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O Laboratório de Análise em Relações 
Internacionais 

O LARI, como chamamos o 

Laboratório de Análise das Relações 

Internacionais, é um evento que acontece duas 

vezes no semestre e tem como objetivo 

observar em grupo a conjuntura internacional e 

discutir sobre possíveis cenários futuros, como 

uma forma de desenvolver a capacidade de 

interpretar os fatos e elaborar uma sequência 

lógica de possibilidades.   

As membras do PET-REL conversam 

previamente sobre temas relevantes no cenário 

internacional e, então, escolhem qual será o 

mais interessante e produtivo. Após pesquisa 

extensa sobre o assunto, divulgamos um breve 

resumo dos fatos e interpretações para as 

interessadas, facilitando a sua participação.  

Após o LARI, todas são convidadas a 

elaborarem uma análise, um documento de 

duas a três páginas com uma breve introdução 

do assunto e com um desenvolvimento claro e 

embasado cientificamente sobre um ou vários 

cenários possíveis. Nessa fase, as membras do 

PET se dispõem a ajudar com qualquer assunto 

ou dúvida, incentivando os participantes do 

LARI a elaborarem sua própria análise, que 

pode ser publicado em nosso boletim. 

 

Animações e a política em produções 
audiovisuais 

1. Introdução 

 “E mais uma vez o dia foi salvo graças 

às meninas superpoderosas…” é um bordão 

conhecido por aqueles que viveram a infância 

entre o fim dos anos noventa e começo dos anos 

dois mil. A animação “As Meninas 

Superpoderosas” foi um sucesso do Cartoon 

Network produzido de 1998 a 2005 e que 

ganhou novos episódios no ano passado. A 

série volta com temáticas atualizadas e chama 

atenção pela inclusão de personagens mais 

diversas, das quais merece destaque a 

personagem “Bliss”, primeira menina 

superpoderosa negra da série. 

 Bliss será apresentada ao público em 

episódio especial que irá ao ar no dia 19 de 

outubro, finalmente dando início à inclusão de 

representatividade negra dentro da série. A 

inclusão dessa personagem é fato detonante de 

uma discussão bastante ampla sobre as 

mudanças pelas quais os desenhos animados 

estão passando no sentido de tornarem-se mais 

inclusivos em questão de representatividade de 

minorias. Negras e LGBTs ganham espaço nas 

telas, bem como notam-se mudanças nas 

performances de feminilidade e masculinidade 

de novas personagens. 

 No entanto, ao mesmo tempo em que a 

conquista de pluralidade representa um avanço 

na representatividade de minorias nos meios 
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audiovisuais, ainda restam enormes 

impeditivos no acesso a esse material. A 

criança brasileira, por exemplo, é uma das que 

mais assiste à televisão no mundo; contudo, a 

televisão aberta é dominada pelo setor privado 

que, por isso, é despreocupado em segmentar 

sua programação às crianças e dependente do 

financiamento da publicidade infantil. Explorar 

formas de políticas públicas e regulação 

audiovisual se mostra, portanto, de suma 

importância para democratizar o acesso aos 

desenhos e à informação. 

 

2. Novas tendências na produção 

de desenhos animados 

Como já mencionado, existe uma onda 

de mudanças dentro do universo das 

animações. Pode-se identificar uma tendência 

dos desenhos animados em mostrarem-se cada 

vez mais diversos e inclusivos. As novas 

produções, voltadas para o público infantil, 

passaram a inserir em seu conteúdo questões 

políticas que estão mais em voga na sociedade 

civil atualmente. O que mais chama atenção são 

as preocupações que vão desde 

representatividade, com personagens negras e 

LGBTs, ao próprio retrato de personagens 

femininas, relacionando-se com discussões de 

gênero.  

 Exemplificando tal tendência, podemos 

citar o desenho Steven Universo, veiculado 

pelo canal Cartoon Network e exibido em 

diversos países tanto na América quanto na 

Europa 1 . Esse desenho, internacionalmente 

conhecido, é uma criação de Rebecca Sugar. 

Ela é a primeira mulher criadora de séries 

animadas do Cartoon Network. 

                                                                            
1 Localidades que exibem o desenho “Steven Universo”: 

Estados Unidos, Brasil, América Latina, Portugal, 

Steven Universo conta a história de um 

menino, Steven, que mora com seres 

alienígenas, as Gems. Todo o enredo da série é 

permeado por muitas metáforas. Há metáforas 

de relacionamentos LGBT, poliamor e 

relacionamentos abusivos. A história também 

trata do processo de compreender as diversas 

dimensões de liberdade, relacionamento com 

os pais e também o processo de formação de 

identidade própria. Steven Universo é uma 

animação cheia de pequenos aprendizados de 

vida transmitidos de forma descontraída, na 

naturalidade de um desenho infantil, mas que 

moldam, de forma importante, a mentalidade 

de um indivíduo em processo de formação. 

 Podemos citar também “Hora de 

Aventura”, outro desenho transmitido pelo 

Cartoon Network. Esse é um pouco mais 

explícito do que o anterior, contudo também 

gera discussões interessantes. Para além do 

cenário pós-apocalíptico que envolve a trama, 

Hora da Aventura trata de temas como 

relacionamento LGBT, bissexualidade, 

corrupção pelo poder, solidão, assédio, 

abandono parental, entre outros. Todos esses 

temas são incluídos na história de forma 

acessível a uma variedade de faixas etárias, 

suscitando o debate acerca de temas que, muito 

provavelmente, irão permear a vida de qualquer 

indivíduo.  

Uma produção brasileira que integra 

essa nova tendência, é o desenho “Irmão do 

Jorel”. Exibido desde 2012 no Brasil, e desde 

2014 na América Latina, essa criação de 

Juliano Enrico é a primeira produção feita única 

e exclusivamente pelo Cartoon Network da 

América Latina. No desenho, acompanhamos 

Irmão do Jorel, sua família e amigos. No 

desenvolvimento da série, vemos exemplos de 

França, Itália, Rússia, Dinamarca, Canadá, Austrália, 

Irlanda, Espanha e Itália. 
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meninas que não performam a feminilidade 

hegemônica de maneiras diferentes, bem como 

um personagem principal que não corresponde 

aos padrões de masculinidade ocidentais, além, 

também, de outras reflexões que cada episódio 

traz separadamente. 

Por fim, a versão de 2016 de “As 

meninas superpoderosas” coroa tal fenômeno. 

É possível comparar como era a abordagem em 

1998 e como ela é hoje. Longe de serem os 

únicos exemplos, as séries animadas aqui 

mencionadas mostram algumas amostras dessa 

tendência, que se manifesta no plano 

internacional com as produções mais famosas, 

mas que também têm impactos regionais e 

locais. É importante salientar que esses 

desenhos ainda encontram censuras em quase 

todos os países em que são exibidos, fato que 

afeta a intensidade do efeito que a tendência 

abordada pode causar.  

 

3. Políticas públicas e regulação 

audiovisual 

 A Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685, de 

20 de julho de 1993) é uma singular ferramenta 

de incentivo fiscal à indústria cinematográfica 

brasileira, destacando, frente às demais, a Lei 

Rouanet, os fomentos da Ancine etc. Ao invés 

de promover subsídios diretos e financiamento 

estatal, a Lei permite que contribuintes 

deduzam de seu Imposto de Renda quantias 

referentes a investimentos na produção 

audiovisual. Não apenas o montante (dirigido à 

terceira maior indústria nacional, que já supera 

a têxtil) cresce quantitativamente, como 

qualitativamente, no sentido de que a sociedade 

civil se conecta financeiramente com os 

produtores de conteúdo nacional, reforçando 

uma benéfica parceria e um senso de 

responsabilidade entre consumidores e 

promotores da construção imagética e projeção 

nacional no cenário internacional. 

 A ferramenta em questão foi incluída no 

debate público, nos meses de setembro e 

outubro de 2017, em programas de rádio, TV e 

mídia impressa. Isso se deveu pelo então 

presidente Michel Temer, que vetou uma 

medida provisória que daria continuidade à Lei, 

cujo fim era prescrito para 2017. Atualmente, 

um relatório foi aprovado por comissão mista 

de deputados federais e senadores, estendendo 

a Lei para 2029. A MP precisa, ainda, ser 

apreciada pela Câmara e pelo Senado, 

respectivamente. 

 A preocupação expressa publicamente 

por vários setores da sociedade civil, 

transcendendo os produtores audiovisuais, 

revela a importância dessa indústria para o 

Brasil, tanto pelo fluxo de capitais que 

movimenta e pela relevância internacional, 

quanto pelo crescente prestígio que os 

cinematografistas tupiniquins encontram no 

exterior. 

 

4. Pontos de reflexão 

 Possibilidade de nova formação de 

identidade e mentalidade para as 

crianças, jovens e adultos? 

 Diversificação puramente pelo caráter 

mais apelativo rendendo maiores 

lucros? 

 Democratização do meio de produção 

audiovisual? 

 Quem tem acesso aos desenhos 

animados? 

 Censuras das cenas desses desenhos - 

onde e porquê? 

 Há relação com as políticas públicas 

que regem as produções audiovisuais? 
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Perseguições Étnico-religiosas:        

O Caso dos Rohingya

1. Origens 

 O dia 25 de agosto marcou o início de 

uma crise envolvendo minorias étnicas no 

Mianmar, onde mais de 420 mil Rohingya 

fugiram do Estado de Rakhine em direção a 

Bangladesh, por conta dos ataques violentos 

que destruíram 214 vilas e cerca de 7000 casas.  

 De acordo com o governo, a crise 

começou por conta de ataques de grupos 

muçulmanos contra membros das forças de 

segurança no Estado de Rakhine, que deixou 

pelo menos 71 mortos. O grupo “Exército da 

Salvação Arakan Rakhine” (ARSA), cujo 

objetivo é obter o reconhecimento pelo Estado 

birmanês dos Rohingya como etnia, se 

responsabilizou pelos ataques. Esse grupo tem 

suas origens no momento após os ataques 

contra os Rohingya pela população budista de 

Rakhine em 2012, quando uma postagem no 

Facebook, pelo monge budista Ashin Wirathu, 

que relatava que uma mulher budista havia sido 

estuprada e morta por três homens 

muçulmanos, incitou a violência. Após algum 

tempo, os rumores se provaram falsos. 

 A crise atual, concentrada no Norte de 

Rakhine, vem se desenrolando com gravidade 

humanitária a ponto de ser classificada pela 

ONU como um exemplo claro de limpeza 

étnica. De acordo com o relatório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Direitos 

Humanos (ACNUDH), as forças militares do 

governo, com apoio da população budista, têm 

sistematicamente atacado a população 

muçulmana, usando de violência física, sexual 

e psicológica. Além disso, Mianmar tem sido 

acusado de plantar minas terrestres no caminho 

dos deslocados para Bangladesh. De maneira 

similar, o ARSA tem reagido contra forças 

governamentais e integrado cada vez mais 

novos membros. 

 Entender os motivos que levaram a essa 

crise, isto é, a exclusão dos Rohingya como 

etnia reconhecida no país, é compreender sua 

história. Essa exclusão se deu pela ligação feita 

entre os muçulmanos e o legado colonial do 

país. Parte do Raj Britânico, a Birmânia 

recebeu um fluxo de migrantes bengaleses para 

suprir a demanda no setor de agricultura. A 

situação atual delineia-se melhor em 1930, 

quando uma parcela de indianos passa a ter 

posse de grandes terras, por conta de dívidas de 

fazendeiros. Assim, rebeliões contra indianos e 

muçulmanos acontecem e, durante a Segunda 

Guerra Mundial, milícias do Estado de Rakhine 

aproveitam a situação para atacar populações 

muçulmanas, que fogem para Índia. Com a 

ocupação japonesa na região, os britânicos 

armam voluntários Rohingya para a luta que, 

por sua vez, atacam a população budista e de 

Rakhine. Com o fim da Segunda Guerra, os 

muçulmanos que foram deslocados começam a 

regressar à região, e passam a ser chamados de 

“imigrantes ilegais bengaleses”.  

Assim se formava o argumento 

utilizado atualmente, que justificou a não 

incorporação dos Rohingya como cidadãos 

birmaneses, de que ser um cidadão significa 

pertencer a uma das 135 etnias reconhecidas do 



 

5 

 

país, e que também explica a os conflitos 

constantes entre as etnias: em que uma tenta se 

integrar ao sistema, enquanto a outra rejeita a 

“etnia Rohingya”. 
 

2. Desdobramentos 

Contemporâneos 

 O Golpe Militar de 1962 consolidou no 

poder grupos políticos que mantiveram o status 

quo pré-golpe. Para os Rohingya, isto 

significou a consolidação dos mecanismos de 

exclusão e repressão no Estado do Mianmar. 

Conflitos entre milícias Rohingya e o governo 

militar não foram incomuns desde então, 

embora nunca houvesse uma organização una 

por trás do povo Rohingya. 

 O Referendo Constitucional de 2008, 

que marca o início do processo de 

redemocratização no Mianmar, trouxe aos 

Rohingya uma vã esperança. Vã pois, apesar de 

pretensamente abrangente, a constituição que 

viria a ser elaborada só consolidou o status dos 

Rohingya como cidadãos de segunda ordem, 

que até hoje precisam de uma permissão 

especial do governo para poderem se casar, por 

exemplo. Foi também com base nessas 

frustrações que o ARSA surge em 2013. 

 Com auxílio dos Estados Unidos – que 

retirou as sanções que mantinha em função da 

ditadura militar e das violações dos direitos 

humanos do povo Rohingya –, eleições gerais 

foram realizadas em 2015, alçando o poder, no 

ano seguinte, figuras históricas do combate à 

ditadura militar, como Aung San Suu Kyi, hoje 

conselheira de Estado do país2.  

 A correlação de forças no Estado, 

entretanto, pouco mudou. A constituição 

                                                                            
2  O cargo de Conselheiro de Estado foi criado 

especificamente para Aung San Suu Kyi, cuja eleição foi 

barrada por uma cláusula da constituição direcionada 

especificamente para impedir sua eleição como 

democrática previa uma série de privilégios 

políticos aos militares, que teriam, por tempo 

indeterminado, uma reserva de cadeiras no 

legislativo e a liderança em alguns ministérios 

mais sensíveis do país. Por questões políticas 

domésticas, como a priorização de outras 

agendas e o eterno medo de reavivar as forças 

golpistas, o governo atual, de histórica 

oposição aos militares, resolveu não se indispor 

contra estes ao advogar pelos direitos dos 

Rohingya, embora essa esta tenha sempre sido 

uma agenda proeminente de Aung San Suu 

Kyi. O Mianmar parece, ainda, ter saído 

completamente do radar da política externa dos 

EUA. A permanência do levantamento das 

sanções, da maneira como foi formulada, 

estaria condicionada a uma série de avanços no 

âmbito da redemocratização e do respeito aos 

direitos humanos do povo Rohingya. Os 

mecanismos de accountability, entretanto, 

parecem ter sido esquecidos com a transição de 

governo nos EUA e a inexistência das sanções 

consolidou-se como fato. 

 O acúmulo dessas frustrações, 

principalmente com relação à inação do 

governo democrático recém-eleito, fez com que 

o ARSA criasse um braço paramilitar na 

segunda metade de 2016, cerca de um semestre 

após a transição política. As operações 

malsucedidas de 25 de agosto de 2017 levaram 

a uma desproporcional resposta do governo, 

que classificou o ARSA como grupo terrorista 

e agravou a crise humanitária rohingya. O 

ARSA declarou, no dia 9 de setembro deste ano 

um cessar fogo unilateral, com a esperança de 

reciprocidade do governo e para tentar dar à 

mídia acesso à região de Rakhine e a grupos de 

auxílio humanitários internacionais. O governo 

Presidenta. O cargo acumula as funções de ministro das 

Relações Exteriores e da Secretaria da Presidência, além 

de acumular diversas outras funções menores no 

executivo do país. 
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do Mianmar, sob a retórica de “não negociar 

com terroristas”, não respeitou o cessar fogo e 

continua desincentivando a entrada de 

entidades e indivíduos estrangeiros na região de 

Rakhine. É essa situação de agravamento que 

caracteriza, hoje, a crise humanitária do povo 

Rohingya no Mianmar. 

 

3. O tabuleiro regional 

A situação de discriminação e repulsa 

pelos Rohingya no Mianmar não é 

circunstancial. Algumas reações regionais de 

grande relevância têm se formado em torno da 

crise, notadamente os posicionamentos da 

China e da Índia em favor do governo 

mianmarense. 

De forma controversa, esses 

importantes atores optaram por condenar os 

ataques no estado de Rakhine, alinhando-se 

com a integridade territorial e as autoridades do 

Mianmar e, ao mesmo tempo, se distanciando 

do posicionamento adotado pelas Nações 

Unidas por meio do Alto Comissário para 

Direitos Humanos, Zeid Ra‘ad al-Hussein, que 

classificou a situação dos Rohingya no 

Mianmar como exemplo evidente de limpeza 

étnica. 

Ao mesmo tempo em que Estados se 

posicionam em torno da natureza política dos 

acontecimentos, o fenômeno da expansão do 

número de refugiados Rohingya em países 

vizinhos ainda ocorre. A cooperação parece 

cada vez mais necessária, e a atuação desses 

países em torno da recepção e do tratamento 

mais adequado o possível para os refugiados 

parece essencial - situação que exige interesse 

e condições para a sua atuação. 
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