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Introdução 

Criado e implantado em 1979 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

o PET – então Programa Especial de 

Treinamento e hoje Programa de 

Educação Tutorial – é um Programa 

acadêmico direcionado a alunos 

regularmente matriculados em cursos de 

graduação. Tais estudantes são 

selecionados pelas instituições de ensino 

superior de que participam e se 

organizam em grupos, recebendo 

orientação acadêmica de professores-

tutores. 

O PET visa envolver os alunos 

que dele participam num processo de 

formação integral, propiciando-lhes 

compreensão abrangente e aprofundada 

de sua área de estudos. São objetivos 

deste Programa: a melhoria do ensino de 

graduação, a formação acadêmica ampla 

do estudante, a interdisciplinaridade, a 

atuação coletiva e o planejamento e a 

execução, em grupos sob tutoria, de uma 

gama diversificada de atividades 

acadêmicas. Até o ano de 1999, o 

Programa foi coordenado pela CAPES. 

A partir de 31 de dezembro de 1999, o 

PET teve sua gestão transferida para a 

Secretaria de Educação Superior, ficando 

sob a responsabilidade do Departamento 

de Projetos Especiais de Modernização e 

Qualificação do Ensino Superior.  

Desde então, vem sendo 

executado levando em conta as diretrizes 

e os interesses acadêmicos das 

universidades às quais se vincula, e que 

passaram a ser responsáveis por sua 

estruturação e coordenação.  

O PET/REL – Programa de 

Educação Tutorial em Relações 

Internacionais – foi criado em 1993. 

Inserido nos grupos PET da 

Universidade de Brasília, orgulha-se por 

seu pioneirismo em levar o campo de 

estudos das relações internacionais para 

o âmbito do Programa. O PET/REL hoje 

conta com 14 alunos, que desenvolvem 

atividades baseadas nas três funções 

básicas da Universidade: ensino, 

pesquisa e extensão. 
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O Laboratório de Análise das Relações 
Internacionais

No contexto do PET/REL, 

insere-se o Laboratório de Análise de 

Relações Internacionais (LARI), 

idealizado e organizado desde 2005. 

Concebido como atividade de pesquisa e 

extensão do trabalho do grupo a toda 

comunidade acadêmica, o LARI tem por 

objetivo observar a conjuntura 

internacional e produzir interpretações 

cientificamente embasadas acerca da 

mesma.  

O cerne das atividades do LARI 

compõe-se de encontros mensais com 

temas pré-definidos, nos quais os 

participantes são encorajados a indicar 

elementos de análise relevantes e a 

identificar relações, explicações e 

previsões relativas aos tópicos 

abordados, num esforço concertado e 

organizado. Após a discussão dos temas 

estabelecidos nas reuniões mensais, os 

membros do PET/REL produzem 

análises de conjuntura, baseadas na 

premissa de que o estudo e a aplicação 

de metodologia e teoria científica 

permitem melhor compreensão acerca do 

comportamento dos atores 

internacionais.  

O Laboratório de Análise de 

Relações Internacionais, desde sua 

concepção, constituiu-se num esforço 

analítico que tem por meta capturar, de 

forma clara e objetiva, os fatos da 

conjuntura internacional que podem 

engendrar-se com processos e dinâmicas 

mais amplos das Relações 

Internacionais. Para tanto, buscam-se 

usar mecanismos que possibilitem o 

enquadramento dos fatos nas dinâmicas 

e que favoreçam o exercício intelectual 

de seleção dos temas tratados e da 

produção de análises. Seu intuito é 

eliminar arbitrariedade e adquirir 

objetividade.  Desse modo, foram 

criados descritores para categorizar os 

temas selecionados e direcionar o 

exercício de produção das análises para 

um foco mais acadêmico. Antes de expor 

os instrumentos de classificação, vale 

ressaltar que as categorias não se 

esgotam em si mesmas, podendo ser 

atualizadas à medida que houver 

necessidade de fazê-lo. A tabela a seguir 

lista os seis descritores idealizados pelo 

PET/REL para classificação das análises 

de conjuntura produzidas.
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Descritor Definição 

Escalada ou estabilização 

de tensões e conflitos 

Vinculado à variável de aumento ou  contenção da 

violência, enquadrando  dinâmicas  tais  como conflitos  

interestatais,  guerras  civis  e  crises humanitárias; 

Construção de governança 

Desde a ótica multilateral, engloba processos ligados a 

regimes internacionais e autoridade política para gerenciar 

problemas e construir estabilidade no ambiente internacional 

(no âmbito de ONU, OMC, organismos regionais, G-8, etc.); 

Exercício hegemônico ou 

contestação anti-

hegemônica 

Aplicação da capacidade hegemônica para induzir a 

ordem internacional nos moldes e valores desejados, ou 

movimentos inversos, de contestação dessa ordem e do 

hegemon; 

Integração 

Dinâmicas sistêmicas de desenvolvimento de laços 

políticos, econômicos e sociais, que tenham por base espaços 

interativos entre atores internacionais relevantes;  

Transbordamento 

Processos de spillover, nos quais fenômenos 

domésticos trazem repercussões para o âmbito regional ou 

global: eleições, reivindicações por parte de grupos sociais, 

etc.; 

Mudanças e adaptações de 

fluxos, padrões e estruturas 

econômicas 

Dinâmicas influenciadas pelo nível de liquidez da 

economia ou capazes de causar modificações na liquidez, tais 

como taxas de juros, taxas de câmbio e fluxos de capitais. 
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A conjuntura internacional entre junho e 
setembro de 2012 

Por ocasião do Laboratório de 

Análise em Relações Internacionais 

(LARI), foram trabalhados os seguintes 

temas: retrocessos e avanços nos 

direitos das mulheres; supremacismo 

branco em Charlottesville; e 

internacionalização da música latino-

americana no século XXI.  Segue, 

abaixo, uma breve contextualização:  

Retrocessos e Avanços nos Direitos 

das Mulheres: 

Em agosto deste ano, o Chile 

aprovou o aborto para 3 casos 

específicos: violação, risco de vida 

materna e inviabilidade fetal. Essa 

conquista para as mulheres, proposta 

em 2015 pela presidenta Michelle 

Bachelet, tornou-se real com esforços 

de mulheres parlamentares e de 

movimentos feministas e foi muito 

significativa em um país onde o 

cristianismo ainda é muito forte.  Já na 

Índia, aboliu-se a lei do triplo talaq, 

palavra que se dita três vezes por um 

homem significa o divórcio automático, 

independente do desejo da mulher. Essa 

prática, justificada por muitos com a 

religião islâmica, colocava muitas 

mulheres em situações de 

vulnerabilidade socioeconômica, uma 

vez que o divórcio ainda é muito mal 

visto na sociedade indiana.  

Entretanto, a conjuntura não se 

mostra apenas positiva. Um exemplo é 

o da congressista neozelandesa Jacinda 

Ardern, que ganhou visibilidade por 

renovar a imagem do Partido 

Trabalhista e que foi atacada pelos 

setores mais conservadores, alegando 

que ela era como “lipstick on a pig”, 

expressão que significa uma mudança 

superficial, não substantiva.  

Supremacismo Branco em 

Charlottesville: 

 O mesmo mês de Agosto foi 

atribulado em termos de discussões 

sobre demonstrações de ódio, racismo, 

xenofobia e misoginia sob a bandeira da 

liberdade de expressão. No dia 12 de 

agosto, na cidade de Charlottesville, na 

Virgínia (EUA), manifestantes 

contrários à remoção da estátua do 

General confederado Robert E. Lee 

entraram em conflito com ativistas 

“antifas” (antifascistas), que 

discordavam da manifestação por suas 
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características associadas ao 

supremacismo branco da direita 

alternativa (alt-right). Na ocasião, 

ocorreram fatalidades e a tensão foi 

suficiente para colocar em perspectiva a 

existência e atuação de forças como as 

da Ku Klux Klan no país e, em resposta, 

as reações das altas cúpulas políticas 

dos EUA - e de autoridades de países 

como a Alemanha em situações 

análogas. 

 Da queda do portal supremacista 

Stormfront às demonstrações extre-

madas de Charlottesville, o período 

aponta instabilidades sociais 

preocupantes para a política interna de 

potências como as mencionadas.  

Internacionalização da Música Latina 

no Século XXI: 

As músicas latino-americanas 

têm, esporadicamente, ocupado lugares 

de destaque nos rankings mundiais das 

canções mais ouvidas e levado consigo 

uma série de símbolos culturais que 

compõem a identidade Latina, que é 

exportada aos grandes centros de 

consumo cada vez mais 

recorrentemente.  

Elementos musicais proposi-

talmente selecionados que tradicio-

nalmente remontam às culturas latinas 

criam o ideário de exotismo necessário 

para que essas músicas alcancem o 

gosto musical dos grandes centros 

consumidores do ocidente. Daddy 

Yankee, Luis Fonsi e Justin Bieber; 

Anitta, Pablo Vittar e Major Lazer; 

Santana e Rihanna… Em diversos casos 

o mercado da música tornou-se 

dependente da conquista de mercados 

estrangeiros e, decorrente disso, pode-se 

observar a fusão, mesmo que mínima e 

superficial, de elementos culturais 

expressos na música popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

8 

 

Intolerância à Brasileira 

por Nina Recine Amore

No dia 13 de agosto as manchetes 

mundiais se voltaram à pequena cidade 

de Charlottesville na Virgínia, Estados 

Unidos. Membros da extrema direita 

estadunidense  defensora da supremacia 

branca se uniram em um protesto racista 

contra a retirada da estátua de Robert E. 

Lee, general do Exército Confederado 

que lutou sem sucesso pela manutenção 

do sistema escravista no país. 

Confrontamentos entre manifestantes e 

contramanifestantes resultaram na morte 

de uma mulher de 32 anos que foi 

atropelada por James Alex Fields, 

membro do movimento supremacista 

(LLANO, 2017). 

Os acontecimentos do dia 13 

levaram a uma intensa discussão nos 

Estados Unidos e no mundo sobre o 

crescimento de movimentos racistas, 

LGBTfóbicos, xenófobos e machistas. O 

fenômeno tem sido observado em escala 

mundial com especial foco na Europa 

com o crescimento de partidos de 

extrema-direita como a Frente Nacional 

da França e o Partido Popular 

Dinamarquês que constroem sua base 

popular com discursos nacionalistas que 

defendem pautas como a limitação da 

imigração, a imposição de restrições aos 

muçulmanos e a saída da União 

Europeia. 

O Brasil, por outro lado, tem sido 

normalmente deixado de fora do mapa 

da intolerância. No entanto, por mais que 

não se possa falar da presença de grupos 

supremacistas da mesma forma que nos 

Estados Unidos e mesmo na Europa, não 

se pode negar que grupos que defendem 

esses mesmos ideais existam e tenham se 

fortalecido nos últimos anos, em especial 

desde a crise de 2008. 

Porém, enquanto nos EUA esses 

grupos são “protegidos” pela 1a emenda 

da Constituição que garante a sua 

liberdade de expressão, no Brasil a 

manifestação de racismo, LGBTfobia e 

xenofobia são considerados ilegais, 

impedindo, assim, que grupos sejam 

estruturados em torno desses temas (ao 

menos de forma pública). No lugar, 

esses ideais conservadores têm se 

espalhado por grupos políticos, em 

especial aqueles de extrema-direita. 

Se definidos ideologicamente, os 

grupos de direita são aqueles que 
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defendem uma sociedade mais 

competitiva, com um Estado mínimo; e 

os de esquerda são os que defendem 

programas sociais mais intensos, com 

um Estado mais ativo na sociedade e 

economia (SILVA et al, 2014). Já no 

plano político, os grupos de direita 

(campo político vinculado aos interesses 

de dominação, opressão, apropriação 

privada da riqueza social e à reprodução 

da ordem do capital) são historicamente 

casa de conservadores e reacionários, 

que resistem a mudanças estruturais que 

levem a perdas de poder econômico e 

político. A extrema-direita comparte do 

ideário político da direita porém se 

diferencia dela pela intolerância e 

violência de suas ações (SILVA et al, 

2014). Ela, também, tem se articulado 

mais em torno de uma agenda de 

costumes do que uma agenda política 

(RIBEIRO, 2015).  

Nos últimos anos a presença da 

extrema-direita na sociedade brasileira 

se fez especialmente visível durante as 

diversas manifestações pró-impeachment 

organizadas por grupos como o 

Movimento Brasil Livre (MBL) e o 

Movimento Vem pra Rua. Normalmente 

discretos, simpatizantes do nazismo e de 

outras ideologias que pregam a 

intolerância, sentindo-se protegidos pela 

suposta anonimidade conferida pelo 

grande número de pessoas, exibiram 

cartazes e gritos de ordem. Não eram 

raros os cartazes pedindo a volta da 

ditadura militar, manifestando ódio 

contra vários grupos minoritários e 

exibindo a suástica. Tudo isso enquanto 

pediam o fim da corrupção e do Partido 

dos Trabalhadores (PT). 

No meio político, o deputado 

federal Jair Bolsonaro, do Partido Social 

Cristão (PSC-RJ), se tornou o principal 

porta-voz da extrema-direita ao defender 

abertamente valores que recusam a 

igualdade, a universalidade de 

tratamento e princípios e valores da 

democracia liberal (RAMALHO, 2017). 

Seus posicionamentos encontram tanta 

reverberação na sociedade que em 

pesquisas de intenção de voto para as 

eleições de 2018 ele alcança por volta de 

17% das intenções de voto (REDE 

BRASIL ATUAL, 2017).  

O crescimento político de Jair 

Bolsonaro e de outros conservadores no 

mundo inteiro é reflexo da perda de 

confiança da população em geral nas 

instituições. A crise econômica iniciada 

em 2008 criou forte sentimento de 

insegurança entre as camadas de baixa e 
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média renda da população, pondo em 

questão a capacidade do establishment 

político de garantir os seus interesses.  A 

extrema-direita, nesse contexto, lucrou 

ao conseguir vender uma imagem de 

estabilidade e principalmente ao dar voz 

a inseguranças populares (relativas, em 

parte, a preconceitos pré-existentes 

relacionados a imigrantes e 

homossexuais, por exemplo) antes 

negligenciadas pela norma política 

prevalecente (SHEEHY, 2017) (JUDIS, 

2016).  

No Brasil, deve-se ainda 

considerar a questão da corrupção. Aqui, 

a perda de confiança da população nas 

instituições se deve igualmente à crise 

econômica e às denúncias de corrupção. 

Dessa forma, não só a capacidade, mas 

também a própria disposição do 

establishment político de garantir os 

interesses da população foi posta em 

questão. A imagem da extrema-direita de 

estabilidade, então, foi aliada à imagem 

de integridade (pelo fato dessa vertente 

política defender valores tradicionais), 

angariando, assim, intenso apoio 

político. 

Duas considerações devem ser 

feitas a respeito dessa onda radical que 

deu origem aos acontecimentos em 

Charlottesville, portanto. Primeiro, que 

ela não é exclusivamente estadunidense. 

Ela tem se mostrado global apesar das 

diferenças em suas manifestações. 

Segundo, que ela é fruto de uma reação 

popular à instabilidade e insegurança 

criadas pela crise de 2008. No Brasil 

especificamente, ela é uma reação 

também às denúncias de corrupção. 

Resta adivinhar quanto tempo ela será 

capaz de se manter forte. No meio 

tempo, torçamos para que a extrema-

direita se mantenha "extrema" e não 

dissemine suas ideias radicais pela 

direita como um todo. 
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Pop feat. Reggaeton: A hibridização como 
produto da Indústria Cultural 

por Tomás Pinto Biscaro

Em abril deste ano o cantor 

porto-riquenho Luis Fonsi foi capaz de 

colocar a música Despacito no topo da 

Billboard list1, ao somar-se ao 

canadense Justin Bieber,  unindo seu 

ritmo latino à presença de um cantor já 

digerido pelo público consumidor norte-

americano. Recentemente, fenômenos 

semelhantes têm possibilitado com que 

produtos musicais da periferia global 

encontrem maior receptividade nos 

mercados do centro estimulando a 

recorrência a hibridizações culturais. 

Por exemplo o Reggaeton, ritmo urbano 

já consagrado entre os públicos latinos, 

“e que os colombianos estão moldando 

com o pop, a música eletrônica e o 

folclore local para configurar um novo 

império mundial.” (MARCOS, 2017) 

Os vários exemplos de 

crossovers, como Paradinha e Sua 

Cara podem, partindo de uma 

perspectiva crítica, insinuar que a 

indústria cultural, assim como as 

                                                           
1 Acesso em 23/09/2017, disponível em 

<http://www.billboard.com/charts/hot-100>  

demais, necessita ciclicamente da 

ressignificação de sua oferta 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2002). 

Ou seja, é preciso renovar a produção 

cultural para manter os consumidores 

interessados e isso se dá a partir da 

atribuição de novos papéis a 

determinados públicos. 

Temos no encontro entre Anitta, 

Pabllo Vittar e Major Lazer o caso 

exemplar de dois locus produtivos, um 

brasileiro e um americano, se unindo 

para compartilhar mercado, mesmo que 

de forma desigual, posto que os 

mercados do norte detêm poder de 

consumo consideravelmente maior. A 

princípio, os gêneros musicais latinos 

contemporâneos limitavam seu sucesso 

ao próprio público latino americano, e 

por muito tempo foram assimilados a 

estereótipos negativos e xenófobos pelo 

público central, mas  a partir da iteração 

de  produtos híbridos, os elementos 

musicais associados a latinidade 

puderam ser homeopaticamente 

inseridos no gosto musical dos 

http://www.billboard.com/charts/hot-100
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consumidores do centro. 

O advento de popularização da 

música comercial latina no mercado 

norte-americano e europeu se dá sob um 

processo premeditado de atenuação dos 

símbolos culturais que ostentam. Para 

que um produto estrangeiro faça 

sucesso, ou pelo menos tenha aceitação 

em um mercado tão consolidado e tão 

pouco inclusivo, em decorrência de sua 

posição hegemônica cultural 

(GRAMSCI, 1978), que tende à 

predominância da exportação, é preciso 

que o exotismo expressamente atribuído 

a ele, o distanciamento semiótico 

daquilo que se está habituado a 

consumir, seja milimetricamente 

calculado, pois o mínimo excesso pode 

resultar em sua rejeição. Como no caso 

norte americano, posturas como o 

isolacionismo político podem ser 

interpretadas como um desdobramento 

de posturas domésticas semelhantes que 

usualmente resultam na marginalização 

e menosprezo do que vem de fora, a 

depender de onde. 

Para conquistar o acolhimento 

em novos mercados está na moda 

introduzir-se a partir da deixa de um 

artista local. A aliança entre artistas de 

diferentes países tem se desdobrado, no 

que se refere à música latina 

especificamente, na ressignificação do 

mercado de compradores norte-

americano, agora em termos de 

importação cultural. Se por muito 

tempo a lógica foi de produzir para 

saciar seu respectivo público interno, e 

por uma consequência hegemônica 

cultural (GRAMSCI, 1978), ser 

cobiçado pelos públicos da periferia, o 

aumento do poder de compra das 

massas periféricas fez com que se 

consolidasse um ambiente de disputa 

comercial. Agora, a nova situação 

coloca aos grandes produtores da 

indústria cultural a percepção de que é 

de interesse intermediar a introdução da 

vasta produção periférica decorrente do 

crescimento econômico, por meio da 

criação de produtos que se estendam a 

ambos os mercados. 

A unificação de ícones 

populares de diferentes lugares se dá 

concomitantemente à hibridização dos 

símbolos culturais que ostentam. Esses 

produtos fazem sucesso a partir da 

fusão de elementos linguísticos 

artísticos e culturais. No caso de 

Despacito, o cantor Justin Bieber insere 

trechos em inglês, intercalados com o 

texto original da música, criando uma 
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obra parcialmente deglutível para o 

público americano, introduzindo-o ao 

ritmo latino. A importação dos gêneros 

estrangeiros ganha proporção com 

relação a prioridade de valorizar a 

exportação, e logo a projeção cultural, 

dado o interesse em lucrar com o 

agenciamento dessa acepção. 

Esse cenário de atualização dos 

objetivos corporativos sobre a produção 

musical se intensifica gradativamente.  

De certa forma, não passa da renovação 

da função dos grandes públicos centrais 

decorrente da apropriação comercial da 

produção artística periférica. A periferia 

surge com um produto altamente 

comercializável e os públicos do centro 

necessitam ser reinterpretados pelas 

produtoras para o consumo, que agora 

se dá também no fluxo contrário. Isso 

não significa que o centro produtivo 

tenha se deslocado, apenas que os 

produtoras e distribuidoras agora 

aplicam suas estratégias comerciais 

também no intuito de vender “de fora 

pra dentro”.   

 Um desdobramento do uso 

recorrente de crossovers como 

estratégia comercial é o estabelecimento 

de um contexto no qual mesclagens 

culturais tornam-se habituais, apesar da 

recente onda de de manifestações 

expressas de discriminação. Esse 

processo de miscigenação cultural não é 

inédito, mas o estabelecimento dessas 

relações, por uma justificativa 

econômica e comercial, tem atualmente 

proporcionado aos artistas periféricos a 

possibilidade cada vez maior de 

reproduzir elementos autênticos de sua 

própria cultura e ainda assim obterem 

um grau de receptividade considerado. 

Tem-se a partir disso um cenário cada 

vez mais hibridizado culturalmente, por 

meio de uma produção industrial que 

integra públicos-alvo na tentativa de 

angariar fãs. 

O episódio da Bossa Nova 

concentra semelhanças com a 

conjuntura experimentada hoje, por ter 

representado um gênero concebido a 

partir da utilização de elementos 

musicais norte-americanos, jazz e blues.  

Uma diferença é que a Bossa Nova se 

consolidou em decorrência da 

importação desses gêneros, não para 

objetivar sua própria exportabilidade. 

No caso do Reggaeton os elementos que 

estão sendo incorporados para facilitar 

sua entrada no mercado norte americano 

e europeu vão além do uso, por 

exemplo, da língua inglesa ou de 
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tonalidades familiares, a síntese da 

produção musical que o sustenta se dá a 

la americana: singles, videoclipes, 

aparições em eventos de alta 

visibilidade e as iniciativas de parcerias 

tradicionalmente do norte. 

O exercício de projetar cenários, 

no caso da análise de fenômenos 

mercadológicos no que se refere a 

produtos culturais dificulta-se devido ao 

grau de imprevisibilidade que permeia a 

opção da demanda, e, portanto, as ações 

das produtoras. Diferentemente de 

outros fenômenos contemporâneos de 

projeção cultural, como por exemplo a 

K-wave2, a popularização e decorrente 

internacionalização da música latino-

americana se dá politicamente de forma 

espontânea. Não que não haja interesse 

político na exportação de determinados 

valores culturais, ou até mesmo na 

atribuição de poder econômico à um 

movimento artístico, mas a iniciativa 

que determina o processo de expansão e 

difusão não é, como na Coréia, 

diplomática, e sim reflexo das 

condições mercadológicas de 

                                                           
2 Acesso em 23/09/2017, disponível em 

<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asia

pcf/12/31/korea.entertainment/index.html?i

ref=NS1>  

necessidade de reformulação de suas 

estruturas comerciais.  

Sendo assim, a conjuntura da 

indústria cultural hoje, envolvendo os 

diferentes públicos e mercados do 

continente americano, compreende a 

produção de uma gama intensa de 

associações textuais que permitem certa 

acessibilidade de artistas da periferia ao 

centro, e que permite o diálogo não só 

entre os artistas mas entre os públicos, 

que passam a contar com itens de 

consumo em comum, que expressam 

elementos culturais particulares em uma 

arena de apreciação compartilhada.   

 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/12/31/korea.entertainment/index.html?iref=NS1
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/12/31/korea.entertainment/index.html?iref=NS1
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/12/31/korea.entertainment/index.html?iref=NS1
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Música brasileira na indústria internacional e 
uma nova projeção identitária 

por Oliver Albert Freiberg 

Em um contexto considerado por 

analistas como a “desglobalização” 

(BARBIERI, 2016; RAPOZA, 2016), 

países se se fecham aos poucos para o 

mercado internacional e barreiras se 

erguem para o que vem de fora. Mas nos 

últimos dois anos, desde a aparição de 

artistas como Michel Teló e Anitta, a 

música popular latina chegou às rádios 

em que antes só chegava através da 

mudança das características latinas em 

sua forma. Com mesmo peso da escola, 

igreja e direito, a música é um grande 

formador da identidade individual, 

moldando comportamentos e instituições 

de um grupo social (FRITH, 2004). No 

caso brasileiro, a música é forte na 

identidade com seus gêneros bem 

delimitados no território nacional, a 

exemplo, do  Samba, Bossa Nova, 

Choro, Axé, Forró e Funk. Estes ritmos 

podem ser considerados como  

expressões da identidade do brasileiro, 

de seu cotidiano e de suas aflições 

sentimentais, pois, como afirmou 

Saldanha, “A música se insere no 

mercado se relacionando com a 

valoração da cultura própria, local” 

(SALDANHA, 2013).Neste mesmo 

sentido, a música brasileira serve como 

projeção identitária internacional. E, 

atualmente, a música brasileira está 

tomando um novo rumo nas rádios 

internacionais, e esta presente análise 

discutirá seu papel como nova projetora 

identitária.  

A industrialização e urbanização 

no Brasil ajudaram a popularizar 

instrumentos como o piano e o violão, a 

entrar e a difundir partituras de artistas 

internacionais e a baratear  os produtos e 

equipamentos. A música se tornou mais 

popular, e abriu espaço para novas 

criações e gravações, misturando 

também ritmos e melodias africanas, 

indígenas e europeias, como batuques, 

lundus, maxixes, polcas, modinhas, 

marchas, e canções. Difundindo então 

gêneros como Samba e Bossa Nova no 

decorrer do século XX, principalmente 

na época da ditadura militar no Brasil, 

momento de grande tensão política e de 
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criatividade como resposta cultural às 

repressões. A Bossa Nova iniciou um 

processo de internacionalização de 

elementos culturais brasileiros no final 

da década de 1950, mesclando samba, 

choro e moda de viola através das 

figuras de Tom Jobim e João Gilberto. 

Mas ainda possuía elementos fortes do 

jazz e do blues, o que possibilitou seu 

acolhimento pelo Norte. Houve 

participações de Frank Sinatra, Stan 

Getz e Charlie Byrd, facilitando a 

entrada da música nos Estados Unidos e 

inserindo a presença estadunidense 

dentro da música brasileira.  Isto se 

manteve no século XX e início do XXI, 

sendo a música monitorada pela 

indústria fonográfica, claramente 

selecionando o que seria tocado nas 

rádios dentro e fora do Brasil, nunca 

havendo uma presença internacional 

forte da música brasileira. 

No entanto, a década de 2010 se 

mostrou diferente em relação à presença 

brasileira nas rádios internacionais. 

Músicos de países-centro, considerados 

os países definidores de cultura do 

Ocidente, como Estados Unidos e 

Europa, tiveram suas atenções chamadas 

para artistas brasileiros, como Michel 

Teló, Gusttavo Lima, Pabllo Vittar e 

Anitta. E dessa vez o ritmo e a melodia 

foram mantidas nas músicas, apesar da 

clara origem popular do Norte. 

Paradinha, Sua Cara, Ai se eu te pego, 

Balada... identidades brasileiras 

mantidas na música. É relevante ressaltar 

o fato de que Pabllo e Anitta tiveram 

participações em músicas de DJs 

estadunidenses, como Major Lazer e Poo 

Bear, garantindo seu impulso no Norte.  

Ai se eu te pego, de composição 

da dupla Sharon Acioly e Antônio Diggs 

mas com sua versão famosa interpretada 

por Michel Teló, se tornou um fenômeno 

internacional, sendo o vídeo mais visto 

no YouTube brasileiro, 767 milhões de 

visualizações. Seu impulso se deu com a 

coreografia feita pelo jogador português 

Cristiano Ronaldo durante a 

comemoração de um gol em 2011. A 

música atingiu os topos das paradas em 

mais de 20 países da Europa e América, 

e ainda ganhou uma versão em inglês 

gravada pelo próprio cantor. O single foi 

o sexto mais vendido no mundo em 

2012, com sete milhões de cópias 

vendidas. A música fez sucesso pelo seu 

refrão “clichê” e “grudento”, com 

fonemas simples para que não falantes 

da língua portuguesa pudessem 

memorizar e cantar com maior 
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facilidade. Entretanto, o mais 

significativo  foi o impacto da música 

nas rádios internacionais. Com 

instrumentos e ritmos característicos 

brasileiros do sertanejo, forró e axé, 

como sanfona, tambor e violino em 

ritmos rápidos e dançantes, ela 

apresentou ao mundo o que se ouvia e 

dançava aqui, influenciando a concepção 

internacional da imagem do brasileiro, o 

que possibilitou uma exportação 

identitária do Brasil. 

Outro fenômeno foi a música 

Balada (Tche Tcherere Tche Tche), do 

músico Gusttavo Lima. A música 

alcançou a terceira posição no Brasil em 

2012, além de ter entrado no Top 10 da 

Bélgica e dos Países Baixos e nas 25 

primeiras da França, o cantor  também 

gravou um videoclipe com o jogador de 

futebol Neymar, atingindo 114 milhões 

de visualizações. Uma mistura entre 

sertanejo, axé e forró, a canção também 

foi capaz de exportar a identidade 

musical brasileira da mesma forma, 

através de uma projeção dos ritmos e 

letras típicas da música brasileira.  

No último ano, a cantora drag 

queen Pabllo Vittar ganhou relevância 

por sua voz. A princípio, sua carreira foi 

alavancada ao cantar I Have Nothing de 

Whitney Houston, chamando a atenção 

do jurado Daniel. Seu vídeo clipe da 

releitura Open Bar de Lean On, do trio 

Major Lazer, atingiu um milhão de 

visualizações em menos de um mês. 

Logo em seguida, começou a apresentar 

em programas de televisão, se tornou 

vocalista do programa Amor & Sexo e 

participou de campanhas publicitárias da 

empresa de cosméticos Avon. No 

entanto, sua reviravolta foi o lançamento 

do álbum Vai Passar Mal, misturando 

pop com samba, eletronica, funk carioca, 

forró e hip-hop. Em sua primeira 

semana, atingiu a terceira posição no 

Spotify Brasil. É importante ressaltar 

que  foi o primeiro álbum de uma artista 

drag a ter mais de um milhão de 

execuções em cada música, sendo um 

ícone dentro do movimento drag. Em 

abril de 2017 Pabllo apostou em uma 

projeção internacional ao gravar a 

música Sua Cara em parceria com Major 

Lazer e Anitta, gravando o videoclipe no 

Marrocos, o que a levou a aparecer na 

revista americana de música Billboard, 

apelidada de “Rainha Drag”. 

No entanto, o caso mais 

emblemático atual é a cantora Anitta. 

Após estourar nas rádios brasileiras com 

a música Show das Poderosas, a cantora 
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conseguiu ganhar espaço com seus funks 

e canções pops em 2012. O álbum Bang 

de 2015 projetou sua carreira 

internacional, recebendo o disco de ouro, 

mostrando o seu poder cultural no Brasil. 

Aclamado pela crítica e exaltando o 

empoderamento feminino através de 

suas letras, o álbum colocou Anitta no 

cenário internacional, levando-a a ganhar 

o prêmio EMA Worldwide Act Latin 

America, pela primeira vez ganho por 

uma brasileira. Em 2016 gravou a 

música Sim ou Não em parceria com o 

cantor colombiano Maluma, famoso em 

seu país, servindo de estratégia de 

marketing para Anitta, dando-lhe espaço 

no país vizinho. Nas Olimpíadas de 

2016, Anitta cantou na cerimônia de 

abertura ao lado de Caetano Veloso e 

GIlberto Gil, duas das maiores figuras da 

música popular brasileira. No mesmo 

ano, a cantora ganhou a categoria de 

“Best Brazilian Act” no MTV Europe 

Music Awards. Este ano, ela também 

gravou uma música com a rapper 

australiana Iggy Azalea, a qual lhe 

rendeu um convite para se apresentar no 

programa de Jimmy Fallon, um dos talk-

shows atuais mais assistidos nos Estados 

Unidos. Além disto foi gravado o single  

Paradinha com letra em espanhol, 

alcançando maior destaque  em toda a 

América Latina, gravou Sua Cara, e 

finalmente fez uma parceria com o 

músico estadunidense Poo Bear na 

música Will I Miss You, com letras em 

inglês. Todos esses fatos a levaram à sua 

relevância internacional atual, sendo um 

dos fatores-chave para a nova exportação 

da identidade musical brasileira. Seu 

estilo que mistura Funk Carioca com 

Pop, Música Eletrônica e Bossa Nova 

ajudam sua recepção pelas rádios 

internacionais, principalmente em uma 

época de hibridizações culturais 

(BISCARO, 2017). 

O contexto atual de fácil acesso à 

música, tanto a sua  produção, com 

softwares de gravação gratuitos ou 

acessíveis e barateamento de 

instrumentos, quanto no sentido de 

consumo, através de plataformas de 

streaming gigantescas como Spotify e 

Deezer, permitiu a disseminação das 

culturas latinas no continente e sua 

entrada nos países centro. Desta forma, o 

Brasil, assim como outros países latino, 

conseguem exportar sua identidade 

cultural através da música, um dos 

principais produtos identitários de uma 

cultura, e permite uma influência de 

poder da mesma maneira que os países-
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centro realizaram nos últimos três 

séculos, desde a música barroca até a 

popular, através do soft-power 

internacional. Nesse cenário de consumo 

em massa de músicas antes não tão 

acessíveis permite uma nova dinâmica 

cultural entre os países, intensificando a 

mistura musical e a criação de novos 

estilos.  
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A Moeda de Gênero: a lei de aborto e as eleições 
chilenas 

 por Barbara Tiemi Okamura 

         No último mês de agosto o 

Tribunal Constitucional do Chile 

aprovou uma lei que permite o aborto 

em três casos: risco de vida à mãe, 

estupro e inviabilidade do feto. A 

presidenta Michelle Bachelet, também 

ex-diretora executiva da ONU 

Mulheres, comemorou o acontecimento 

como um importante passo na luta pelos 

direitos das chilenas. Entretanto, 2017 é 

um ano de eleição presidencial no país e 

assim, faz-se necessário perguntar quais 

são as conexões entre o cenário político 

chileno – e latino americano - e essa 

conquista feminina. A presente análise 

argumenta que a aprovação dessa 

legislação pode ser um importante 

elemento de capital político para os 

candidatos. 

         Segundo a empresa de pesquisas 

Cadem, 70% dos chilenos apoiavam a 

descriminalização do aborto nos três 

casos previstos pela lei apresentada por 

Bachelet (LA TERCERA, 2017). A 

aprovação da lei também foi derivada 

dos esforços de movimentos feministas 

como o Corporación por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las 

Mujeres (Miles) (MOLINA, 2017) que 

fizeram manifestações a favor da 

legislatura, pressionando tanto o 

Congresso quanto o Tribunal 

Constitucional e articulação com outras 

organizações sociais para angariar apoio 

à causa. Isto, aliado ao  discurso da 

deputada da oposição, Lily Pérez, que 

disse que era uma mulher e iria votar 

em defesa daquilo que as mulheres 

chilenas sentiam (MOLINA, 2017) 

deixa clara a importância da pauta para 

a sociedade chilena, especialmente para 

as mulheres. 

         A partir disso, deve-se observar 

de que forma os discursos de defesa ou 

rechaço à lei poderão prejudicar ou 

favorecer os candidatos presidenciais. O 

Chile passa, assim como Brasil, 

Argentina e outros países latino 

americanos, por uma fase de grande 

desconfiança por parte da população 

com a esquerda, especificamente a 

esquerda social democrata e, como 
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consequência, a imagem da atual 

presidenta está bastante fragilizada 

(MONTES, 2017). Além disso, o Chile 

vive uma diminuição nas suas previsões 

de crescimento econômico devido à 

contração de setores importantes – 

mineração, serviços empresariais, 

construção, etc – que juntos compõem 

40% da economia (GRANADO, 2017). 

É neste contexto que Sebastián Piñera, 

candidato do bloco de direita Chile 

Vamos, ganha força, o que pode ser 

comprovado por sua vitória nas 

primárias com maioria significativa 

(MONTES, 2017 ). 

         Piñera já declarou ser contra a 

descriminalização do aborto, mesmo 

nos casos previstos por essa lei, por ser 

a favor da vida em todos os momentos 

(BBC, 2017). Sua coalizão também 

expressou rejeição e ainda usou o 

acontecimento para mostrar, de forma 

negativa, quais são os reais valores do 

governo de Bachelet e o atacou dizendo 

que a decisão era contra os Direitos 

Humanos por ser contra o direito à vida 

(JARA, 2017). Dessa forma, o bloco de 

direita fez uso da questão do aborto para 

fragilizar ainda mais a imagem da 

presidenta com o intuito de fortalecer a 

campanha de seu candidato, que é 

basicamente pautada na proposta de 

conduzir o país de forma muito 

diferente do governo vigente (CUÉ, 

MONTES, 2017). Por fim, esse 

discurso conservador do Chile Vamos e 

de Piñera é um ponto de aproximação 

com a Igreja Católica, instituição ainda 

muito forte e relevante no Chile, e seus 

apoiadores, podendo assim, ganhar seus 

votos. 

         Entretanto, esse posicionamento 

de Piñera é o que pode fortalecer a 

esquerda chilena. Alejandro Guillier, 

candidato pela coalizão de esquerda que 

se alinha com Bachelet, declarou em 

suas redes sociais que não serão tempos 

melhores para as mulheres se Piñera for 

eleito (LA TERCERA, 2017). Fica 

claro que o argumento de que o 

candidato de direita trará retrocessos 

para os direitos das mulheres tem o 

potencial de ser bastante convincente 

para eleitores, especialmente eleitoras. 

Esse raciocínio ainda é fortalecido pelos 

desenvolvimentos da lei em questão, 

uma vez que há um processo para 

alterar partes dessa, o que é considerado 

como um retrocesso e que é 

movimentado pela oposição, Chile 

Vamos (AYALA, VALENZUELA e 

CARO, 2017) . 
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         Ademais, Guillier pode se 

beneficiar da proximidade de seu bloco 

com a presidenta. Michelle Bachelet foi, 

de fato, pivô da aprovação da lei que 

permite o aborto em três ocasiões: ela a 

propôs em janeiro de 2015 e desde 

então tem direcionado esforços para que 

a promulgação ocorresse, defendendo 

publicamente que as mulheres deveriam 

ter escolhas e sendo bem sucedida por 

ter conseguido os votos de seu bloco, 

mesmo enfrentando resistências 

internas, que partiam do Partido 

Democrata Cristão. Um argumento 

possível a favor de Guillier seria que ele 

daria continuidade às conquistas sociais 

e à visibilidade de pautas consideradas 

progressistas, por pertencer ao bloco de 

Bachelet, coalizão que a apoiou no 

Congresso para que a lei fosse aprovada 

e que recentemente se separou do 

Partido Democrata Cristão (MONTES, 

2017). 

         Essa mesma importância pessoal 

de Michelle Bachelet na luta pelo 

direito ao aborto tem o potencial de 

beneficiar outra presidenciável, Beatriz 

Sanchéz, do bloco Frente Ampla. Este 

propõe uma nova esquerda, que 

realmente supere problemáticas que a 

esquerda social democrata do Chile não 

conseguiu resolver (MONTES, 2017). 

Essa é uma das bases da imagem de 

Sanchéz, que poderia ganhar maior 

proeminência por ser mulher. A lei de 

descriminalização do aborto em certos 

casos é uma vitória para muitas chilenas 

e o fato de ter sido liderada por uma 

mulher é muito simbólico. Isso 

contribui fortemente para o argumento 

de que mulheres no poder têm maior 

tendência a agir em defesa dos 

interesses de mulheres e por isso, se 

busca-se outros avanços nos direitos 

femininos, eleger uma presidenta é a 

melhor chance. Considerando que 

Beatriz Sanchéz é a principal, se não 

única, mulher concorrendo à 

presidência, é fácil enxergar como a 

aprovação dessa lei a favorece, 

principalmente quando se lembra da sua 

proposta de renovação da esquerda. 

         Dessa forma, pode-se traçar 

previsões para o contexto chileno. Um 

cenário muito possível é que o Chile 

não destoe do processo de crise das 

esquerdas e fortalecimento das direitas 

que ocorre na América Latina - e no 

mundo - e dê mais importância a 

questões econômicas, como a 

diminuição do crescimento, do que 

outras. Isso enfraqueceria os 
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argumentos contrários a Piñera, que 

apontam o seu conservadorismo e a 

vontade de seu bloco de retroceder a lei 

do aborto. Caso seja eleito, será 

realmente preocupante o efeito que um 

presidente com posicionamento 

conservador e com apoio partidário, 

nesse sentido, pode ter sobre a 

legislação e, consequentemente, sobre 

os direitos das mulheres. 

         Assim, tem-se que as pautas 

feministas têm ganhado relevância nas 

políticas de inúmeros países, como o 

Chile. A sua importância se mostra não 

só nos avanços alcançados, e nesse 

caso, uma conquista que vai contra 

crenças cristãs em um país onde a Igreja 

Católica ainda é muito influente, mas na 

possibilidade do uso dessas pautas 

como capital político, motivando 

declarações de candidatos, coalizões e 

podendo prejudicar ou beneficiar as 

chances de Piñera, Guillier e Sanchéz 

de chegar à presidência.  
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Trump e o silêncio moral na presidência dos EUA 

por Gustavo Partel Balduino de Oliveira 

Os acontecimentos de agosto de 

2017 envolvendo a cidade de 

Charlottesville, no estado norte-

americano da Virgínia, levantaram 

discussões sobre a liberdade de 

expressão como um valor absoluto e o 

ressurgimento de discursos extremistas 

de teor racista, xenofóbico e 

antiglobalista no país. Os discursos 

foram apresentados nas circunstâncias 

pela alt-right – a direita alternativa –, 

seção da extrema direita nos EUA 

pautada pela política tradicional e pelo 

uso de mídias virtuais para propagação 

de conteúdo controverso (GRAY, 2017; 

OXFORD DICTIONARIES, s/d). 

 No dia 12 de agosto, a ativista 

Heather Heyer, de 32 anos, foi morta 

quando um dos supremacistas, James 

Fields, dirigiu sobre a multidão. Em 

meio a manifestantes extremistas e os 

chamados grupos antifascistas – ou 

antifa –, contrários ao protesto, outros 19 

foram feridos pelo atropelamento. A 

reação de Donald Trump aos 

acontecimentos falhou em apresentar um 

posicionamento firme sobre a 

culpabilização dos envolvidos na 

propagação do racismo em sua forma 

extremada. Diante dos fatos, Trump se 

limitou a afirmar que “ambos os lados 

tinham sua culpa”, indicando 

despreocupação com o papel moral 

esperado da presidência dos EUA (NY 

TIMES, 2017). 

 Frente a situações de conflito 

civil, atos de violência e terrorismo, 

antecessores de Trump fizeram questão 

de demarcar posicionamentos de repúdio 

a partir da visibilidade do cargo de 

Presidente dos Estados Unidos. De 

Ronald Reagan a Barack Obama, o 

reconhecimento e condenação de 

movimentações civis potencialmente 

perigosas é uma preocupação do Chefe 

de Estado do país – fundamental na 

delimitação entre discursos e atos de 

ódio, racismo, xenofobia e a liberdade de 

expressão e manifestação previsto pela 

Constituição norte-americana (NY 

TIMES, 2017; VIEIRA, 2012). Ao optar 

pelo discurso de “não colocar ninguém 

num plano moral”, Donald Trump deixa 

de exercer uma parte importante do 

cargo que ocupa e coloca em 

questionamento sua capacidade de 
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exercer a presidência do país mais 

poderoso do mundo (ÉPOCA, 2017). 

 Em reação ao silêncio de Trump, 

o Comitê para a Eliminação da 

Discriminação Racial das Nações Unidas 

(CERD) emitiu no dia 23 de agosto 

alerta sobre a instabilidade política 

exibida nos eventos de Charlottesville, 

reconhecendo o perigo da disseminação 

de demonstrações racistas, saudações e 

simbolismos neonazistas, além de 

elementos da Ku Klux Klan associados 

ao supremacismo branco nos EUA. O 

Comitê, sem mencionar nomes, observa 

“falha das altas cúpulas políticas em 

inequivocamente rejeitar eventos racistas 

violentos” (OHCHR, 2017). 

 A tensão racial e o surgimento de 

grupos extremistas organizados sob a 

bandeira da liberdade de expressão é, 

ainda que ponto de preocupação especial 

na atualidade, um reflexo de um passado 

profundamente permeado pela 

escravidão, políticas de segregação de 

tardia erradicação, assim como da 

própria estruturação de grupos como a 

Klan. É notável que a sociedade 

segregacionista norte-americana 

existente na primeira metade do século 

XX já foi objeto de admiração de Adolf 

Hitler, em sua polêmica obra Mein 

Kampf, como um exemplo de ordem 

racial saudável a ser adotado 

(WHITMAN, 2017). 

 Decorridos mais de 70 anos da 

ascensão nazista na Alemanha, discursos 

de ódio e manifestações criminosas 

contra minorias étnicas aproximam-se da 

banalização nos EUA e, em menor grau, 

na Europa. Seja pela institucionalização 

de partidos de extrema-direita de 

arguível orientação neonazista – como o 

Partido Nacional Democrático (NPD) na 

Alemanha, legitimado pela Suprema 

Corte do país (EXAME, 2017) –, pela 

inflamação dos discursos xenofóbicos 

contra o Islamismo ou pela própria 

organização da direita alternativa (alt-

right) em atos como os do dia 12 de 

agosto em Charlottesville, o Ocidente 

indica fragilidade das instituições 

liberais construídas em torno da 

convivência pacífica entre grupos sociais 

distintos. 

 A disseminação de notícias e 

opiniões através das redes é, com 

certeza, a principal promotora da 

retomada de forças das diferentes formas 

de extremismo reconhecidas como 

preocupantes na atual conjuntura. A 

facilidade com que novas páginas, perfis 

e grupos de discussão destinados à 
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organização de manifestações políticas 

podem ser disseminadas a um grande 

público ( e em um curto período de 

tempo) é essencial para a articulação 

civil em torno da interferência direta nos 

rumos de um país. Isso permite, 

simultaneamente, a construção de 

movimentos sociais valiosos, como os 

concretizados na Primavera Árabe, em 

2011, e a existência do maior site 

neonazista da internet, o Stormfront – 

recentemente tirado do ar nos EUA, 

conhecido pela divulgação de 

assassinatos em massa por supremacistas 

brancos (THE TELEGRAPH, 2017). 

Sem dúvida, Donald Trump se 

faz participativo no meio virtual, 

sustentando opiniões pessoais com 

frequência e indiscutível visibilidade: 

somente em seu perfil do Twitter, o 

político supera os 37 milhões de 

seguidores, isso é, possui público 

privilegiado para exercer a influência 

que possui como empresário 

multibilionário e presidente da maior 

economia do mundo. Uma análise rápida 

permite identificar que o político se 

comporta de maneira incoerente, ora 

argumentando que as grandes mídias 

propagam “fake news” (notícias falsas) 

sobre seus posicionamentos e, ao mesmo 

tempo, deixando de ser preciso em suas 

afirmações com relação a situações de 

tensão social. 

 Sendo assim, o atual presidente 

dos Estados Unidos comete seus maiores 

erros pelo desperdício de uma 

capacidade restrita a poucos indivíduos 

no planeta. Como representante do 

centro da ordem liberal internacional, 

Trump deixa de apontar à população o 

caminho da tolerância, do fim da 

xenofobia e da própria estabilidade 

social de um país que passa, hoje, por 

uma crise identitária: o que definirá os 

EUA frente a situações de conflito 

interno que ameaçam a segurança de 

seus próprios habitantes? 

 Inequivocamente, não se deve 

limitar a responsabilidade pela condução 

da questão unicamente ao chefe do 

executivo. O tema é sintomático de um 

período de revisão de forças tipicamente 

condenadas pela opinião pública, que 

passam a ser opções para mentes pré-

condicionadas ao racismo instituído 

nesse país. O tratamento do problema 

deve acompanhar os meios de 

surgimento do mesmo. O meio virtual, 

nocivo quando utilizado pelos ânimos 

inflamados, é igualmente importante 

para a propagação de mensagens 



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

27 

 

favoráveis a sociedades menos 

permeadas pelo ódio e o preconceito.  

  No mesmo momento, quando 

Trump deixa de apresentar um exemplo 

de atuação efetiva no combate ao 

extremismo e as formas características 

do supremacismo branco nos EUA a 

partir de sua posição de poder, esperar 

que a violência conhecida em 

Charlottesville e tantos outros eventos na 

história norte-americana seja erradicada 

num futuro próximo é pouco lógico. 

 A estratégia alemã de proibição 

do nazismo e suas manifestações desde a 

Segunda Guerra Mundial hoje parece 

encontrar suas falhas com a ascensão de 

sucessores do Partido Nazista. Por outro 

lado, nunca foi tão fácil propagar 

discursos concisos e objetivos com 

relação aos prejuízos sociais, 

econômicos e políticos da expansão do 

extremismo, do supremacismo racial e 

da própria xenofobia acentuada no 

Ocidente. 

O ponto de convergência para os 

cenários mais pacíficos depende da 

agência daqueles que exercem o 

privilégio da visibilidade pública. 

Espera-se de Trump, como representante 

de um dos berços da liberdade de 

expressão como símbolo político a 

atuação que enfoque o exercício 

tolerante e socialmente justo desse 

princípio. A ocorrência de eventos com 

motivações nos EUA e em demais 

regiões permeadas por tensões 

semelhantes não deve deixar de existir a 

curto prazo; a gravidade dos mesmos 

deve acompanhar seu nível de 

banalização - critério altamente 

influenciado pelo posicionamento de 

indivíduos como o presidente dos 

Estados Unidos. 
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A Insustentável Leveza de Trump: a ilusão da 
liberdade presidencial 

por Tiago Marques Rubo 

Na primeira quinzena de agosto 

de 2017, os jornais e blogs ao redor do 

globo foram tomados de assalto pelos 

incidentes na cidade de Charlottesville 

(EUA). Durante protestos de 

supremacistas brancos (“legitimados” no 

país da liberdade pela 1ª emenda da 

Constituição, que diz respeito a 

manifestações públicas ideológicas), 

James Alex Field avançou com seu carro 

em direção aos protestantes (a favor da 

remoção da estátua de Robert E. Lee) 

deixando dezenas de feridos e uma 

morte. 

O evento assusta, pois não está 

isolado, podendo ser visto como um 

desenvolvimento prático de discursos 

nacionalistas e xenófobos levantados 

durante campanhas presidenciais (para 

além dos Estados Unidos) nos anos de 

2016 e 2017, e que remontam questões 

históricas estadunidenses, mas cujo viés 

de análise foge da perspectiva aqui 

apresentada. A hipótese levantada nesta 

análise é que não apenas os discursos 

dos presidenciáveis foram permissivos 

moralmente para a reunião destes grupos 

supremacistas, como também os 

princípios morais dos líderes políticos 

foram moldados durante sua interação 

com esta parcela do eleitorado, dada a 

nova dinâmica discursiva atravessada 

pelas plataformas virtuais e redes 

sociais. Assim, não apenas os políticos 

estariam usando estes grupos de 

ideologia neo-fascista como 

instrumentos para angariar votos, como 

estariam modificando seus próprios 

princípios morais em uma relação 

dialética. 

 

O mundo virtual - dos fóruns online 

ao “Presidente Tuiteiro” 

Dentre os vários fenômenos que 

poderiam auxiliar a identificação de uma 

tendência ideológica neo-fascista na 

moral ocidental, aquele que se revela 

entre os mais significativos (dada sua 

natureza discursiva) é o mais esquecido: 

os fóruns online. Desde que a rede 

mundial de computadores deixou de ser 

uma mera ferramenta acadêmica e 

militar, os nichos de debate político se 



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

29 

 

instalaram nestes espaços virtuais 

abertos, tornando mais fácil a realização 

de discussões intermináveis sobre 

tópicos da agenda pública. Estes 

ambientes possuem suas origens na 

década de 80, quando contavam com 

alguma especialização de área de 

discussão, havendo fóruns para questões 

esportivas, da saúde, do lazer e etc.  

Com o passar do tempo, o acesso 

à Internet foi disseminado e seu número 

de usuários hoje é astronômico, 

marcando a experiência humana na 

contemporaneidade. O que se identifica 

é que os tais fóruns se transmutaram em 

redes sociais, as quais assumem as mais 

diferentes tarefas políticas cotidianas 

(disseminação de conteúdo, fomento do 

debate, organização de eventos públicos 

ou privados, facilidade na comunicação 

a distância), mas permeada por uma 

lógica de mercado, dado que as 

plataformas de maior utilização se 

encontram nas mãos de grandes 

empresas, movidas não pela garantia da 

qualidade do conteúdo ali disseminado, 

mas sim pelo alcance da plataforma e 

sua utilização. Ou seja, na atualidade, 

grupos com ideologias eticamente 

problemáticas possuem acesso ilimitado 

a um espaço de reificação social do seu 

discurso, que muito provavelmente não 

seria aceito em uma praça pública. 

Um exemplo de fenômeno social 

da Internet que preconizou muito dos 

eventos atuais ligados ao nacionalismo 

supremacista, mas que foi 

completamente ignorado pela esfera 

pública de debate foi a hashtag 

“gamergate” de 20143. Como se não 

bastassem os inúmeros assédios e 

ameaças de morte que orbitam o 

fenômeno, alguns dos porta-vozes e 

promotores da hashtag alcançaram altos 

círculos políticos estadunidenses (Steve 

Bannon4 como estrategista-chefe na 

Casa Branca e tantos outros ligados à 

alt-right, a “direita alternativa” 

estadunidense, e o jornal que lhe 

representa, o Breitbart). O núcleo duro 

de produção de conteúdo e opinião 

“gamergate” se retroalimenta: das 

                                                           
3 A hashtag faz referência à controvérsia em 

torno da desenvolvedora de jogos Zoe 

Quinn, cujo ex-namorado, em 16 de agosto 

de 2014, expôs o relacionamento então 

recém-terminado em um post online, falando 

sobre traições e relacionamentos amorosos 

na indústria de jogos “indie” 

(independentes). Com a premissa de 

revitalização ética do jornalismo e 

desenvolvimento de videogames, os tuítes e 

publicações com a utilização da hashtag 

logo se mostraram preenchidos de discursos 

misóginos e xenófobos contra 

personalidades da indústria do 

entretenimento. 
4 Afastado do cargo em agosto de 2017. 
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pessoas que acreditam que a Terra seja 

plana aos misóginos da hashtag 

“gamergate”, a lógica do “viés de 

confirmação” (compreendida como a 

tendência de buscar, compartilhar e 

assimilar informações que confirmem 

suas crenças iniciais) é real nas 

plataformas virtuais. 

Assim, uma vez constatada a 

potencialidade das plataformas virtuais 

em delinear os princípios morais de seus 

usuários, a seguinte pergunta pode 

surgir: um líder político, um presidente 

da república, um presidente dos Estados 

Unidos da América se enquadraria na 

lógica do “viés de confirmação”, ou ele 

seria prudente a ponto de se distanciar 

psicologicamente, terceirizando sua 

comunicação por uma equipe de 

marketing que auxiliasse o uso da 

plataforma como ferramenta? 

No caso do presidente Donald 

Trump, já foram realizados alguns bons 

trabalhos sobre seu uso das plataformas 

virtuais, uma vez que o político é 

merecedor do título de “presidente mais 

tuiteiro da história dos EUA”. Um dos 

trabalho mais significativos foi a análise 

textual de David Robinson, PhD em 

biologia computacional e quantitativa, 

sobre as diferenças entre os tuítes 

oficiais do presidente quando publicados 

por um celular Android ou por um 

iPhone. Os resultados são 

interessantíssimos: as assinaturas 

discursivas variam muito de um aparelho 

para o outro (do horário das postagens, 

estrutura, uso das hashtags), sendo as 

postagens do Android mais semelhantes 

ao Trump “oral”, muito mais 

frequentemente usando termos 

hiperbólicos negativamente carregados 

de sentimento como “crazy”, “weak” e 

“dumb”. 

Assim, pode-se concluir, com 

uma grande probabilidade estatística, 

que os usuários da conta de Trump nos 

dois aparelhos celulares são pessoas 

físicas diferentes. Com algum grau de 

especulação, é possível verificar então 

que o presidente utiliza seu celular 

pessoal Android para as publicações, 

enquanto que uma equipe de campanha 

faz postagens mais contidas e 

sistematizadas pelo iPhone (como a 

divulgação de eventos oficiais, ou a 

parabenização da conquista de alguma 

personalidade pública). Assim, 

encontramos a resposta para a pergunta 

anteriormente suscitada: o presidente 

Donald Trump (a pessoa física, não 

meramente a figura pública) é sim um 
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ávido usuário das redes sociais. Isto vai 

ao encontro de parte das expectativas de 

seu eleitorado, comumente pintado como 

os descrentes nas elites políticas 

tradicionais enganosas e valorizadores 

do discurso “honesto” de Trump. 

Assim, não apenas Trump fala 

sem amarras, como o feedback de seus 

discursos oficiais se dá em grande 

medida por redes sociais, ou seja, 

também sem grandes amarras (no 

sentido formal, de polidez discursiva). 

Todo este cenário pode levar o líder 

político a uma suposta leveza moral, no 

sentido de que a liberdade de 

posicionamento do presidente estaria 

concordando com seu foro íntimo, e com 

um eleitorado forte e constantemente 

reiterante da legitimidade de seu 

mandato, não importando as denúncias 

contra o presidente. Trump foi 

construído como o baluarte da direita 

alternativa (alt-right), como a única voz 

honesta dentre as manipulações 

midiáticas. Esse discurso contra as 

mídias tradicionais (supostamente 

manipuladoras) é encontrado tanto em 

Trump como no jornal Breitbart, 

fechando-se assim mais um “viés de 

confirmação”, onde agente político e 

meio de comunicação se reiteram. 

Porém, ao analisarmos as 

implicações reais de tais fenômenos, as 

consequências materiais, notamos que 

um acentuamento das inimizades entre 

grupos sociais em solo norteamericano 

gerou a escalada da violência simbólica 

e física generalizada, já observada nas 

séries de protestos contra mortes de 

grupos minoritários em ações policiais 

estadunidenses. Doméstica e 

internacionalmente, a imagem de Trump 

se deteriora. O fardo da morte de 

Heather Heyer, em Charlottesville, a 

polarização e destruição dos valores 

democráticos e dos direitos civis atestam 

essa atroz derrocada imagética. Da 

leveza, o presidente agora se encontra na 

insustentabilidade de suas posições. O 

peso se torna a nova palavra definidora 

da imagem do presidente. 

Também a mudança da leveza 

para o peso é averiguada na questão da 

“honestidade” do posicionamento de 

Trump. Se em um primeiro momento ele 

poderia ser compreendido como um 

ímpeto de liberdade de expressão, agora 

pode ser entendido como um ator muito 

determinado pelo seu ambiente, seja 

pelos princípios morais derivados da 

parte do seu eleitorado mais participativa 

em redes sociais, seja pelas repercussões 
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políticas domésticas e internacionais dos 

fenômenos fomentados pelo discurso 

permissivo e que já demanda um novo 

comportamento de Trump. Em 

comunicados oficiais, o governo de 

Angela Merkel repudiou sua 

“trivialização” da violência (por conta 

dos brandos posicionamentos em relação 

aos protestos supremacistas brancos). Se 

o presidente estadunidense agora se 

encontra nesse dilema moral entre o 

eleitorado e o meio internacional é 

porque ele falhou em compreender o real 

significado da liberdade em meio a 

nações soberanas. O transbordamento de 

movimentos supremacistas é uma 

experiência histórica do século XX (do 

fascismo italiano aos vários fascismos no 

globo), ou seja, ainda recente, e portanto, 

Charlottesville é pauta da agenda 

internacional. 

Tendo em vista esta conjuntura, 

dois caminhos se apresentam. Ou o 

presidente Donald Trump pode rever seu 

comportamento, traindo parte do seu 

eleitorado, mas atendendo às demandas 

internacionais e sua oposição; ou então 

manter sua insustentável leveza, a tal 

ponto que o cenário doméstico entre em 

colapso. Por conta do viés de 

confirmação e pela profundidade do 

mergulho de Trump nas redes sociais, o 

segundo cenário é o mais provável. O 

supremacismo branco estadunidense será 

combatido por vias legais ou por vias de 

fato, mas a qual custo? Os Estados 

Unidos da América poderiam se 

desestruturar socialmente a ponto de 

implicar perdas de poder no cenário 

internacional, que já conta com a grande 

competidora China (que ironicamente 

Trump prometeu combater 

economicamente durante sua 

campanha)? 
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A Bomba Coreana e os Interesses Estadunidenses 

por Lucas Freschi Sato

Os dois cogumelos de fogo que 

consumiram Nagasaki e Hiroshima 

revolucionariam cabalmente a forma 

como se perceberiam as dimensões dos 

conflitos globais dali em diante. 

Reduzidas ao pó em segundos, a 

lembrança das cidades perdura na 

memória, e o temor de uma guerra 

nuclear é avivado em tempos de crise 

geopolítica. Os testes balísticos somados 

ao teste da bomba de hidrogênio 

realizados no início de setembro pela 

Coreia do Norte são exemplos desse 

avivamento do terror, já que deixaram 

todo o globo em alerta frente a uma 

ameaça nuclear. Nesse sentido, é 

oportuno analisar como esse temor 

impactou a política sul-coreana e como 

os interesses norte-americanos foram, 

promovidos por meio da última ameaça. 

Cabe rememorar a crise política 

pela qual a Coreia do Sul passou em 

tempos recentes, que contou com um 

processo de impeachment e culminou na 

deposição da presidente Park Geun-hye. 

O conturbado processo abalou o país 

com as acusações de que Park teria 

praticado abuso de poder e corrupção, 

levando-a a ser a primeira líder sul-

coreana democraticamente eleita a sofrer 

um impeachment reconhecido pela Corte 

Constitucional da Coreia do Sul 

(MCCURRY, 2017). Os escândalos 

escancararam os laços perigosos e pouco 

republicanos entre os chaebol5 e os 

políticos do establishment na Coreia do 

Sul (MCCURRY, 2017). 

Com a ferida aberta do processo 

de impeachment, as novas eleições 

conduziram ao poder um novo 

presidente que em muito se opunha ao 

perfil conservador de Park. Em maio 

deste ano, Moon Jae-in ascendeu ao 

poder. Aos 64 anos e ex-advogado de 

Direitos Humanos, o novo presidente 

trouxe uma postura mais liberal e 

conciliatória quando comparada à 

praticada pela ex-presidente. No tocante 

às relações com a Coreia do Norte, essa 

postura mostra-se de maneira mais 

evidente, já que Jae-in dizia apostar no 

diálogo para dissuadir as pretensões 

                                                           
5 Chaebol é o termo coreano usado para se 

referir a conglomerados de empresas, 

geralmente ligadas a uma empresa mãe e 

controladas por uma mesma família. 
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nucleares de Kim Jong-un (SANG-HUN, 

2017). Essa posição em muito se 

diferencia dos seus dois predecessores, 

cujo perfil conservador os fazia adotar 

posições inflexíveis frente aos norte-

coreanos (SANG-HUN, 2017). 

A novidade desse discurso 

presidencial, combinado à explosividade 

e arrogância características da atual 

liderança estado-unidense, Donald 

Trump, foi capaz de estremecer a longa 

história de cooperação entre EUA e 

Coreia do Sul, que matura há mais de 

meia década (SANG-HUN, 2017). A 

ascensão do projeto liberal de Moon Jae-

in estremeceu as pontes entre 

Washington e Seul, já que suas propostas 

em muito diferem das defendidas por 

Trump, especialmente a respeito da 

Coreia do Norte e da presença militar 

americana na Península da Coreia 

(SANG-HUN, 2017). Desde as 

campanhas eleitorais, Donald Trump já 

encarava Pyongyang como questão 

premente de segurança nacional a ser 

enfrentada pelos EUA e defendia que a 

China deveria apoiar essa missão: “a 

China deveria resolver isso para nós”, 

afirmou ele no primeiro debate com 

Clinton referindo-se ao regime de Kim 

Jong-un (KLARE, 2017). 

Sem o apoio chinês e com a 

perda de influência que representou os 

primeiros meses do mandato de Moon 

Jae-in, os EUA viram sua influência 

diminuir no continente asiático - onde 

Seul serve tradicionalmente como 

grande representante dos interesses 

americanos. Uma das primeiras atitudes 

do novo presidente sul-coreano 

simboliza bem essa diminuição de 

influência: ele interrompeu a construção 

de um sistema antimísseis norte-

americano na Coreia do Sul, o THAAD 

(Terminal High Altitude Area Defense), 

em detrimento dos interesses dos EUA e 

favoravelmente aos interesses da China, 

que fora extremamente crítica à presença 

militar estadunidense tão próxima a seu 

território. Os chineses viam no THAAD 

uma potencial ameaça norte-americana e 

muito lhes desagrada a influência que o 

país ocidental exerce na Península 

(HANCOCKS, BERLINGER, 2017). 

Esse cenário, no entanto, 

modificou-se drasticamente após os 

últimos testes nucleares realizados por 

Pyongyang. O lançamento de uma 

bomba de hidrogênio, de enorme 

potencial destrutivo, foi crucial para 

reavivar medos que garantiram a 

reconstrução da influência norte-
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americana sobre Seul. A movimentação 

da conta do Twitter do presidente 

estado-unidense ilustra bem esse 

processo, ao denotar que a proposta de 

Jae-in é falha e que o país precisa da 

ajuda americana. Trump reforçou seu 

ceticismo com a proposta de diálogo 

defendida pelo presidente sul-coreano, 

afirmando que “conversar não é a 

resposta!”6 e que, após os testes de 

domingo, “a Coreia do Sul está 

descobrindo, como eu disse a eles, que 

sua conversa de apaziguamento com a 

Coreia do Norte não vai funcionar, eles 

só entendem uma coisa!”7.  

Diante dos inflamados tweets de 

Trump, Jae-in reafirmou a importância 

do diálogo, embora, na prática, seja 

notável que o presidente se dobra cada 

vez mais aos interesses norte-americanos 

ao responder militarmente às 

provocações de Pyongyang, seguindo as 

táticas de Washington. Exemplo claro 

disto foi o exercício militar empreendido 

pela Coreia do Sul no dia seguinte ao 

último teste dos norte-coreanos, que 

                                                           
6 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/

902875515534626817 

7 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/

904309527381716992 

consistiu em lançar mísseis de curto 

alcance a uma direção próxima de onde 

encontra-se o aparato nuclear de Jong-un 

(FONTEDEGLÒRIA, 2017). Além 

disso, a instalação do sistema antimísseis 

norte-americano, o THAAD, foi 

retomada como símbolo máximo da 

reestruturação do poderio americano, a 

despeito da manifesta ira chinesa relativa 

à retomada do projeto 

(FONTEDEGLÒRIA, 2017). Seul 

cogita, ainda, a possibilidade de que um 

porta aviões com armas nucleares, 

bombardeiros estratégicos e outros 

ativos militares dos EUA sejam 

recebidos em seu território 

(FONTEDEGLÒRIA, 2017). 

Pode-se afirmar, portanto, que a 

postura conciliatória com a qual se 

elegeu o atual presidente sul-coreano 

está seriamente comprometida. Os 

interesses e a pressão dos EUA se fazem 

valer mais uma vez no sul da Península 

da Coreia, influenciando as ações de Jae-

in, que se vê também pressionado pelo 

governo chinês, por sua vez incomodado 

com a presença dos norte-americanos na 

região asiática, em especial representada 

por Seul. 

A Coreia do Sul encontra-se, 

então, sob um momento de significativa 
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fragilidade: recém saído de uma crise 

política, o país sente a ameaça nuclear da 

Coreia do Norte, ao passo que tem de 

lidar, também, com a enorme e 

tradicional influência dos interesses dos 

EUA no território, por um lado, e com o 

antagonismo da potência regional 

chinesa, avessa à presença norte-

americana na Península, por outro. 

Todas essas pressões atuam sobre Moon 

Jae-in, que se vê incapaz de manter o 

tom conciliatório com o qual foi eleito e 

necessita cada vez mais destreza em 

balancear as forças externas e o interesse 

nacional expresso nas urnas, este mais 

uma vez eclipsado pelos desejos 

americanos. A tática do diálogo cai por 

terra frente ao ímpeto e interesse norte-

americano de se fazer presente no 

continente asiático: a ameaça nuclear da 

Coreia do Norte foi peça muito útil para 

reafirmar sua força nas decisões de Seul, 

enquanto a proposta conciliatória, 

democraticamente eleita pelos sul-

coreanos e cristalizadas em Moon Jae-in, 

se vê frustrada. 
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