidas”, aquele que obtiver mais

36

http://gpopai.usp.br/polarizacao.pdf Trabalho completo.
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envolvimento, aquele que mais pareça com o que o site acha que você prefere, não com
as informações mais relevantes.
Ou seja, as informações de fácil “digestão” - memes, polêmicas, pós-verdades
interessantes, normalmente- aparecem com mais destaque do que notícias bem
embasadas, o que enfraquece a construção de bagagem intelectual coletiva. Somando o
primeiro fator ao segundo, o que se tem na internet (e extrapolando os espaços digitais,
cada vez mais nos debates políticos em geral) é uma disputa política por meio dos memes,
da polêmica fácil, do grande fora que pode ser replicado de maneira fácil, do texto que
pode ser compartilhado, mais do que ideias genuínas, com base em fatos e referências
teóricas e ideológicas.
Segundo pesquisa do MIT, o ódio é o sentimento mais facilmente espalhado por
meio das redes sociais37. Não é de se espantar que esse mesmo sentimento tenha sido
adotado na retórica política global.
A mercantilização da privacidade
A razão do super-algoritmo do Facebook existir é a mesma razão pela qual o
próprio Facebook existe: lucro.
Visto que ninguém paga para usar, o produto no caso é a nossa privacidade. As
empresas que anunciam no Facebook e no Google, pagam para atingir um público
específico e, consequentemente,

pelas informações deste público. O Google, pela

infinidade de produtos que oferece - dentre elas um navegador de internet e um sistema
operacional de celular - tem acesso não só a informações fragmentadas, mas a própria
rotina completa do usuário: que horas acorda, o que come (numa busca por restaurante,
numa rota para a padaria, na busca por uma receita), as reuniões/aulas e compromissos
(google agenda), as viagens, trocas de mensagens (Gmail), o que veste, o que pensa e
com quem se relaciona. Tudo isso pode ser vendido para empresas de publicidade.
O risco que isso oferece à democracia é incalculável. Como aponta José Marichal
no livro ”Facebook Democracy:The Architecture of Disclosure and Threat to Public
Life”, estamos chegando num ponto onde há o “fim da teoria” pois não são mais
necessárias especulações acerca do comportamento humano, a leitura de Megadados
entrega exatamente quais serão as atitudes que as pessoas vão tomar, as empresas já têm
acesso a isso e os políticos também. Nós nos tornamos um produto político pronto para o
37

https://www.technologyreview.com/s/519306/most-influential-emotions-on-social-networks-revealed/
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consumo. Políticos podem conhecer a rotina de seus eleitores e quem os influencia,
podendo focar propagandas para pessoas “influentes em redes sociais específicas, líderes
comunitários, o quarterback do futebol americano, a dona de casa que recebe o clube do
livro, pessoas que valem outras 100 pessoas” (MARICHAL, José, 2012, Facebook
Democracy:The Architecture of Disclosure and Threat to Public Life).
Conclusão: como as redes sociais afetam a democracia e como isso afeta o
Brasil?
O mundo político já sofre as consequências do dano que os algoritmos fazem à
democracia. A eleição inesperada de Donald Trump é um caso emblemático. Redes de
notícias como New York Times, Politico e CNN creditam grande parte dos erros das
pesquisas a vários entrevistados que mentiram seu voto por conta da intolerância e os
julgamentos com aqueles que votavam Trump. Ademais, notícias falsas como o apoio do
Papa ao Trump e uma rede de prostituição infantil comandada por Hillary, foram muito
compartilhadas e inflamaram as intenções de voto no magnata.
No Brasil, a polarização chegou a pontos extremos e o debate político tem sido
feito com as mais pobres das bases. O país conta com algumas particularidades que
agravam essa ameaça. O primeiro, é a falta de uma tradição democrática consolidada, que
facilita a ascensão de líderes populistas e autoritários. O segundo é quem está dominando
o debate das redes e como: as pesquisas acerca do comportamento digital da esquerda e
da direita demonstram que a esquerda tem menos capacidade de engajamento digital e a
direita, em especial a extrema-direita, tem tido altos níveis de engajamento em páginas
que aparentam até certa contradição, religiosas, de apologia à tortura, a ditadura e
deputados anti Direitos Humanos.38
Considerando a conjuntura política brasileira: as investigações da Lava-Jato, a
retomada do crescimento econômico com índices muito abaixo do esperado e a possível
candidatura de Lula (fator de enorme tensionamento das forças políticas brasileiras) e
também o movimento global de desenvolvimento político pela internet, tudo indica que
as redes sociais serão uma das mais importantes trincheiras de disputa na próxima eleição.
Campo no qual, a direita tem uma suposta vantagem.
Como aponta a revista americana Politico:
38

https://www.cartacapital.com.br/politica/a-direita-abraca-a-rede-5817.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/direita-sai-do-armario-e-conquista-cada-vez-mais-espaco-nasredes-sociais-19h6e8sllxwstwrazxrqcr9gn
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O que é importante (com a ascensão dessa nova mídia,
a rede social) não é tanto a imagem do candidato mas sua
persona. E o que a eleição de Trump mostra é que é um tipo
bem específico de persona. Uma que é grande e polêmica o
suficiente para chamar atenção e distrair das grandes
questões, mas uma que é pequena o suficiente para ser
facilmente consumida.

Nessa fórmula, candidatos como Jair Bolsonaro parecem se encaixar com louvor,
tendo um volume enorme de engajamento nas redes sociais (superior à todos os
candidatos presidenciáveis da eleição passada) com polêmicas, inverdades - como o
vídeo de um suposto “Kit Gay para crianças” que as ensinava a fazer sexo oral em pessoas
do mesmo sexo, vídeo falso compartilhado mais de um milhão de vezes - e muita
produção de memes.
Contudo, uma surpresa nos últimos tempos tem sido o engajamento digital
conquistado por João Dória, do PSDB. Ele, que não era o político cotado do partido para
disputar a presidência, pode ser a única possibilidade real tucana de chegar ao mais alto
cargo do executivo - depois de ter amargado quatro derrotas nos últimos 14 anos.
O prefeito de São Paulo que faz filmagens ao vivo, todo dia, às cinco da manhã
indo para o trabalho de ônibus tem sido visto como um candidato “trabalhador” e como
“alguém que subiu na vida” como aponta a última pesquisa sobre o pensamento político
da periferia do think tank petista Perseu de Abramo39, apesar da biografia do políticoempresário mostrar uma história bem diferente.
Sua “guerra aos pichadores”, parte do projeto “Cidade Linda”, é um excelente caso
de estudo de política nos tempos de algoritmo. A empreitada do prefeito tucano não é
uma novidade política na cidade, desde Jânio Quadros, prefeitos de São Paulo tem
combatido o pixo sem sucesso. A cultura do pixo se fortalece com o sentimento de
trangressão e “vitória” sobre o sistema repressivo, como mostra o documentário “Pixo”,
o que torna essas políticas pouco eficazes. Contudo, o resultado real da política importa
muito pouco, o que importa é a repercussão virtual que o Dória, fantasiado de funcionário
da limpeza de SP, tem ao pintar uma parede de cinza. Visto que é um tema polêmico, a
divulgação é enorme e fortalece seu nome nas timelines de todos.
39

http://novo.fpabramo.org.br/content/periferia-valoriza-efici%C3%AAncia-do-mercado-mas-acreditano-papel-do-estado
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Os cenários possíveis dependem, como sempre, da mobilização social. A ascensão
do Trump e a responsabilização do facebook pelo compartilhamento de notícias falsas e
caluniosas levou Mark Zuckerberg a criar um “filtro” que categoriza notícias malembasadas, enfraquecendo seu impacto online. Esse tipo de mecanismo poderia levar a
uma tendência crescente de movimentos reivindicando que os logaritmos das redes
sociais sejam mais responsáveis e voltados para os interesses coletivos acima dos
interesses privados.
Contudo, visto que o interesse das gigantes da Internet é o maior engajamento
possível, -pela sua relação direta com o lucro- o mais provável é que essas empresas
resistam ao máximo fortalecer a verdade dura em detrimento da glamourização das
mentiras e da polêmica barata no debate político.
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O desbundár dos ciberespiás e á musculáturá
democráticá: á confluenciá de poderes
discursivos ná cyber-espionágem reveládá
por Tomás Pinto Biscaro
No último dia 7 de março um conjunto de mais de oito mil documentos confidenciais da
Agência Central de Inteligência Norte-Americana (CIA) foram divulgados pelo site
Wikileaks. O então chamado Vault 7 expõe em detalhes a complexa gama de ferramentas
de espionagem e sabotagem estadunidense no mundo digital. Durante a campanha
presidencial de 2016, as agências de segurança e inteligências dos EUA alegaram ter
descoberto intervenções de espiões russos que teriam influenciado no processo eleitoral
em favor de Donald Trump, através da divulgação de e-mails da concorrente democrata
Hillary Clinton, contendo informações de que ela teria utilizado email pessoal para tratar
de temas de segurança nacional. (BASSETS, 2016).
Em face de um cenário recentemente reiterado de revelações no que diz respeito
à cyber-espionagem e a informações confidenciais, vale a pena observar possíveis
desdobramentos desses acontecimentos na saúde das instituições e processos
democráticos ao redor do mundo. O surgimento de uma fonte de informações inéditas no
que tange o ambiente político poderia potencializar as dinâmicas de construção
democrática do cenário internacional, mas a suposta transparência e imparcialidade
desses conteúdos os torna inconcebíveis e indigestos para as democracias ocidentais.
A cyber-espionagem não somente contem-se a um limite de influência político e
militar, mas também passa a servir como ferramenta de formação política da própria
opinião pública a partir do momento que é revelada. As relações entre o espião e o
espionado complexificam-se com a inserção de um terceiro ator que vigia a ambos. Não
basta que o espião divulgue as informações coletadas, o advento tecnológico tem
proporcionado cada vez mais canais de vigilância e escoamento de informação,
introduzindo a essa lógica uma personagem que denuncia tanto os interesses dos espiões,
quanto os de seu espionado.

46

PET-REL
Análise de Conjuntura Março 2017
A partir da divulgação ou revelação, que poderiam ser encaradas como a
“democratização” dessas informações, a base de fatos que servirá de alicerce da
construção do pensamento coletivo muda. Teoricamente, o acesso à maior quantidade de
informações possível, principalmente as que se sussurram na “coxia” da cena
internacional, diminuiria o risco de uma decisão equivocada no caso do eleitor; porém, o
acesso primário às informações coletadas pelas agências de espionagem é exclusividade
de quem detêm o poder tecnológico, e com isso, o poder de selecionar os dados que
moldarão a opinião pública. Sendo assim, recai sobre as agências de Inteligência e grupos
Hacktivistas a capacidade de direcionar um processo eleitoral partindo da seleção dos
dados que irão tornar público.
Para filósofos como Michel Pechêux, expoente da linguística analítica, o discurso, ou
propriamente a informação, adquire sentido em referência às formações ideológicas nas
quais as posições sustentadas por aqueles que o empregam se inscrevem, a partir de uma
posição dada numa conjuntura dada.(PECHÊUX, 1997) Sendo assim, não sobra fuga a
não ser a acepção de que toda forma e discurso são ideológicos por construção, e de que
o formato e o conteúdo da linguagem são a materialização dessa ideologia.
Posto isso, a união dos poderes sobre tecnologia e sobre a informação “privilegiada”
com o poder de moldar a formação da opinião compartilhada torna exclusiva de seus
detentores a capacidade de propagação de informações, seletivamente ideologizada,
como no caso das eleições norte-americanas, em que a divulgação de e-mails da
campanha da candidata Hillary Clinton a teria prejudicado na corrida eleitoral, por
significar uma aparente fonte de informações privilegiadas, que no entanto, foram
reveladas com a parcialidade necessária para orientar a opinião pública a favor de Donald
Trump40. Para o Chefe da Agência Nacional de Segurança (NSA) Almirante Michael
Rogers: “Foi um esforço consciente de um Estado-Nação para tentar atingir um efeito
específico”. (ENTOUS, NAKASHIMA, MILLER, 2016).
À imagem e semelhança do poder de seleção informativo das mídias tradicionais, a
revelação da espionagem “on demand” confirma o potencial político e ideológico da

40

Segundo as Agências Americanas, as contas pessoais de Donald Trump também foram invadidas,
porém nenhuma informação foi divulgada. Acesso em :“http://www.bbc.com/portuguese/brasil38275572
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propagação desses dados expostos. Em setembro de 2013, documentos revelados da
Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos pelo analista Edward Snowden
comprovam a espionagem da Petrobrás pela agência. (BBC, 2013). Nesse caso, não só
interessava a espionagem como também sua revelação. A vigilância internacional da
maior empresa estatal do país não só demonstra os interesses energéticos do norte como
também a pseudo-fragilidade do Estado brasileiro em gerir seus recursos de maneira
autônoma e segura.
Não só a cyber-espionagem em nível governamental e internacional, mas também
o cyber-ativismo e o hacktivismo41, significam uma ameaça ao bem-estar das instituições
democráticas. Esses meios de espionagem supostamente independente criam a caricatura
de uma informação crível que se passa por um potencializador democrático, por significar
uma fonte de dados inarticulada institucionalmente e caracterizada por uma
imparcialidade bufa, que de fato reforça sua capacidade de transformação da opinião,
passando-se por uma fonte “perfeita” da verdade.
Cada vez mais as formas de democracia ocidentais e as instituições liberais do
sistema internacional estarão à deriva da aceitação de fontes de informação igualmente
imperfeitas e seletivas às demais, como aquilo que poderia se chamar de
“contraespionagem”, fornecido para o público cibernético através de sites como
Wikileaks, e movimentos falsamente não ideológicos e autônomos como Anonymous,
que igualmente crescem enquanto fruto de opiniões sólidas e preocupantes, em relação à
fidelidade dos processos democráticos, e às condutas democráticas das potências
ocidentais que carregam o estandarte da isonomia moderna.
Sendo assim, os impactos da cyber-espionagem no futuro da democracia são
sutilmente percebidos. Não só se observa o crescimento de uma nova força de influência
eleitoral, capaz de concorrer até mesmo com a fontes midiáticas tradicionais, como uma
transformação nas dinâmicas de fidúcia e confiabilidade política por parte dos eleitores,
tornando-as rarefeitas, fazendo com que o apoio e a confiança, tanto no sistema

41

Grupos populares de atividade cibernética que atuam na revelação de dados empresariais e
governamentais, na queda de portais online e sites, e na manipulação de bits para a promoção de
ideologia política.

48

PET-REL
Análise de Conjuntura Março 2017
democrático, quanto nos seus participantes, se desestabilize e passe a ser, a qualquer
momento, passível de ser desconstruído por uma “nova revelação bombástica”.
Por fim, se a solidez das instituições democráticas representativas se dá na
deposição de fé da população em seu funcionamento e em seus delegados, vê-se a sua
“saúde” lentamente corroída pelo advento da tecnologia imputado na cyber-espionagem.
Instituições democráticas frágeis em âmbito nacional significam relações frágeis no plano
internacional já que tanto o reconhecimento popular, quanto o político estão em jogo.
Uma democracia “abalável” por esse fenômeno perde o reconhecimento de sua qualidade
com a complexificação das dinâmicas de vigilância entre os atores internacionais.
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Descentrálizáçáo dá produçáo e consumo de
informáçáo: um longo cáminho á percorrer
por Yuri Portugal Serrão Ramos
O documentário “A Revolução Não

processo de “descentralização da produção

Será Televisionada”, de 2003, demonstra

e consumo de informação”. De fato, se

primorosamente como a desinformação

antigamente

gerada por uma mídia politicamente

somente pelos jornais físicos, rádios e

interessada

televisão, hoje até as redes sociais se

pode

influir

nos

consumíamos

um

meio

de

informação

acontecimentos políticos de um país. O

tornaram

informação.

documentário, no caso, analisa o papel da

Entretanto, será que o padrão de consumo

grande mídia venezuelana, de viés elitista,

de informação mudou o suficiente para que

no rápido processo de deposição e retorno

possamos falar em uma derrocada do papel

de Hugo Chávez, em abril de 2002.

político da grande mídia no mundo

Segundo a tese elaborada ao longo do

contemporâneo?

documentário, tanto a manipulação de fatos

Minha resposta é deveras simples:

– os disparos que em tese teriam sido

não. Apesar do advento da Internet,

efetuados por militantes pró-Chávez contra

notamos que a grande mídia ainda exerce

uma passeata de oposição – quanto o

um papel crucial na formação da opinião

silenciamento

política

da

Venezolana

de

das

massas,

influenciando

Televisíon – o principal veículo midiático

diretamente os processos políticos. Esta

do governo venezuelano – teriam sido

situação é ainda mais acentuada em países

cruciais

onde a grande mídia é pouco plural, seja

para

o

decorrer

dos

acontecimentos.
Os tempos, entretanto, mudaram.

pela

concentração

dos

meios

de

comunicação nas mãos de uma elite com

Com o advento da Internet, os custos para

interesses

em

comum,

atingir grandes massas de pessoas foram

intervenção

diminuídos exponencialmente, algo que,

informações que podem ou não ser

segundo diversos autores, teria gerado um

veiculadas.

direta

do

seja

pela

Estado

nas
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Para ilustrar a análise, usaremos
dois

estudos

de

caso

que,

embora

Entretanto, no Brasil, quase nulos foram os
efeitos do vazamento.

coincidam em seus tempos, são muito

Em meio à turbulência política que

diversos: a influência do leak Panama

levaria à deposição da Presidenta Dilma

Papers no Brasil, em que diversos políticos

Rousseff, a citação de grandes atores do

ligados ao processo do impeachment da

cenário político brasileiro nos documentos

Presidenta Dilma Roussef foram citados; e

passou batida. Entre os citados podemos

o Hostile Takeover, report da ONG Global

destacar não somente políticos (então)

Witness sobre a corrupção e a acumulação

renomados, como o ex-Presidente da

de poder político e econômico nas mãos de

Câmara dos Deputados - e um dos

uma prestigiada elite do Camboja. Apesar

mentores do processo de impeachment -

das peculiaridades dos casos, ambos têm

Eduardo Cunha, mas também empresários

algo em comum: foram praticamente

e familiares de políticos brasileiros. O

ignorados pela grande mídia, resultando

Grupo Globo, maior grupo midiático do

em pouco impacto efetivo na vida política

país,

destes países. Analisemos as circunstâncias

impeachment – embora nunca tenha

de ambos os casos de estudo antes de

assumido diretamente esta bandeira –,

retomarmos nossas conclusões.

simplesmente abafou o caso. Ao longo

O Panama Papers constitui-se
como

um

processo

de

deste quase um ano, cerca de quatro
matérias publicadas pelo G1 tratavam o

documentos, que abrangem desde a década

tema do relacionamento entre Cunha e o

de 70 aos tempos atuais, com informações

Panama Papers, sendo que as mais

sobre operações de empresas offshore

relevantes ocorreram após a conclusão do

realizadas pelo escritório de advocacia

processo do impeachment. No Valor

Mossack Fonseca, muitas vezes utilizadas

Econômico, jornal do Grupo Globo

para a lavagem de dinheiro de procedências

especializado em economias e finanças,

diversas. Bastante abrangente em seu

houve uma cobertura mais ostensiva do

alcance geográfico, o vazamento produziu

vazamento, muito embora a relação entre

efeitos nas mais variadas regiões do globo,

Cunha e o Panama Papers tenha sido a

sendo

a

mesma que no G1: 3 matérias, sendo as

deposição do Primeiro Ministro islandês

mais relevantes após o impeachment.

Sigmundur

Apesar da conjuntura política, o Grupo

dos

mais

Davíð

maciço

no

de

um

vazamento

interessado

importantes

Gunnlaugsson.

Globo não se mostrou muito interessado
51

PET-REL
Análise de Conjuntura Março 2017
em fazer uma divulgação ampla deste, que

Sen, que se mantém como Primeiro

foi um dos maiores escândalos políticos da

Ministro do país quase ininterruptamente

história recente: o próprio Grupo Globo foi

desde 1979, com a decadência do Regime

citado nestes documentos, ao supostamente

do Khmer Rouge e da ocupação do país

ter se utilizado de offshores para evasão

pelo Vietnã. Hun Sen mantém controle

fiscal.

estrito sobre a mídia e a oposição no
Outros grupos midiáticos do Brasil

Camboja, manipulando a Constituição e as

também deram pouca atenção ao caso. Um

leis do país a fim de pôr fim a qualquer

exemplo disso é a Revista Veja, maior

esforço de deslegitimar seu regime.

título da Editora Abril, que destinou a todo

Exemplos disso variam desde a cassação de

o Panama Papers somente duas colunas de

mandatos de opositores por crimes comuns

Reinaldo

o

– adultérios, por exemplo, muitas vezes

envolvimento de Cunha é retratado em

forjados – até o assassinato de ativistas

ainda mais medíocres quatro parágrafos. A

políticos, como ocorreu com Kem Ley em

Rede TV News, realizou uma grande

meados de 2016.

Azevedo,

nas

quais

matéria sobre o ocorrido, muito embora o
enfoque

tenha

sido

os

Tendo em vista este cenário

escândalos

político, a ONG Global Witness comprou

internacionais e o envolvimento de Cunha

as dores do povo cambojano e, a partir de

tenha recebido somente um parágrafo. A

dados

R7 News, website de notícias do Grupo

desvendou não somente um gigantesco

Record, por sua vez, nem ao menos citou o

esquema de corrupção ativa, pautado na

nome da empresa que estaria ligada ao

cobrança de propinas para licitações, mas

deputado, se limitando a reproduzir as

também

alegações de inocência deste. Em nenhum

casamentos cruzados cuja finalidade é

momento, em nenhum destes veículos, o

reproduzir (literalmente) as elites políticas

Grupo Globo foi mencionado. Logo, nota-

e econômicas do país dentro de um

se que apesar da pretensa pluralidade da

determinado

mídia brasileira, há um certo alinhamento

prestigiadas. A própria família de Hun Sen,

de interesses entre os grupos midiáticos,

por exemplo, possui ao menos 114 das

que definem o que será ou não pautado nos

maiores companhias do país, em setores

meios de comunicação.

variados como energia, comunicações,

A mídia do Camboja, por sua vez, é
rigidamente controlada pelo regime de Hun

disponíveis

mineração

um

ao

bizarro

número

e

empresas

público

geral,

esquema

de

de

de

famílias

comércio

exterior.
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Teríamos todos os ingredientes

podem suportar tal dimensão. No 2016

para uma grande crise política, não fosse

World Press Freedom Index (WPFI),

por um detalhe: o povo cambojano não teve

levantamento

acesso a informação sobre o ocorrido. A

Reporter

cobertura do Hostile Takeover pela mídia

metodologia leva em conta fatores como

cambojana foi ínfima. O Phnom Penh Post,

pluralismo, transparência, abusos contra

jornal que notadamente tem a maior

jornalistas e independência midiática,

liberdade para se posicionar contra Hun

Brasil e Camboja ocupam a 104ª e a 128ª

Sen, limitou-se simplesmente a reproduzir

posições. Uma diferença pequena para

trechos do report original – em inglês

tamanhas disparidades.

rebuscado –, após inúmeras matérias que

Agora,

realizado

Without

pela

Borders

ONG
e

consideremos

que

cuja

a

visavam um público mais abrangente terem

esmagadora maioria da população mundial

sido censuradas. Soma-se a este fator - o já

está posicionada além do Brasil e do

mencionado estrito controle de Hun Sen

Camboja no WPFI. Dos dez países mais

sobre a mídia do Camboja - as baixas taxas

populosos do mundo, só EUA, Japão e o

de cambojanos alfabetizados em inglês e de

Brasil - com todos os problemas já aqui

acesso à internet1. Temos aqui então um

apresentados - possuem um índice melhor

cenário digno de uma distopia Orwelliana:

que o Camboja. Logo, como podemos

o que o povo sabe depende da grande

notar, as benesses advindas da Era da

mídia; o que a grande mídia reproduz,

Informação, assim como muitas outras

depende de Hun Sen.

coisas, estão muito mal distribuídas, sendo

Logo, observamos que mesmo em

concentradas em um Norte de grande

cenários completamente distintos, ainda é

visibilidade,

cedo

uma

concentra grande parte da população

“descentralização da produção e consumo

mundial, mais uma vez, é eclipsado. Ainda

de informação”, se quisermos pensar neste

temos um longo caminho a percorrer se

fenômeno

realmente

quisermos falar de um processo de

abrangente, não somente reproduzindo

democratização da produção e consumo da

algo pensado por e para os países do norte,

informação realmente abrangente.

para

se

como

falar

algo

em

enquanto

um

Sul

que

cujos níveis de liberdade de imprensa

1

Cerca de 11,1%. Fonte:
http://www.internetlivestats.com/internet -usersby-country/
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Busca cruzada sobre Panama Papers e
Fontes
A Revolução Não Será Televisionada
Abordagem Completa da Revista Veja
sobre Panama Papers (Matérias 1 e 2)
Busca sobre “hostile takeover” no site
Phnom Penh Post
Busca cruzada sobre Panama Papers e

Eduardo Cunha no Portal R7
Busca cruzada sobre Panama Papers e
Eduardo Cunha no Portal da RedeTV!
Internet Users by Country (2016)
Inside the Hun family’s business empire
Report Hostile Takeover
World Press Freedom Index

Eduardo Cunha no Valor Econômico
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