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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 
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conjuntura produzidas.

 

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 setembro e 
novembro de 2017 

Perseguições Étnico-religiosas: O 

Caso dos Rohingya 

 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 à 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 do Estado birmanês dos 

Rohingya como etnia, se responsabilizou 

pelos ataques. Esse grupo tem suas 

origens 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 como 

um exemplo claro de limpeza étnica. De 

acordo com o relatório do 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, a ARSA tem reagido contra 

forças governamentais e integrado cada 

vez mais novos membros. 

Animações e a política em produções 

audiovisuais 

A produção audiovisual 

veiculada pelo mundo exerce uma 

importante influência na formação e nas 
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ideias dos indivíduos. Por tal, o conteúdo 

passado é elemento central para analisar 

se o efeito será positivo ou não. Essa 

indústria de entretenimento audiovisual 

tem incorporado à suas produções 

elementos de diversidade, tornando-se 

um pouco mais inclusiva.  

Um grande expoente dentro 

disso, são as animações. É possível 

constatar uma movimentação em direção 

a produção de desenhos animados que 

estejam em consonância com o mundo 

diverso que está se descobrindo. Uma 

menina superpoderosa negra, animações 

com relacionamentos entre personagens 

femininas, protagonistas latino-

americanos. Uma infinidade de 

invidualidades, antes negligenciadas que 

agora esperam para serem exploradas.  

Contudo, ao mesmo tempo que 

essa conjuntura que abraça a diversidade 

é positiva, por aumentar a representação, 

reconhecer existências e possibilitar 

debates; a forma como as produções são 

feitas - principalmente voltada para uma 

cultura de massa - pode produzir 

distorções e reforçar estereótipo. 
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Entre Washington e Pequim:  o papel de China e 
EUA no futuro dos Rohingya 

por Alex Lopes Marques 

"Limpeza étnica de manual". Foi 

com essas palavras que Zeid Ra’ad al 

Husein, alto-comissário da ONU para os 

Direitos Humanos, definiu a crise 

envolvendo os Rohingya, uma minoria 

muçulmana, em Mianmar (EL PAÍS, 

2017). A eliminação ou remoção 

sistemática de uma etnia é o que define 

limpeza étnica. Vilas queimadas, 

execuções em massa, estupros de 

mulheres e crianças além de ações 

violentas por parte do governo retratam 

essa situação que, nos últimos meses, fez 

mais de 500 00 mil pessoas 

abandonarem suas casas na região de 

Rakhine (costa oeste de Mianmar) e 

migrarem em direção a Bangladesh (EL 

PAÍS, 2017).  

O governo justifica suas duras 

atitudes em nome da segurança e 

estabilidade do país, já que servem de 

                                                           
1 Os Rohingya, por conta da lei de cidadania de 

1982, não possuem nacionalidade, tendo em vista 

que não integram uma das 135 etnias nacionais. 

O governo birmanês classifica os Rohingya 

como imigrantes bengalis, já que estes foram 

contrapartida a uma série de ataques 

promovidos por milícias Rohingya 

contra o exército. Estas, por sua vez, 

devem ser encaradas como uma forma de 

reação a inúmeras situações de opressão 

pelas quais vêm passando os Rohingya, 

desde 1982, que incluem a 

regulamentação dos casamentos, 

negação de nacionalidade, entre outras1 

(ZAWACKI, 2012). A situação em 

Mianmar é bastante preocupante, pois lá 

ocorrem violações sistemáticas dos 

direitos humanos dessa minoria tanto por 

parte do governo quanto da sociedade 

civil (SZURLEJ, 2017). Enquanto não 

são tomadas medidas para mitigar os 

problemas, a limpeza étnica em 

Mianmar tende a se agravar. 

         Inúmeros são os fatores que 

levam a uma previsão tão desanimadora. 

A falta de atuação mais firme de países 

trazidos ao país durante a colonização britânica. 

O fato de não possuírem nacionalidade serve de 

justificativa para uma gama de ações 

discriminatórias contra essa minoria 

(ZAWACKI, 2012). 



PET-REL 

Análise de Conjuntura 

 

9 

 

líderes do cenário internacional é, sem 

dúvidas, um dos mais relevantes. 

Quando genocídios ocorrem, a 

comunidade internacional tem como 

prioridade evitar que novas situações 

como essa aconteçam (SZURLEJ, 

2017). Porém, no momento em que 

estágios iniciais de genocídio tomam 

forma, as respostas podem ser tímidas 

(SZURLEJ, 2017). Diante dessa 

situação, o posicionamento dos EUA e, 

principalmente, da China é importante 

para contornar o dramático quadro 

enfrentado pelos Rohingya. Por conta 

disso, esta análise tem como objetivo 

identificar esses posicionamentos e 

possíveis consequências para os 

Rohingya. 

         Os EUA, a partir da eleição de 

Donald Trump, têm adotado uma 

política externa, em grande medida, 

isolacionista, marcada por um 

distanciamento de organismos 

internacionais (a saída da Unesco e do 

Acordo de Paris são alguns exemplos). 

Esse tipo de posicionamento coloca um 

freio nas tentativas feitas pelo ex-

presidente Barack Obama de se 

aproximar não só de Mianmar, como 

também de vários países sudeste-

asiáticos, para fazer um contrapeso à 

influência chinesa na região. Evitando 

discursos incisivos, as opiniões do 

governo norte-americano atual têm 

apenas expressado preocupação com os 

fatos ocorridos. Em um de seus 

discursos, Nikki Haley, embaixadora dos 

EUA na ONU, pontuou que “o exército 

de Mianmar tem uma responsabilidade 

de cumprir o direito internacional 

humanitário” (STRAITSTIMES, 2017). 

Apesar de uma política que não 

critica abertamente as violações de 

direitos humanos em Mianmar, os EUA 

têm tomado medidas com o intuito de 

pressionar o governo birmanês a rever 

seus posicionamentos 

(STRAITSTIMES, 2017). Nos últimos 

dias, o governo estadunidense anunciou 

uma série de medidas contra o exército 

daquele país, dentre as quais se encontra 

uma suspensão da ajuda prestada ao 

exército. Além disso, os EUA também 

destinaram cerca de 32 milhões de 

dólares para ajuda humanitária aos 

Rohingya que estão em Mianmar (O 

ESTADO DE S. PAULO, 2017). Essas 

ações, contudo, mostram que 
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Washington optou por um 

posicionamento modesto, já que estas 

medidas têm um caráter emergencial.  

         Ao mesmo tempo em que se 

observa tímidas atitudes tomadas pelo 

governo dos EUA contra Mianmar, a 

China tem dado apoio ao governo 

birmanês na chamada “busca pela 

retomada da paz e estabilidade dentro do 

país” (REUTERS, 2017), que estariam 

ameaçadas pelas milícias Rohingya. O 

governo chinês trabalhou, juntamente 

com o governo russo e próprio governo 

de Mianmar, para barrar uma resolução 

das Nações Unidas sobre a crise e evitar 

que esta chegue até o Conselho de 

Segurança (WA, 2017). Durante uma 

entrevista, o conselheiro de segurança 

nacional de Mianmar, Thaung Tun, 

declarou que: “a China é nossa amiga e 

nós temos relações amigáveis com a 

Rússia, então não será possível que esse 

assunto siga adiante” (WA, 2017). 

Tendo apoio de países tão importantes, o 

governo de Mianmar sente-se seguro de 

que não sofrerá fortes repreensões e, por 

isso, não toma atitudes que visem a uma 

mudança efetiva. 

         É interessante notar que o 

posicionamento alinhado ao governo 

birmanês tomado pelos chineses vai ao 

encontro de suas pretensões econômicas 

na região. Durante muitos anos, a China 

realizou inúmeros investimentos em 

Mianmar com o intuito de aumentar sua 

influência nesse país, obtendo acesso ao 

oceano Índico (SHEE, 2002). Portos, 

estradas e ferrovias foram construídos 

para integrar e desenvolver a região 

(ZHAO, 2011). O desenvolvimento de 

Mianmar através da infraestrutura 

propiciada pelos chineses significa 

também o desenvolvimento das 

províncias chinesas de Yunnan e 

Sichuan (ZHAO, 2011). Somam-se a 

isso interesses de Pequim em Mianmar: 

as reservas de petróleo e, especialmente, 

gás, bem como a construção de usinas 

hidrelétricas (WAGNER, 2017) . Todos 

esses fatores levam a China a se alinhar 

com o governo birmanês, convertendo-

se, hoje, em seu principal parceiro 

econômico (WAGNER, 2017). 

 Além dos interesses 

mencionados, existe ainda uma disputa 

particular por influência na região entre 

China e Índia (SHEE, 2002). Os dois 

gigantes possuem áreas em disputa que 
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fazem fronteira com Mianmar, que até 

agora tem sido um país neutro. Nesse 

sentido, ambos têm buscado acabar com 

a neutralidade birmanesa por meio de um 

incremento das relações econômicas, já 

que um posicionamento favorável desse 

país poderia colocar fim a essa disputa 

(ZHAO, 2011). 

         Vê-se que o posicionamento 

chinês frente à crise dos Rohingya se 

mostra totalmente atrelado aos seus 

interesses econômicos no país. Ao ver as 

tensões e instabilidades no país 

crescerem, o governo chinês mostra-se 

preocupado com seus inúmeros 

investimentos (muitos deles na região de 

Rakhine) (ZHAO, 2011). A 

possibilidade de ver sua influência 

diminuída em Mianmar, já que a Índia 

também se manifestou favoravelmente 

ao governo birmanês, minimiza as 

chances de um posicionamento por parte 

dos chineses que condene as violações 

de direitos humanos contra a minoria 

muçulmana. 

         Nesse cenário em que os EUA 

não tomarão nenhuma ação incisiva por 

conta da política isolacionista adotada 

por Trump e a China mostra-se alinhada 

com o governo de Mianmar, a situação 

dos Rohingya tende a se agravar. Deverá 

ocorrer uma leva ainda maior de 

imigrantes em direção a Bangladesh e os 

que ficarem provavelmente sofrerão 

ainda mais com a repressão do governo, 

já que este conta com suporte chinês para 

impedir sanções mais pesadas por parte 

das Nações Unidas. Tem-se, nessa ótica, 

um cenário sombrio se desenhando,  

podendo ter como consequências uma 

diáspora ou até mesmo a exterminação 

dos Rohingya. Uma alteração drástica 

dessa situação passa por uma mudança 

de posição ou dos Estados Unidos ou da 

China, o que não parece próximo. 
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China e Índia: Perspectivas para a Crise Rohingya 

 por Gustavo Partel Balduino Oliveira 

Desde agosto de 2017, mais de 

500 mil pessoas deixaram suas casas na 

província de Rakhine, Mianmar, em 

direção ao Bangladesh, com o intuito de 

continuar sobrevivendo frente a um 

Estado hostil à sua existência. A 

população Rohingya, muçulmana, 

destituída de cidadania no país onde 

existe há séculos, tem gerado discussões 

sobre o tratamento internacional de 

crises de refugiados, uma vez que 

eventos como esse têm motivações 

políticas e requerem o apoio de países 

próximos como forma de encontrar 

soluções. 

Em declarações oficiais, as duas 

grandes potências da região adotaram 

posicionamentos favoráveis ao governo 

do Mianmar: no caso Chinês, alegou-se 

que a intervenção estrangeira não seria 

eficaz; a Índia, que já recebeu 40 mil 

muçulmanos Rohingya em seu território 

– os quais buscam a condição de 

refugiados – batalha contra 

representantes desse povo em sua 

Suprema Corte pelo direito de deportá-

los (CHAKRAVARTI, 2017). Em 

pronunciamento oficial, o governo 

indiano condenou os ataques 

promovidos pelo grupo insurgente 

ARSA – o Exército de Salvação 

Rohingya em Rakhine – nos dias 24 e 25 

de agosto (BHAUMIK, 2017) 

Por trás dos dois 

pronunciamentos oficiais, existem 

interesses econômicos na situação dos 

dois países no Mianmar e 

especificamente na região de Rakhine. 

Tanto China como Índia possuem 

grandes projetos e investimentos na 

região em infraestrutura relacionada a 

transporte e recursos energéticos, 

desenvolvidos em acordo com o governo 

central do país (BHAUMIK, 2017) 

O caso do governo chinês é 

marcado por uma profundidade maior 

nas relações com o Estado do Mianmar. 

Em termos de apoio político, a China foi 

importante aliada do governo militar que 

vigorou no país por mais de 50 anos, até 

que o governo civil fosse criado em 

2011. A atuação do governo chinês em 
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um sentido oposto aos pronunciamentos 

de repúdio da ONU, União Europeia e 

EUA representa a tentativa de manter a 

influência política e econômica da China 

historicamente presente no Mianmar 

(BHAUMIK, 2017). 

O posicionamento oficial da 

China, todavia, baseado na manutenção 

da estabilidade e da paz, assim como do 

receio quanto à intervenção estrangeira 

(WORLEY, 2017), representa um 

descaso com um cenário preocupante de 

mais de meio milhão de indivíduos 

condenados a viver em condições 

precárias e longe de sua região de 

origem. O exército do Mianmar, 

executor da violência, acaba legitimado 

pela recusa chinesa em pressionar as 

autoridades centrais do Mianmar. 

A Índia lida com suas próprias 

motivações e, apesar de ter interesses 

econômicos na região de Rakhine, assim 

como a China, é menos envolvida em 

termos políticos com  Mianmar. Nesse 

sentido, tem maior probabilidade de se 

tornar um ator de peso na prestação de 

ajuda humanitária no seu próprio 

território, em Bangladesh e na região de 

fronteira mianmarense. 

A posição geográfica indiana é 

estrategicamente localizada próxima ao 

centro da crise de refugiados 

estabelecida, além de possuir 

importantes vínculos com o governo de 

Bangladesh, maior alvo do movimento 

forçado de Rohingyas até o momento. A 

Índia, a partir de 2009 apresenta um 

reforço em suas relações com o país e o 

governo de Sheikh Hasina 

(CHAKRAVARTI, 2017), o que abre 

espaço para a atuação indiana em 

benefício dos refugiados. 

É importante considerar a 

repercussão da crise em termos de 

posicionamento das Nações Unidas e da 

União Europeia frente ao Mianmar 

(EUROPEAN COMMISSION, 2017), 

pautado pelo repúdio à ação do exército 

e pelo oferecimento de recursos 

emergenciais para as populações 

deslocadas de seu país. De forma 

semelhante, é importante entender que 

essa o papel dessas instituições é 

limitado. O alcance do envio de recursos 

financeiros e da estrutura institucional da 

ACNUR é capaz de promover a 

remediação e apoio aos refugiados, mas 

não é capaz de promover alterações nos 
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pontos de origem da crise e do caráter 

excludente do governo do Mianmar 

frente a uma população apátrida. 

O momento, então, é o de um 

Mianmar situado em uma zona de 

conforto que lhe permite colocar em 

risco a vida de centenas de milhares de 

pessoas sem que haja represálias 

sensíveis a curto prazo. Os atuais 

esforços internacionais parecem 

incapazes de retrair o avanço militar 

contra a região de Rakhine e ao povo 

Rohingya. 

A China, por seu vínculo 

histórico com a elite militar de Mianmar 

– e sua influência sobre esse país – não 

deve abandonar seu apoio ao governo em 

relação aos eventos intensificados em 

agosto de 2017. Imediatamente, não 

existindo fluxo de pessoas em direção ao 

território chinês, a crise não deve chegar 

a transbordar para as preocupações 

internas do país, o que também indica 

uma dificuldade em estabelecer um 

ponto de discussão da política externa 

chinesa como fonte de solução. 

Por outro lado, é possível esperar 

uma postura eventualmente mais 

maleável do governo indiano frente ao 

governo de Mianmar e das investidas em 

Rakhine. A proximidade indiana da crise 

e a boa relação com o governo de 

Bangladesh devem ser suficientes para 

atuar conjuntamente com a opinião 

internacional em repúdio às medidas 

adotadas pelas autoridades 

mianmarenses contra os Rohingya, no 

que a ONU classifica como clara 

limpeza étnica (SAFI, 2017). 
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A Crise dos Rohingya: uma perspectiva regional 

por Igor Magri de Queiroz 

A recente crise humanitária que 

assola a população Rohingya - um grupo 

étnico-religioso muçulmano, que habita 

o Estado de Rakhine, no Mianmar -, 

chamou a atenção da mídia 

internacional, a ponto de fazer parte do 

discurso de vários líderes durante a 72ª 

Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em setembro de 2017. As posições 

acerca dessa tensão étnica são diversas, 

onde uns pedem por ações mais 

contundentes da comunidade 

internacional, e outros a enquadram 

como questão doméstica de Mianmar, a 

ser resolvida somente pelo país. 

Assim, essa análise tem como 

objetivo traçar os posicionamentos dos 

Estados acerca da crise envolvendo os 

Rohingya. Dado o escopo da análise, 

optou-se por focar principalmente nos 

países da ASEAN e em Bangladesh, bem 

como na organização em si. A escolha de 

se olhar a questão por uma lente regional 

se dá pois os efeitos dessa crise são 

sentidos principalmente nos Estados 

vizinhos, que mais recebem os pedidos 

de refúgio. Além disso, a estabilidade da 

região é primordial para o 

desenvolvimento desses países, sendo 

parte integrante da estratégia da ASEAN 

procurar garanti-la. 

Entender a questão dos Rohingya 

remonta ao processo de criação do 

Estado-nação birmanês durante o século 

XX (CHAN, 2005). Esse processo se 

baseou na ideia de “raças nacionais”, ou 

taingyintha, onde as diversas etnias que 

habitavam o país foram categorizadas e 

seus membros reconhecidos como 

cidadãos (CHEESMAN, 2017). 

Entretanto, os Rohingya foram excluídos 

desse processo, sendo reconhecidos 

discriminadamente como “imigrantes 

ilegais bengalis”. Atualmente, os efeitos 

disso são sentidos principalmente no 

quesito da cidadania, que lhes é negada, 

por não formarem parte de nenhuma das 

135 etnias reconhecidas por Mianmar, o 

que os torna essencialmente apátridas. 

 Os conflitos deste ano são frutos 

de uma intensificação do sentimento 

anti-Rohingya. Em 2012, ataques contra 
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a população muçulmana por parte da 

população budista de Rakhine 

começaram devido a rumores (que se 

provaram falsos) que acusavam três 

homens Rohingya de terem estuprado e 

matado uma mulher budista. A espiral de 

violência que se criou, deixou mortos e 

deslocados - calcula-se que desde 2012, 

cerca de 120 mil pessoas ainda se 

encontram em situação de deslocados 

internos em campos espalhados pelo 

Estado de Rakhine (ADVISORY 

COMMISION ON THE RAKHINE 

STATE, 2017) -, além de ter feito com 

que diversos Rohingya procurassem 

refúgio em outros países da região. 

Desde então, vários outros ataques 

aconteceram, sendo a atual crise apenas 

a mais recente.  

De acordo com o governo de 

Mianmar, a crise começou em 25 de 

agosto, quando membros do Arakan 

Rohingya Salvation Army (ARSA), um 

grupo armado que surgiu em 2013 com o 

nome de Harakah al-Yaqin (Movimento 

da Fé), fruto dos ataques de 2012, e que 

luta pelo reconhecimento dos Rohingya 

como etnia, lideraram um ataque a uma 

base militar no Estado de Rakhine 

(LONE; NAING, 2017). Por conta da 

reação do exército contra a população 

Rohingya, estima-se que cerca de 500 

mil pessoas já fugiram para Bangladesh 

(FOLHA DE S. PAULO, 2017).  

 Bangladesh tem sido o país a 

mais receber pedidos de refúgio, dada a 

concentração dos ataques no norte do 

Estado de Rakhine, próximo à fronteira 

com o país. Bangladesh, que já abrigava 

cerca de 300 mil Rohingya, tem deixado 

suas fronteiras abertas para os 

refugiados, ao mesmo tempo que a sua 

Primeira-ministra insiste que Myanmar 

receba seus nacionais de volta 

(STACEY; REED, 2017). Mais 

recentemente, os dois países assinaram 

um acordo relacionado a repatriação dos 

refugiados, assim como cooperação para 

atividades de fronteira (DVB, 2017). 

Diversos são os entraves nesta 

cooperação, e o mais importante deles é 

a falta de vontade de Mianmar de 

reconhecer os Rohingya como cidadãos, 

o que gera uma dificuldade em recebê-

los de volta. 

Bangladesh não é o único país da 

região a se preocupar com a questão da 

crise dos Rohingya. Outros Estados têm 
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acompanhado a situação, principalmente 

os membros da Associação de Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN, sigla em 

inglês). A Malásia foi um dos que já se 

pronunciou contra as atitudes do governo 

de Mianmar em relação à crise, indo de 

encontro ao princípio de não-intervenção 

em assuntos domésticos contido na Carta 

da ASEAN - o chamado ASEAN way.  

A Malásia, país de maioria 

muçulmana, tem acompanhado a 

questão de perto, principalmente após os 

ataques de outubro de 2016. Esses 

conflitos começaram quando membros 

do ARSA atacaram postos do exército ao 

longo da fronteira com Bangladesh. Isto 

gerou, por parte do exército 

mianmarense, uma contra-ofensiva que 

resultou em dezenas de mortes e durou 

até novembro do mesmo ano. Na 

Reunião de Ministros de Relações 

Exteriores da ASEAN em dezembro de 

2016, a Malásia veementemente 

condenou os ataques, enquadrando a 

situação como “preocupação regional” 

que deve ser resolvida em conjunto 

(LEWIS, 2016). Em janeiro de 2017, em 

uma reunião de representantes da 

Organização para a Cooperação Islâmica 

(OCI), a Malásia novamente pôs pressão 

sobre Mianmar exortando a OCI para 

agir (DAILY MAIL, 2017). Entretanto, 

é muito provável que as declarações do 

Primeiro-ministro Najib Razak tenham 

tido lugar devido às eleições que se 

aproximavam, de modo que foram feitas 

para atrair eleitores muçulmanos (LIEW, 

2017).  

Com posicionamento parecido, a 

Indonésia também mostrou uma atitude 

mais clara em relação à questão 

Rohingya, um dia após a mesma reunião 

da OCI. O ministro de Relações 

Exteriores, Retno Marsudi, fez um 

chamado pelo “engajamento 

construtivo”, tática utilizada desde os 

anos 90 com Mianmar (WONG, 2017). 

De acordo com Masimalani e Peterson 

(2014), de iniciativa da Tailândia, o 

engajamento construtivo foi uma tática 

adotada pela ASEAN para integrar 

Mianmar na organização, e tinha como 

objetivos avançar na reforma interna do 

país, para um caminho mais liberalizante 

e democrático. O uso de táticas como 

uma “diplomacia silenciosa”, onde os 

contenciosos são resolvidos fora dos 

holofotes da mídia, e o fortalecimento 
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dos laços econômicos, de modo a criar 

uma sensação de confiabilidade, são suas 

características mais marcantes. 

O Primeiro-ministro da 

Camboja, Hun Sen, por outro lado, 

expressou categoricamente sua restrição 

à internacionalização da problemática, 

enquadrando a questão dos Rohingya 

como “preocupação doméstica”, e 

citando o princípio da não-intervenção 

da Carta da ASEAN (NISEIY, 2017). A 

colocação de tal Primeiro-ministro vem 

carregada de uma preocupação sobre 

reciprocidade, já que ao apoiar Mianmar 

durante essa crise, ele pode esperar que, 

em um caso futuro de desrespeito aos 

direitos humanos, seja apoiado de igual 

maneira. 

 Outro país com preocupações 

diretas é a Tailândia, cuja indústria 

pesqueira tem se beneficiado da mão-de-

obra barata, devido ao grande influxo de 

migrantes Rohingya. Entretanto, essa 

mão-de-obra não é somente barata, mas 

também escrava (STOAKES et. al, 

2015). Os interesses tailandeses nessa 

questão remontam ao porquê de ela ter 

sido a promotora do conceito 

“engajamento construtivo”. Dado que os 

salários podem ser cerca de 10 vezes 

mais baixos (ou zero, no caso dos 

escravos) no Mianmar, a Tailândia 

procurou se aproximar através de laços 

econômicos de forma a obter acesso à 

recursos. De acordo com a ministra de 

Relações Exteriores da Tailândia, o 

governo tem acompanhado de perto a 

situação, pronto para enviar ajuda para 

Bangladesh e Mianmar (REUTERS, 

2017). 

 Já o posicionamento da ASEAN 

veio na forma de uma Declaração da 

Presidência, pelas Filipinas, dado que 

uma declaração da Reunião de Ministros 

não seria consensual, pois a Malásia se 

posicionou de forma contrária, se 

desvinculando da declaração e 

classificando-a como uma “má 

interpretação da realidade”. O tom da 

declaração da presidência foi o de 

condenação pelos ataques contra as 

forças de segurança de Mianmar, ao 

mesmo tempo que reconhece a 

complexidade histórica e social da 

questão (DEPARTMENT OF 

FOREIGN AFFAIRS, 2017). Desta 

forma, o posicionamento dos outros 

países não mencionados durante o texto 
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tem bastante proximidade com o 

posicionamento das Presidência da 

ASEAN. 

Entretanto, o primeiro organismo 

internacional para lidar com direitos 

humanos na Ásia, a Comissão 

Intergovernamental de Direitos 

Humanos da ASEAN (AICHR, sigla em 

inglês), simplesmente não se posicionou, 

seja contra ou a favor, acerca dos 

acontecimentos recentes no Mianmar. 

Estabelecido em 2009, esse mecanismo 

tem como base a reforma da ASEAN 

durante os anos 2000, que buscou um 

aumento da legitimação do organismo 

como ator na governança da região 

(DAVIES, 2013). O principal objetivo 

da AICHR é a promoção dos direitos 

humanos na região, ao mesmo tempo que 

é guiada pelos princípios de soberania e 

não-interferência. A inação do 

organismo se deve a dois fatos: primeiro, 

de que todas as decisões da Comissão 

devem ser baseadas em consenso dos 

seus membros, o que seria impossível 

dado que Mianmar exerceria seu poder 

de veto; segundo, a proteção dos direitos 

humanos não faz parte do mandato da 

Comissão, o que faz com ela só possa 

tomar posições de defesa (advocacy). 

Esse segundo fator é percebido na 

declaração da Presidência da ASEAN 

sobre os conflitos, onde o Centro de 

Coordenação para Assistência 

Humanitária e Gerenciamento de 

Desastres da ASEAN é o escolhido para 

lidar com a situação, e a AICHR não é 

nem citada. 

Assim, percebe-se como a 

questão dos Rohingya está 

interconectada com interesses diversos 

na região, o que gera posicionamentos 

diferentes e por vezes contrários. 

Enquanto espera-se da ASEAN um 

posicionamento conjunto e coordenado 

em oposição às perseguições, percebe-se 

uma dissonância de discursos que não 

contribui para a resolução da questão 

Rohingya. Ademais, percebe-se a total 

ausência do mecanismo regional para 

direitos humanos, que continua no seu 

papel pequeno de promoção, e não 

proteção, dos direitos humanos. 

Contudo, mesmo que Bangladesh não 

seja parte da ASEAN, ele tem tido algum 

sucesso nas negociações com Mianmar 

sobre a questão Rohingya. Desta forma, 

há dois possíveis cenários que podem ser 
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traçados a partir da consideração dos 

posicionamentos dos Estados-membro 

da ASEAN, da própria ASEAN e de 

Bangladesh, para a resolução da questão 

dos Rohingya.  

O primeiro, onde o multilateral dará 

espaço para o bilateral. Isto é, devido a 

multiplicidade de discursos existentes, 

haverá um entrave na resolução dos 

conflitos por via multilateral. Neste caso, 

cada país tratará de seus interesses com 

Mianmar de maneira separada, 

enfraquecendo o papel da ASEAN na 

construção da governança da região. 

Assim, a questão Rohingya não seria 

diretamente resolvida, mas somente seus 

efeitos para cada país. O segundo será 

onde a ASEAN conseguirá reunir em 

uma só voz a posição em relação a 

Mianmar, sob a égide do “engajamento 

construtivo”. Neste cenário, as táticas 

“silenciosas” seriam as mais utilizadas, 

onde reuniões de alto nível seriam o 

lócus provável de pressão sobre 

Mianmar. É aqui que a questão Rohingya 

teria mais chances de ser resolvida, dado 

que haveria uma tentativa de fazer com 

que Mianmar cumpra com o framework 

de direitos humanos da organização. Isto 

traria mais estabilidade para a região, 

algo considerado essencial para o 

desenvolvimento desses países. 
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Religião como outro paradigma das Relações 
Internacionais: a perseguição contra os 
muçulmanos Rohingya  

por Oliver Albert Freiberg 

 
Render therefore unto Caesar the  

things which are Caesar’s; and unto  

God the things that are God’s. 

(THE BIBLE, St. Matthews 22:22) 

 
Violência contra grupos 

religiosos, por mais recorrente que tenha 

sido na história, tomou novas formas 

desde o 11 de setembro de 2001. Os 

conflitos religiosos do século XXI se 

intensificaram, perpassando os atritos 

entre grupos religiosos para âmbito 

estatal e transnacional (SNYDER, 

2011). Ao mesmo tempo que grupos 

descentralizados sem vínculo territorial 

ou étnico, como al-Qaeda e Daesh, 

ganharam força, governos investiram em 

massa para combater religiões ou forçá-

las a se comportarem em desfavor a suas 

fés. Este fenômeno tende ao radicalismo 

religioso e à fragmentação territorial.  

De acordo com um estudo de 

2014 da Pew Research Centre, desde 

2012, um quinto dos 198 países 

analisados sofreu ataques terroristas e 

quase um terço passou por imposições 

governamentais para limitar preces, 

cultos e vestimentas religiosas, 

principalmente no Oriente Médio e 

Norte da África. Estes últimos causam 

uma reação negativa contra os povos 

oprimidos, principalmente por se tratar 

de um ataque à fé e ao sagrado. O caso 

mais radical atual é do povo muçulmano 

Rohingya em Mianmar. 

O povo Rohingya habita a região 

do Mianmar, em Rhakine, desde o século 

XII. Durante o imperialismo inglês, o 

afluxo de pessoas de diferentes origens 

por razões de trabalho na região inglesa 

da época, a qual hoje abrange Índia, 

Bangladesh e Mianmar, foi significativo. 

No entanto, com a independência e a 

divisão dos territórios em 1948, todos 

povos deslocados não possuíam um 
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território que pudessem chamar de 

“nacional”. É a partir desta premissa que 

o governo de Mianmar se recusa a 

conceder cidadania a este grupo, por 

considerá-los bengalis, exceto aqueles 

que já estavam há duas gerações na 

região. Essa situação que desencadeou 

hoje uma crise humanitária começou 

com o golpe militar ditatorial de 1962, 

quando os Rohingya foram classificados 

como apátridas2. Assim, sem direitos 

para trabalharem, estudarem, receberem 

benefícios públicos ou até mesmo se 

casarem, habitar a região se tornou 

insustentável. Desde 1970, uma onda de 

Rohingya fugiu para Bangladesh, 

Tailândia e Malásia, onde surgiram altos 

índices de estupro, roubo e morte. Após 

o retorno da democracia, ainda 

influenciada pelos militares, a 

conselheira de Estado Aung San Suu 

Kyi, Nobel da Paz, foi incapaz de dar o 

apoio necessário aos Rohingya.  

Em 2016, a crise se agravou, 

após nove policiais lindeiros serem 

assassinados. Culpando os Rohingya, o 

governo enviou tropas aos vilarejos, 

onde se violaram direitos humanos, 

                                                           
2 Que carece de nacionalidade legal. 

quando atearam fogo nas casas, 

estupraram mulheres e executaram 

habitantes sem julgamento. No mesmo 

ano, um oficial das Nações Unidas 

acusou Mianmar de “limpeza étnica”, 

uma circunstância que aciona a atuação 

das operações de paz da ONU. Relatos 

de ativistas descrevem situações nas 

quais tropas governamentais dispararam 

contra homens, mulheres e crianças 

Rohingya desarmados, sem 

discriminação.  

O último número apresentado 

chega a 500.000 Rohingya deslocados, 

sua maioria concentrada na fronteira 

com Bangladesh. De modo a tornar a 

situação ainda mais precária, 

Bangladesh concede refúgio a poucos, e 

os que recebem ficam em situações que 

ferem os direitos humanos, em 

saneamento nem moradia, recebendo por 

dias a fim somente uma pasta de trigo e 

água.  

É nesta situação que se entende o 

surgimento de grupos radicais que a 

mídia chama de “terroristas”. No caso 

dos Rohingya, estes seriam o Arakan 

Rohingya Salvation Army (ARSA). 
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Formados em março de 2017, por meio 

de um anúncio, prometeram “defender, 

salvar e proteger a comunidade 

Rohingya, utilizando do direito 

internacional para justificarem sua 

atuação”. A opressão pela qual passaram 

suscitou em muitos Rohingya o 

sentimento de pertencerem a uma 

unidade “inimiga do Estado”, e para se 

protegerem, era necessário reagir de 

forma equivalente, através do 

terrorismo.  

O fenômeno do terrorismo é uma 

reação, e não um brotamento espontâneo 

como a mídia tende a retratá-lo. O 

entendimento da religião como fator de 

identidade ajuda a compreender os 

grupos radicais. A fé é um símbolo 

fundamental para grande parte dos 

povos, é o que utilizam para distinguir 

entre o sagrado e o profano, 

compreender o mundo e a relação dos 

indivíduos com ele, um código de 

conduta (HURD, 2011). Qualquer 

ataque de um Estado contra um povo 

religioso é um ataque à sua identidade. 

Da mesma maneira que al-Qaeda 

atacaram o Ocidente como resposta às 

invasões do Iraque e Afeganistão, ARSA 

se rebelam contra a autoridade de 

Mianmar, que há décadas reprime suas 

manifestações e negam sua cidadania.  

Muitos Rohingya que não 

fugiram de Rakhine esperam pelo 

milagre da paz, uma decisão do governo 

de cessar os ataques. Este cenário é 

improvável, a não ser que o domínio dos 

militares sobre o Parlamento, e 

principalmente sobre Aung San Suu Kyi 

pare. Enquanto isso, os refugiados em 

Bangladesh não terão outra saída além 

de ficar. Um cenário positivo é uma 

intervenção em massa das operações de 

paz da ONU, na tentativa de realocar os 

Rohingya a um local seguro. Mas isto 

traria à tona questões como a ligação 

sagrada ao território e a disposição dos 

Estados em aceitá-los (Austrália já se 

mostrou contrária à entrada de Rohingya 

em seu território, oferecendo pagar o 

retorno destes a Mianmar), além dos 

interesses russo e chinês, com poder de 

veto no Conselho de Segurança, que 

buscam desestabilidade no território para 

buscar recursos naturais e humanos a 

preços mais baixos. 

O pior cenário é a intensificação 

da opressão pelo Estado contra o povo 
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muçulmano e, consequentemente, uma 

reação cada vez mais radical dos 

Rohingya. Um movimento de 

independência é pouco provável, visto a 

força política e militar desse povo, mas  

Mianmar logo terá que encontrar 

uma solução que não militar, caso não 

queira se colocar em uma posição 

desvantajosa nas organizações 

internacionais da qual faz parte.
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A crise migratória em Mianmar, o non-refoulement 
e o impasse para a consolidação de uma ordem 
internacional  

por Pedro de Souza Ferreira

A recente perseguição étnico-

religiosa conduzida pelo governo de 

Mianmar conjuntamente com a parcela 

da população budista do país contra a 

minoria muçulmana rohingya tem 

gerado um dos fluxos migratórios mais 

intensos dos últimos anos. As respostas 

dos governos dos Estados vizinhos, 

contudo, têm posto à prova princípios e 

normas do direito internacional da 

pessoa migrante que, embora seu caráter 

vinculante, isto é, de observação 

compulsória, não têm sido plenamente 

seguidos (notadamente o princípio de 

non-refoulement). Esse cenário e traz à 

tona questionamentos sobre a vontade 

política da comunidade internacional de 

levar a cabo sua proposta de 

consolidação de uma ordem mundial 

respaldada pelo direito internacional. A 

                                                           
3 Segundo o artigo 53 da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados de 1969, norma 

cogente, também referida como “norma 

peremptória”, “supernorma” ou “jus cogens”, é 

uma norma imperativa de Direito Internacional 

negligência contra as infrações 

cometidas pelos países do sudeste 

asiático, ainda que realizadas na periferia 

do sistema global, levaria à abertura de 

precedentes para o desrespeito a normas 

cogentes3 já estabelecidas, uma vez que, 

embora o direito da pessoa migrante 

constitua uma pequena parcela do 

regime de direito internacional, ele 

constitui uma das poucas áreas de amplo 

consenso. 

Até outubro de 2017, as cifras de 

solicitantes de refúgio rohingya 

chegaram à casa dos 500 mil em 

Bangladesh, apesar da decisão do 

governo bengali de fechar suas fronteiras 

aos imigrantes rohingya no início de 

setembro. Essa medida, no entanto, não 

foi capaz de interromper o fluxo 

migratório e foi anulada após as dezenas 

geral, sendo aceita e reconhecida pela 

comunidade internacional dos Estados no seu 

conjunto. Ela é, portanto, uma norma da qual 

nenhuma derrogação (anulação, supressão) é 

permitida (CONVENÇÃO, 1969). 
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de mortes provocadas pelas tentativas de 

travessia irregular pelo rio Naf, que 

divide os territórios de Mianmar e 

Bangladesh, percurso ainda mais 

perigoso durante o período de monções 

(BIRMANIE..., 2017).  

Essas políticas restritivas, 

entretanto, não são inéditas na região. 

Segundo um relatório do início de 2015 

do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR), nos 

primeiros três meses desse ano, cerca de 

25 mil rohingyas e bengalis haviam 

embarcado em navios de 

contrabandistas, na tentativa de 

percorrer uma rota de tráfico da Golfo de 

Bengala até o Estreito de Malaca, em 

direção a países como Malásia e 

Indonésia, de maioria muçulmana 

(DAVIS, 2015). Entretanto, esses países, 

junto com a Tailândia, um país de 

trânsito4, adotaram medidas cada vez 

mais restritivas, evitando o resgate das 

embarcações repletas de solicitantes de 

refúgio, desincentivando seus 

pescadores a fazê-lo e até mesmo 

ameaçando expulsar os imigrantes que já 

                                                           
4 Diz-se “país de trânsito” aquele que não é nem 

estão dentro de seu território (WHY..., 

2015). Da mesma forma, já em 2017, o 

governo australiano tem tomado uma 

postura proibitiva diante do fluxo de 

deslocamento rohingya, oferecendo 

dinheiro para que os solicitantes de 

refúgio retornem a Mianmar, onde eles 

sofrem claro fundado temor de 

perseguição (HOLMES; DOHERTY, 

2017). 

As respostas desses governos 

põem à prova princípios do direito 

internacional da pessoa migrante, 

notadamente o de non-refoulement, que 

constitui um dos fundamentos da 

proteção internacional dos refugiados. 

Por definição da Convenção das Nações 

Unidas relativa ao Estatuto do Refugiado 

de 1951, compreende a categoria de 

refugiado todo migrante que atravessar 

fronteiras internacionais e for compelido 

a fazê-lo por um fundado temor de 

perseguição em virtude de sua raça, de 

sua religião, de sua nacionalidade, de seu 

grupo social e/ou de suas opiniões 

políticas. Estabelecido pelo artigo 33 da 

mesma convenção, como corolário da 

de origem, nem de destino. Constitui um 

componente da rota migratória. 
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definição anterior, o princípio de non-

refoulement determina que nenhum 

Estado contratante deve expulsar um 

refugiado para um território em que sua 

vida ou sua liberdade sejam ameaçadas 

por um desses cincos motivos. 

Além disso, o princípio se 

estende àqueles que solicitam o 

reconhecimento da condição de refúgio, 

não compreendendo apenas refugiados 

já reconhecidos, e impede que os 

migrantes que se encaixem nessa 

categoria sejam devolvidos tanto a seus 

países de origem quanto a qualquer outro 

lugar onde tenham fundado temor de 

perseguição por um dos cinco motivos 

delineados pela Convenção de 1951. 

Assim, o princípio de non-refoulement 

obriga os Estados contratantes a 

receberem refugiados e solicitantes de 

refúgio em seu território, mesmo que 

eles tenham ingressado de forma 

irregular, bem como os compele a 

conduzir o processo de reconhecimento 

de forma efetiva e eficiente, levando o 

pedido de solicitação de refúgio às vias 

institucionais para que seja avaliada a 

veracidade do temor de perseguição, 

processo ao final do qual a condição de 

refugiado pode ser reconhecida ou não 

(UNHCR, 2007). 

Ademais, o non-refoulement não 

tem aplicação puramente territorial, se 

estendendo também às situações em que 

um indivíduo está subordinado ao 

“controle efetivo” das autoridades de um 

Estado (isto é, sob sua jurisdição), 

mesmo fora de seu território (UNCHR, 

2007). Portanto, o resgate de boat 

migrants por navios australianos, 

malaios ou indonésios gera obrigações 

para que os governos desses países os 

acolham e conduzam os processamentos 

necessários para avaliação da sua 

condição de refugiado, sendo que o não 

cumprimento dessa norma gera 

responsabilização internacional. Em 

2012, por exemplo, em uma decisão 

sobre o caso Hirsi Jamaa e Outros 

versus Itália, baseada sobre o princípio 

de non-refoulement, a Corte Europeia de 

Direitos Humanos (CEDH) condenou o 

Estado italiano a indenizar em uma 

quantia de 15 mil euros cada um dos 

solicitantes de refúgio que, interceptados 

pela marinha italiana durante a travessia 

pelo Mar Mediterrâneo, foram enviados 

para Trípoli, na Líbia, sem terem acesso 
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ao procedimento de reconhecimento da 

condição de refugiado, mesmo que 

estivessem sob jurisdição italiana 

(CEDH, 2012).  

Ainda assim, é possível 

questionar em que medida Bangladesh, 

Indonésia, Malásia e Tailândia, países 

que não assinaram e nem ratificaram a 

Convenção de 1951, têm reais 

responsabilidades de observar as normas 

nela subscritas. Nesse sentido, contudo, 

cada vez mais a proibição do 

refoulement é compreendida como parte 

do direito consuetudinário internacional 

(i.e. como uma prática compartilhada) e 

que, portanto, se aplica a todos os 

Estados, façam eles parte da Convenção 

de 1951 ou não (ALLAIN, 2001).  

Para que uma norma seja 

considerada cogente é necessário que ela 

seja aceita pela comunidade 

internacional como um todo e que seja 

uma norma da qual nenhuma derrogação 

é possível. O princípio do non-

refoulement extrapola a Convenção de 

1951 e tem natureza consuetudinária na 

medida em que é reforçado por diversas 

                                                           
5 “Soft law” refere-se a normas não-vinculantes 

outras normas internacionais tanto de 

caráter vinculante (tratados, acordos e 

protocolos) quanto de natureza não-

vinculante (resoluções e 

recomendações). Além de integrar Pacto 

Internacional dos direitos Civis e 

Políticos de 1966 (PIDCP), uma soft 

law5, a proibição ao refoulement compõe 

ordenamentos jurídicos regionais de 

aplicação recorrente, como a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem de 

1950 e a Convenção Americana de 

Direitos Humanos de 1969 (CADH), 

sendo constantemente reforçadas por 

decisões das Cortes de suas respectivas 

jurisdições (PAULA, 2010), como no 

caso Família Pacheco Tineo versus 

Bolívia, de 2012, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos  

(IACrtHR, 2012). 

Por sua vez, a Convenção contra 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanas ou Degradantes de 

1984, de alcance global, têm sua 

natureza de jus cogens amplamente 

reconhecida e proíbe categoricamente a 

devolução (refoulement) do imigrante a 

do sistema de Direito Internacional, enquanto 

“hard law” se refere a normas vinculantes. 
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qualquer lugar onde haja um risco real de 

tortura ou pena cruel, desumana ou 

degradante, vinculando o non-

refoulement em termos até mais amplos 

do que a própria Convenção de 19516 

(PAULA 2010). No caso Sadiq Shek 

Elmi versus Austrália, de 1999, o Comitê 

contra Tortura das Nações Unidas (CAT) 

determinou que, ainda que sua 

solicitação de refúgio tivesse sido 

negada pelo governo australiano, o 

somali Sadiq Elmi, cuja família havia 

sido assassinada por perseguições 

clânicas na Somália, não poderia ser 

enviado de volta (refoulé) à Somália, 

uma vez que isso significaria submetê-lo 

a um risco real de tortura (CAT, 1999). 

Tendo ratificado a Convenção contra 

Tortura, Bangladesh, Tailândia, 

Indonésia e Austrália estão submetidos 

às mesmas normas e têm, portanto, a 

obrigação de receber os imigrantes 

rohingya, uma vez que têm sido cada vez 

mais recorrentes os casos de tortura e 

violência sexual dentro do estado de 

                                                           
6 A Convenção de 1951 estabelece uma única 

exceção para o princípio de non-refoulement: 

caso o solicitante de refúgio “seja considerado 

um perigo para a segurança do país no qual ele se 

encontre ou que, tendo sido condenado 

definitivamente por crime ou delito 

Rakhine, onde se concentra a maior 

parcela dessa minoria étnico-religiosa 

(ZARGAR, 2017). 

Sendo assim, a não-

derrogabilidade do princípio do non-

refoulement é engendrada não só pela 

própria Convenção de 1951, que conta 

com 145 ratificações7, como também 

pela Convenção contra Tortura de 1984, 

sendo constantemente fortalecida por 

práticas comuns generalizadas que 

caracterizam tanto soft laws de âmbito 

global quanto arcabouços normativos de 

alcance regional. Consequentemente, 

qualquer ação que infrinja essa norma, 

mesmo que vinda de qualquer Estado, é 

considerada ilegal e está passível de 

punição.  

Dessa forma, em razão da 

natureza cogente do non-refoulement, as 

posturas adotadas pelos vizinhos de 

Mianmar, notadamente Bangladesh, que 

havia fechado suas fronteiras, e 

Austrália, que ratificou as convenções de 

1951 e 1984, constituem atos ilícitos e 

particularmente grave, constitui ameaça para a 

comunidade do referido país”. 
7 Dentre as quais se destacam a de países como 

França, Reino Unido, Rússia, China, Irã e 

Austrália (UNHCR, 2015). 
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que estão passíveis de punição, uma vez 

que o fluxo migratório rohingya é 

claramente motivado por um fundado 

temor de perseguição por raça, religião e 

pertencimento a grupo social, 

compondo, portanto, um fluxo 

migratório de refugiados, que tem 

garantias de proteção internacional. O 

silêncio da comunidade internacional 

diante dessas posturas ilegais não só 

enfraquecerá o princípio de non-

refoulement, já consolidado como norma 

peremptória, como também colocará em 

xeque toda noção de jus cogens como 

norma da qual nenhuma derrogação é 

possível, deteriorando também a 

legitimidade de outras normas cogentes, 

como a proibição ao genocídio e à 

tortura. 

Além disso, é importante 

sublinhar que, na medida em que 

compõem um instrumento de 

manutenção de práticas compartilhadas, 

o direito internacional e, por extensão, o 

jus cogens constituem um regime, 

conceito definido como “um conjunto de 

princípios, normas, regras e 

procedimentos ao redor dos quais as 

expectativas dos autores se convergem” 

(KRASNER, 1986a). Embora sejam 

relativamente autônomos (KRASNER, 

1986b), os regimes surgem a partir de 

relações de poder específicas e se 

mantêm através do fortalecimento de 

práticas estabelecidas entre os Estados. 

Assim, ainda que eles sejam capazes de 

constranger a atuação dos atores no 

sistema internacional, sua subordinação 

às capacidades políticas dos Estados 

exige que eles sejam constantemente 

reforçados.  

Dessa forma, o descumprimento 

de normas consolidadas dentro do 

regime de direito internacional 

repercutirá em seu enfraquecimento 

enquanto essas atitudes ilegais não forem 

punidas. Nesse sentido, se a comunidade 

internacional realmente se propõe a 

consolidar uma ordem capaz de ampliar 

a coesão entre suas unidades e de 

construir uma sociedade orgânica, é 

necessário que o jus cogens, onde se 

inscreve o princípio de non-refoulement, 

seja respeitado, que os regimes 

internacionais sejam fortalecidos e que 

os Estados que o infrinjam sejam 

penalizados. Assim, o silêncio ou a 

atuação da comunidade internacional 
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diante da crise migratória em Mianmar e 

dos desrespeitos a princípios 

amplamente aceitos compõem um 

impasse para a consolidação de uma 

ordem internacional. 
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Animações e educação: uma alternativa para a 
diversidade 

por Aisha Sayuri Agata da Rocha 

As animações, um formato de 

produção audiovisual que por serem 

voltado para crianças, são um bom 

recurso para transmitir mensagens e 

lições importantes, através de uma 

linguagem simples e de fácil 

entendimento.  Esta análise tem por 

objetivo discorrer sobre a importância 

que as animações podem ter em uma 

formação educacional humana que preza 

pela aceitação da diversidade, ressaltando 

o papel importante tanto dos 

idealizadores quanto do conteúdo dos 

desenhos, sem esquecer também das 

dificuldades e as problemáticas que 

podem surgir no desenvolver das 

produções. Atualmente, as produções 

animadas têm desenvolvido, com sua 

linguagem artística própria, temáticas 

consideradas tabu pela sociedade, e vêm 

incluindo cada vez mais diversidade e 

representatividade em suas personagens e 

                                                           
8 No programa, as gems são seres alienígenas 

humanóides. Elas vêm de um planeta chamado 

na formação das crianças e jovens pelo 

mundo.  

Um primeiro exemplo disso seria 

o programa infantil Steven Universo, . É 

uma produção que mostra a vida e as 

aventuras de um menino e as gems8. 

Através dessas personagens e do enredo, 

Steven Universo trata, por alusões, de 

relacionamentos entre personagens 

femininas, relacionamentos interraciais, 

preconceito, entre outros temas; como 

exemplo pode-se citar o relacionamento 

entre Rubi e Safira, duas gems - retratadas 

como femininas - que durante todo o 

desenho demonstram ter um 

envolvimento romântico duradouro, 

saudável e emocionante. 

Tendo em vista que é uma 

produção destinada a crianças, ela 

influencia diretamente indivíduos em 

processo de formação, modificando o 

jeito com que aprendem a lidar com 

Homeworld. O que as define e diferenciar é ter um 

centro na forma de uma pedra preciosa. Essa 

pedra diz qual o nome daquela gem.  
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situações envolvendo alteridades9 e até 

elas mesmas. Acompanhar o desenho a 

partir da visão de Steven, uma criança 

passando por esse processo de formação 

da própria identidade cercado pelo 

ambiente de diversidade proposto no 

enredo, e que lida com essas alteridades 

de forma natural é elemento central nesse 

processo. Cumpre assim, um importante 

papel social pela naturalidade e 

simplicidade que confere a temas vistos 

como tão polêmicos e complexos, 

promovendo sua acessibilidade.  

Levando em conta ainda que é 

transmitido em muitos países - dentre eles 

Estados Unidos, Brasil, Espanha, Itália, 

França, Canadá, Dinamarca, entre outros, 

não é um fenômeno restrito ao nível 

nacional de onde a animação é feita. A 

produção cultural deixou de ser 

produzida e consumida só nacionalmente. 

Imersa no mundo globalizado, a 

exportação de conteúdo é um fenômeno 

cada vez mais comum. A projeção 

internacional que certos 

empreendimentos culturais conseguiram 

                                                           
9 Alteridades aqui está sendo usado no sentido de 

algo diferente do que aquilo que o eu é. Steven é 

um meio humano, meio gem, que se depara 

constantemente com o que era relacionamento 

demonstra a característica transnacional 

da cultura; A maior conexão entre 

espaços distantes promovidas por esses 

conteúdos expande seu alcance. Dentre 

disso, as animações são importantes por 

atingir o público infantil; utilizando as 

dublagens feitas em diversas línguas e a 

transmissão dos conteúdos em vários 

lugares pelo mundo. Os desenhos 

animados adquiriram uma função social 

que transcende o nacional e potencializa 

sua capacidade transformadora e alcance. 

Um dos primeiros desenhos que 

podem ser identificados como parte dessa 

tendência é Hora de Aventura. Ele trata 

de temas como assédio relacionamento 

amoroso entre mulheres; envolto por um 

cenário apocalíptico que gera 

possibilidades de reflexões sobre outras 

questões políticas, como o abandono 

parental por exemplo, para além da 

diversidade representada por alguns 

personagens como Marceline e Princessa 

Jujuba, que aparentam ter se envolvido 

romanticamente. Entretanto Hora de 

Aventura tem muitas cenas de violência, 

interracial de seus pais, e os encontros entre 

humanos e gems. Além também do próprio 

relacionamento amoroso entre as gems, todas 

personagens femininas, nisso pode-se citar tanto 

Rubi e Safira, quanto a Pérola e Rose. 
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que ocasionam a censura de certas partes 

em diversos países, que geram confusão 

na cabeça das crianças, podendo ter 

repercussões negativas no futuro por 

também influenciarem o processo de 

formação.  

Essa animação contou com a 

participação de Rebecca Sugar, criadora 

de Steven Universo, na escrita de alguns 

episódios. Nessas dinâmicas, roteiristas e 

produtores são atores chave para a 

concretização do potencial educacional e 

de mudança do que produzem. Indivíduos 

como Rebecca Sugar são grandes vozes 

desse fenômeno. Ela, como partícipe 

direta da indústria da animação, procura 

se comunicar e fortalecer as crianças 

consideradas “esquisitas”, mostrando que 

não há nada de errado em ser diferente 

(D’ANGELO, 2017).  

Quando Rebecca conseguiu 

produzir seu desenho próprio, tornou-se a 

primeira mulher criadora de séries 

animadas do Cartoon Network 

(D’ANGELO. 2017). Em Steven 

Universo, as temáticas já mencionadas 

são tratadas através de metáforas muito 

mais explícitas que em outras animações 

e isso deve-se em parte pela identidade de 

Rebecca Sugar, pautada na centralidade 

de questões de gênero e sexualidade. 

Como a própria criadora diz, a presença 

de mulheres fortes e de relacionamentos 

LGBTs em seu desenho é relacionado 

com a sua experiência enquanto mulher 

bissexual (AVERY, 2016), ela quer dar 

para as crianças outras narrativas sobre o 

amor a fim de mostrar que todos os 

amores são possíveis, válidos e devem ser 

respeitados. Outro elemento que 

corrobora tal afirmativa é a constante 

reafirmação das mensagens educativas 

que a criadora faz em entrevistas quando 

questionada sobre a natureza das cenas e 

histórias dentro do enredo. É 

extremamente importante para Rebecca 

Sugar que suas mensagens sejam 

compreendidas e desenvolvidas, tanto 

que o conteúdo que produz é projetado 

para além da televisão. Através de livros 

infantis relacionados com o conteúdo de 

seu desenho, ela consegue desdobrar com 

mais profundidade as temáticas e as 

mensagens de sua produção, 

potencializando a dimensão 

transformadora.  

A continuidade desse movimento 

político, com um potencial propósito 
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pedagógico, pode ser visto na releitura de 

desenhos antigos como As Meninas 

SuperPoderosas, que também é uma 

produção de alcance internacional. Em 

sua versão de 2016, o desenho animado 

mantém as críticas ao machismo, à 

estrutura patriarcal e aos papéis de gênero 

por mostrar três meninas super heroínas 

poderosas que salvam o dia, ao invés de 

personagens indefesas que precisam ser 

salvas; com um pai responsável por 

cuidar, cozinhar e limpar, tarefas que 

comumente são associadas 

necessariamente a uma figura feminina. 

Além disso, essa nova versão já tratou, 

metaforicamente, sobre transexualidade 

retratando um cavalo que se sente 

unicórnio, e quer ser um unicórnio10. Sem 

mencionar que explora com mais 

profundidade o empoderamento das 

meninas frente a vilões masculinos que 

desafiam suas capacidades, 

proporcionando a todas as meninas, que 

têm acesso ao desenho, uma visão mais 

positiva sobre si  e do que são capazes de 

                                                           
10

  Nesse episódio, também são explorados de 

certa forma os riscos de se fazer uma cirurgia de 

transição, uma vez que quando o cavalo passa 

pelo procedimento de implantação de um chifre, 

resultados prejudiciais acabam surgindo. No final, 

fazer. 

Ademais, a inserção de uma 

menina superpoderosa negra - Bliss - 

demonstra uma preocupação com a 

representatividade, isso porque inclui 

dentro das personagens centrais do 

desenho alguém negra, diversificando as 

representações que o desenho traz, 

retratando agora não só mulheres brancas, 

mas também mulheres negras. 

Democratizando um pouco a produção, e 

influenciando diretamente no 

empoderamento de meninas negras pela 

via da identificação, Meninas 

SuperPoderosas passa a mostrar e se 

comunicar diretamente com um público 

maior, podendo assim afetar a formação 

de mais crianças.  

Outra pluralização que é 

importante ser mencionada é em relação 

aos centros de produção de tal conteúdo. 

A periferia do sistema internacional tem 

ganhado espaço nesse mercado. Pode-se 

exemplificar isso através da primeira 

produção inteiramente latinoamericana 

a cirurgia é revertida, contudo, ele descobre que 

ele realmente sempre foi um unicórnio. Para se 

chegar a essas interpretações, é preciso ter 

familiaridade com o debate, o que pode diminuir 

o efeito do potencial pedagógico da proposta.  
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do Cartoon Network: Irmão do Jorel. 

Esse desenho foi criado no Brasil, e aos 

poucos tem conseguido expandir seu 

alcance para a América Latina, com 

perspectivas de ser veiculado dos Estados 

Unidos (D’ANGELO, 2016). A temática 

da animação também traz elementos de 

diversidade, principalmente na forma de 

três personagens femininas: uma que 

performa a feminilidade branca e 

ocidental, através da personificação da 

delicadeza, fragilidade, elegância; e 

outras duas que não correspondem a essa 

construção, por praticarem esportes, 

terem uma postura mais dura e 

desafiadora. 

Todo esse conjunto de produções 

audiovisuais exploradas permite facilitar 

o debate sobre desconstrução de padrões 

de gênero, homossexualidade, LGBT e, 

raça com crianças. O retrato visual e a 

linguagem simplificada e natural pelas os 

temas são abordados nas das animações, 

permite que a discussão seja mais 

acessível tanto aos mais jovens quanto a 

demais públicos não familiarizados com 

as temáticas. Para fins educacionais, esse 

é  um recurso importantíssimo que pode 

ser usado, promovido e patrocinado por 

movimentos sociais, ONGs e Estados.  

Isso inclui, na formação de jovens, 

discursos sobre aceitação, preconceito e 

respeito. 

Mas não pode-se esquecer dos 

possíveis efeitos negativos desse 

processo. A produção transnacional da 

cultura também traz consigo um efeito de 

massificação. As manifestações 

tradicionais e locais aos poucos são 

substituídas por um linguagem que busca 

comunicar-se com mais pessoas ao 

mesmo tempo em vários lugares. 

Desviando os investimentos daquilo que 

é localmente identitário, para o que pode 

ser internacionalmente exportado. Além 

do mais, a representação que tanto 

discuti-se sobre não se mostra 

necessariamente positivas em todas as 

personagens inseridas, por vezes reforça 

estereótipos involuntariamente, como por 

exemplo a personagem Bliss que é 

retratada como alguém que não consegue 

controlar seus poderes e precisa ser 

contida, dando respaldo a visão que 

mulheres negras são descontroladas e 

podem explodir a qualquer momento - o 

mito da negra raivosa. Porém, mesmo 

com todas essas possíveis negatividades, 
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todo o empreendimento ainda é 

importante para facilitar a educação de 

jovens e crianças sobre a diversidade do 

mundo.  

A combinação do interesse 

mercadológico e o interesse social nessas 

produções gera um resultado importante 

nesse sentido. O desejo dos grandes 

canais produtores em agregar mais 

público e vender mais ao retratar temas 

mais progressistas e integrar o 

movimento de inclusão e 

representatividade associado à 

necessidade de financiamento de 

roteiristas e produtores que querem 

retratar a diversidade e promover a 

mudança; resulta numa maior abertura 

para a concretização de projetos como os 

de Rebecca Sugar e os já citados. 

Seguindo essa tendência, cada vez mais 

poderá haver na televisão animações 

disponíveis que tratem de temáticas 

consideradas tabus, mas que visam a 

quebra e desconstrução de preconceitos e 

padrões. Por mais que também haja a 

possibilidade de haver uma inundação do 

mercado com desenhos com estruturas 

muito parecidas, e as mensagens se 

percam na onda de superprodução 

visando o lucro.  

A partir de uma visão mais 

institucional, a intensificação da 

internacionalização desse fenômeno, com 

uma diversidade ainda maior de lugares 

de narrativas, de temas e do alcance dessa 

nova possibilidade de socialização cria 

um locus mais sólido para ação, 

intervenção e promoção internacional de 

propostas sociais. Através de 

financiamentos privados e estatais, em 

programas de incentivo à cultura, ou 

partindo de ONG’s e até de Organizações 

Internacionais - como a UNESCO com o 

Fundo Internacional para a Promoção da 

Cultura (IFPC) - pode-se explorar essa 

alternativa cultural na produção 

audiovisual para concretizar avanços em 

pautas referentes à raça, gênero e 

sexualidade. Dentro desse cenário abre-se 

a perspectiva não só para os conteúdos 

massificados para a venda, mas também 

para as produções relacionadas a cultura 

local identitária que precisa ser resgatada 

e valorizada.  
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Mídias audiovisuais, censura e a perseguição à 
população LGBT 

por Letícia Barbosa Plaza

Nas últimas décadas, tem-se 

demonstrado – gradativamente – um 

crescimento considerável na 

representação de minorias sociais em 

produções audiovisuais. Tais avanços 

relativos à participação de grupos 

minoritários em veículos midiáticos 

fazem-se presentes em diversas regiões, 

inclusive em países com históricos mais 

relutantes à discussão aberta e difundida 

acerca de vulnerabilidades sociais, como 

sobre a visibilidade da população LGBT. 

No entanto, a censura a tais produções 

que ocorre em alguns lugares tem ido na 

direção contrária desse cenário, 

configurando um retrocesso para tal 

população. 

Tendo em vista a centralidade de 

Hollywood no âmbito das produções 

audiovisuais, não é surpresa que as 

primeiras obras abertamente 

comprometidas com tal 

representatividade tenham emanado dali. 

Isso não demonstra, necessariamente, 

que os EUA sejam um país exemplar 

quando se trata do cuidado do Estado 

para com suas minorias. Não demonstra, 

também, que a representação dessas 

minorias seja ideal, tendo em vista que, 

em muitas das vezes, perpetua 

estereótipos e preconceitos. No entanto, 

seria displicente deixar de mencionar os 

primeiros esforços de representação 

social no campo audiovisual que 

emergiram nos EUA. 

A representatividade LGBT com 

maior alcance começou a surgir nos anos 

2000, com “Queer as Folk” (seriado 

estadunidense e canadense que retrata a 

história de cinco homens gays e um casal 

de lésbicas) e “The L Word” (primeira 

produção audiovisual a se popularizar 

com total enfoque na população lésbica) 

(MAKINO & BARROS, 2014). Tais 

produções, mesmo que com alguns 

preconceitos latentes, foram muito 

importantes para traçar um caminho em 

direção à ampla difusão de personagens 

LGBT no meio audiovisual (MAKINO 

& BARROS, 2014). Hoje em dia, com o 
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advento de novos veículos de mídias que 

expõem abertamente seu apoio à causa 

LGBT e das demais minorias sociais, 

como o YouTube e a Netflix (WONG, 

2014), podemos presenciar ainda mais 

avanços no sentido da 

representatividade.  

Cabe ressaltar, ainda, a 

importância do trabalho que tem sido 

feito no mesmo sentido em animações 

audiovisuais – os populares desenhos 

animados voltados ao público infanto-

juvenil. É evidente que as animações 

estão a cada dia mais inclusivas nos 

sentidos racial, de gênero, da periferia 

global e da população LGBT. Desenhos 

atuais como “Hora de Aventura”, que 

narra temáticas como abandono parental, 

pedofilia e bissexualidade e “Steven 

Universo”, que trata de maneira bem 

mais aberta e esclarecida, ainda que 

metafórica, de temas como 

relacionamentos amorosos entre 

mulheres, poliamor e relacionamentos 

abusivos, demonstram que os avanços 

têm atingido as produções visuais 

infantis. 

Tendo em vista tudo o que foi 

exposto, é possível traçar um cenário 

otimista no que tange aos direitos da 

população LGBT. Entretanto, ao 

analisar-se a conjuntura internacional 

relativa a tal população, chega-se à 

conclusão de que, mesmo havendo 

grande espaço nas mídias para a 

representatividade, esses avanços não 

transcendem para a prática, muitas vezes 

criando um imaginário ideal que não 

corresponde ao que de fato acontece ao 

redor do mundo. Dessa forma, faz-se 

necessária a desmistificação da falsa 

ideia de que os avanços no âmbito 

midiático traduzem a realidade material 

das minorias sexuais e de identidade de 

gênero . 

 No Egito, por exemplo, um 

órgão regulador de mídia proibiu todo e 

qualquer tipo de representação 

“positiva” sobre homossexualidade 

(HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], 

2017). Desde o dia 22 de setembro de 

2017, quando um grupo de jovens exibiu 

a bandeira arco-íris do orgulho LGBT 

em um show de uma banda libanesa que 

acontecia no Cairo, o governo 

intensificou a perseguição à população, 

que já ocorria há muito tempo (HRW, 

2017). O Colégio de Músicos do Egito 
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pediu a proibição no país da banda, 

Mashrou Leila, que conta com um 

membro abertamente homossexual; o 

secretário-geral do Colégio, Ahmad 

Ramadan, afirmou: “se tivéssemos 

sabido da homossexualidade deste 

membro, teríamos proibido o show antes 

da sua realização” (EXAME, 2017). As 

7 pessoas acusadas de levantar a referida 

bandeira foram presas e ao menos 6 delas 

foram submetidas a exames anais 

forçados. Tais exames não possuem 

nenhum embasamento científico e 

consistem em um médico inserindo um 

dedo ou um objeto no reto do acusado e 

tirando conclusões arbitrárias sobre seu 

comportamento sexual (cabe ressaltar 

que esse tipo de exame é altamente 

condenado por órgãos de direitos 

humanos regionais africanos e 

internacionais) (HRW, 2017). 

O Supremo Conselho para 

Regulação Midiática do país estabeleceu 

uma ordem que proíbe a disseminação de 

slogans homossexuais: “É proibido que 

homossexuais apareçam em qualquer 

mídia, seja escrita, áudio ou visual, 

exceto quando reconhecer sua conduta 

errada e se arrepender por isso” (HRW, 

2017). Desde o show, ao menos 54 

pessoas foram presas no Egito sob suas 

leis abusivas e LGBTfóbicas (HRW, 

2017). 

Paralelamente, na Indonésia, tem 

ocorrido uma movimentação política 

bastante similar à egípcia no que diz 

respeito à censura. A perseguição à 

população LGBT já acontece há muitas 

décadas no país; no ano passado, o grupo 

islâmico “Family Love Alliance” (AILA) 

demandou que a Corte Constitucional 

indonésia incluísse relacionamentos e 

práticas homossexuais consensuais no 

Código Penal, e legisladores planejam 

abertamente banir todo “conteúdo 

LGBT” por meio de emenda à Lei de 

Radiodifusão (YULIUS, 2017). O 

Congresso não parece hesitar em levar 

adiante suas intenções. O artigo 140 do 

projeto de emenda estipula que todo 

filme, peça de teatro ou publicidade 

deverá ser submetido à censura para 

livrar-se de qualquer conteúdo LGBT. 

Os parlamentares concordaram que o 

“comportamento LGBT” é perigoso às 

crianças e vai de encontro com a cultura 

indonésia (YULIUS, 2017). 

Desde 2016, o termo “LGBT” 
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passou a constituir uma terminologia 

popular em meio ao pânico moral 

generalizado criado por grupos 

conservadores, políticos, organizações 

religiosas e pela mídia de massa para 

conotar comportamentos moralmente 

duvidosos, transformando-se em 

sinônimo de “intervenção ocidental”, 

“pedofilia”, “infecções por HIV”, “festas 

sexuais”, “pornografia” e, 

surpreendentemente, chegando ao 

absurdo, de “consumo exagerado de 

macarrão instantâneo” (YULIUS, 2017). 

A popularização do termo 

metamorfoseou completamente o seu 

significado. A nova acepção atribuída ao 

termo tem sido especialmente 

relacionada à performatividade não 

convencional de feminilidades e 

masculinidades. A insensatez da 

ressignificação transcende o meramente 

ridículo, manifestando-se em 

consequências reais e bastante 

preocupantes para a população LGBT 

local. 

Em setembro de 2017, 12 

mulheres que compartilhavam uma casa 

em Java foram despejadas simplesmente 

por conta de suas aparências “não-

femininas”, que foram consideradas 

“contrárias aos ensinamentos do Islã” 

por alguns vizinhos; a polícia deu um 

aviso de três dias para as mulheres 

deixarem seu lar (LAMB, 2017). Por trás 

das implicações práticas, diversas 

mudanças burocráticas contribuem para 

a perseguição: a Associação Nacional de 

Psiquiatras proclamou a orientação 

homossexual e a transgeneridade como 

“doenças mentais” (HRW, 2017). A 

maior organização muçulmana do país, 

Nahdlatul Ulama, clama pela 

criminalização do comportamento 

LGBT, bem como pela “reabilitação 

forçada” das pessoas com esse 

comportamento. Múltiplas 

universidades também proibiram 

candidatos LGBT de se matricularem 

como estudantes (HRW, 2017). Por fim, 

a Comissão Nacional de Proteção à 

Infância emitiu decreto contra a 

“propaganda gay”, pedindo a censura de 

informações relacionadas à pauta LGBT 

e indo ao encontro do movimento já 

estabelecido em favor do cerceamento da 

temática (HRW, 2017). 

A conjuntura atual, no que diz 

respeito à população LGBT, leva-nos a 
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ponderar os inúmeros avanços e 

retrocessos relativos aos direitos desse 

grupo. Se, por um lado, as mídias 

audiovisuais estão a cada dia mais 

representativas da diversidade, por 

outro, essa visibilidade não parece ser 

bem recebida em muitos lugares. A 

censura é generalizada e, embora tome 

forma de maneira mais alarmante em 

países como a Indonésia ou o Egito 

(onde, inclusive, o governo tem usado 

aplicativos de relacionamentos como 

Grindr e Hornet para encontrar e 

perseguir pessoas LGBT [KHALIFE, 

2017]), ela é presente inclusive em 

países que se autoproclamam “liberais” 

ou “progressistas”. O desenho “Steven 

Universo”, por exemplo, encontrou 

muita resistência no Reino Unido, tendo 

diversos episódios censurados 

(THURM, 2016). A censura 

generalizada de desenhos infantis com 

temáticas LGBT representa o 

preconceito velado que insiste em atrelar 

a homossexualidade à pedofilia. Outro 

ponto de reflexão é o pinkwashing11 

                                                           
11 Do inglês, “lavagem rosa”, refere-se, no 

âmbito dos direitos LGBT, às estratégias 

políticas de promoção de instituições, países, 

levado por países como Canadá e Israel, 

que vendem uma imagem pró-LGBT, 

difundindo amplamente essas produções 

midiáticas de maneira a mascarar suas 

violações de direitos humanos (ZAK, 

2016); esse tipo de prática é perigosa, 

porque mostra um esforço vazio de 

representatividade, que não garante 

avanços concretos e estáveis.  

No Brasil, por sua vez, tem sido 

cada vez mais comum a exaltação de 

celebridades LGBT, bem como o retrato 

de casais homossexuais em telenovelas; 

entretanto, o país mostra um descaso 

imensurável para com sua própria e 

extensa população LGBT, sendo o que 

mais mata pessoas dessa comunidade em 

todo o mundo (1 a cada 25 horas [AUN, 

2017]). 

Assim, conclui-se que, se por um 

lado o cenário midiático faz parecer que 

já temos avanços o suficiente, por outro, 

a onda reacionária e conservadora que 

responde a esses avanços no mundo 

inteiro constitui um perigo real para a 

população LGBT, onde quer que seja. 

pessoas, produtos ou empresas por meio da 

apelação à sua condição de simpatizantes, ou 

“pró-LGBT”. 
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“Irmão do Jorel”: o discurso do Cartoon Network 
para a criança latina 

por Lucas Freschi Sato

Um protagonista sem nome próprio, 

uma criança de baixa estatura sempre 

mencionada em função do outro: “Irmão 

do Jorel” é uma animação que leva 

assinatura do Cartoon Network e é 

reveladora da imagem que o 

empresariado norte-americano concebe 

sobre a América Latina. Esta análise 

busca entender como o poder exercido 

pelo canal de TV Cartoon Network pode 

afetar a educação de crianças de vários 

países e, assim, garantir a reprodução do 

discurso da própria empresa. Para tanto, 

serão utilizadas definições de Foucault, a 

epistemologia construtivista de 

Alexander Wendt e se terá como foco de 

análise o desenho supracitado, “Irmão do 

Jorel”. 

 Em primeiro lugar, é necessário 

atentar-se para a enorme fonte de poder 

que o Cartoon Network representa na 

construção de realidades em nível 

internacional. Para tanto, esta análise 

toma como basilar a definição de poder 

de acordo com Wendt (1999, p. 94), 

segundo o qual poder é constituído 

principalmente por ideias e contextos 

culturais. Formações culturais sistêmicas 

são entendidas como ideias 

compartilhadas que forjam normas e 

instituições, e que constituem o 

significado da distribuição de poder, seja 

por meio de percepções, ou de 

identidades de interesses (1999, p. 104). 

No que tange aos interesses, o 

construtivismo de Wendt aponta para a 

correlação entre esse conceito e o de 

identidade.Para o teórico, a identidade 

funciona como um vínculo entre as 

estruturas e os interesses; de certa forma 

a definição de uma identidade revela a 

preferência dos atores e as ações que eles 

realizam, além dos princípios que 

baseiam o processo discursivo 

(WENDT, 1999) 

 Tendo isso em vista, há que se 

notar também para a relevância da 

construção discursiva para com as 

crianças. Entende-se o discurso em sua 

acepção foucaultiana, que o compreende 
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como signos e formas de conduta 

compartilhadas de uma comunidade e 

que também constroem os sujeitos 

(FOUCAULT, 2007). As esferas da 

manipulação e das relações de poder 

estabelecidas no discurso são de suma 

importância: toda forma de poder tem 

como base o saber comum, o qual forja e 

a legitima o poder (FOUCAULT, 2007). 

 Pensar tais relações de poder 

exercidas nas vias discursivas entre a 

televisão e a criança é, então, relevante 

para se entender a realidade global. Na 

sua própria construção lexical, a 

“infância” é compreendida como o 

momento de incapacidade de produzir 

discursos: a palavra deriva do latim 

“infantia”, de “fan” (falante) junto de 

“in”, que indica negação (SOUZA, 

2014). O “não falante” é aquele que não 

adquiriu, portanto, a linguagem 

articulada própria da espécie humana, 

trata-se de um desenvolvimento inicial 

de pensamento, que ainda se encontra em 

estágio inacabado e impossibilitado de se 

expressar em termos discursivos 

(SOUZA, 2014). Nesse contexto, a 

televisão mostra-se como um meio 

essencial de reprodução de discursos: o 

espectador assiste ao discurso televisivo 

de maneira passiva, em especial no caso 

da criança, que passa grande parte do dia 

sob cuidados da “babá digital”, a ponto 

de a televisão ser capaz de modelar 

comportamentos e relações 

interpessoais, de acordo com Bourdieu 

(1997). 

 Desta feita, o canal televisivo 

Cartoon Network é especialmente 

poderoso em influenciar os valores que 

formam as crianças, dada a abrangência 

da transmissão de seus desenhos, que são 

exibidos em diversos canais e em todos 

os continentes do orbi. Deve-se 

considerar que o Cartoon faz parte da 

rede Turner Broadcasting System, 

conglomerado norte-americano que 

também controla canais como a CNN, a 

TNT e os também infantis Boomerang e 

Tooncast. Dos desenhos aos canais de 

notícia e entretenimento, o 

conglomerado Turner faz-se presente e 

encontra meios para reproduzir seu 

discurso. Desde a tenra idade, os 

desenhos imprimem nas crianças os 

valores e as ideias que são do interesse 

da companhia (principalmente relativos 

a valorização da cultura norte-
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americana) e, assim, o Cartoon Network 

procura ter um papel modelador na vida 

de crianças (futuras cidadãs), que 

consomem dos seus desenhos e, por 

consequência, são formadas pelo 

discurso do canal. 

 No entanto, é preciso atentar para 

o fato de que esses discursos só 

conseguem ser plenamente transmitidos 

pelo canal se a criança se identificar com 

as personagens e o enredo de que tratam 

os desenhos (SOUZA, 2014). A 

identificação entre os personagens e as 

situações vividas com o espectador, bem 

como a carga humorística dos desenhos, 

afetam positivamente a popularidade das 

séries e facilitam a aceitação do discurso 

que o canal informa. 

 O caso do desenho “Irmão do 

Jorel” é um exemplo claro de como o 

Cartoon trabalha com a formação de 

identidades e transmite seu discurso. O 

desenho é o primeiro título brasileiro a 

ser co-produzido pelo Cartoon e 

consagra-se como um sucesso em todo o 

Cartoon Network da América Latina, 

onde é exibido. Repleto de referências à 

realidade brasileira e latino-americana 

como um todo, o desenho perpassa 

valores e referências da cultura norte-

americana. 

 Um primeiro aspecto de atenção 

se refere ao anonimato do protagonista 

do desenho, referido apenas como 

“irmão do Jorel”. É essa personagem, 

baixa, fraca e sem nome que o Cartoon 

Network revela o herói com o qual deve 

se identificar a criança latino-americana. 

Sempre à sombra de Jorel, mais velho, 

alto, bonito e bom em tudo o que faz, a 

criança latina comum é apenas o “irmão” 

daquele que realmente merece destaque: 

se por um lado essa apresentação 

genérica permite maior identificação 

entre qualquer espectador e o 

personagem, por outro lado um senso de 

inferioridade torna-se parte integrante, 

portanto, do discurso construído em 

torno da criança latino-americana e, por 

consequência, da formação dessa 

criança. 

 Os pais da família do 

protagonista também contribuem para a 

formação da identificação entre o 

público e o desenho, a medida que são 

claros estereótipos latinos. A mãe 

sempre aparece na tela com roupas de 

ginástica, com um corpo torneado e 
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muito agitada: ela ama dançar, ela 

coordena a limpeza da casa e faz a 

comida. A mulher latino-americana é 

referida, então, como aquela que nunca 

para: capaz de fazer muitas atividades 

simultaneamente, ter o corpo perfeito e 

sempre estampado um sorriso no rosto. 

O homem, todavia, é simbolizado pelo 

pai que, na juventude, era ator e lutara 

contra o regime repressivo de palhaços-

militares. Longe de ser exaltada, a figura 

do pai revolucionário é instável e 

escrachada: o bigode desajeitado, a 

barriga sobressalente sobre a camisa 

meio aberta lembram cantores 

brasileiros bregas dos anos 70, tendo 

sempre ideias esdrúxulas e obsessivas. 

 É interessante, também, notar o 

imiscuir-se da cultura estadunidense e 

latina, como uma forma do Cartoon 

Network associar a força dessa cultura 

sobre as culturas locais. O episódio “Mc 

Juju” é um dos mais evidentes nesse 

sentido, pois a avó da família, Juju, 

mostra-se uma excelente cantora de rap, 

estilo musical que nasceu entre 

comunidades negras dos Estados Unidos 

e desenvolveu-se também nas periferias 

das cidades brasileiras. No episódio em 

questão, o Irmão do Jorel fica surpreso 

com o fato de a avó cantar rap (um rap 

sobre frutas tropicais) “e em inglês!”, nas 

falas do próprio personagem, que revela 

não estar entendendo nada do que fala a 

avó, mas mesmo assim permanece 

encantado com a música de língua 

inglesa.  

O episódio em questão conta, 

ainda, com uma batalha de rap entre Mc 

Juju e Kassius Klayton, personagem a 

quem Emicida empresta a voz. Nas cenas 

da batalha, chama a atenção a forma com 

que Kassius, à medida que vai ganhando 

força e vencendo a vovó, também 

corporifica a masculinidade 

característica de rappers norte-

americanos. Inicialmente ele se 

assemelha a rappers brasileiros, 

principalmente o próprio Emicida, mas 

depois de ganhar forças e “evoluir”, 

torna-se uma representação muito 

semelhante a rappers como Lil Wayne e 

50 cent. Segundo Hooper (1999), as 

relações internacionais constróem 

masculinidades que são consideradas 

hegemônicas ou subordinadas: no caso 

em questão, o homem “evoluído”, forte 

e grande indica a hegemonia de uma 
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masculinidade norte-americana em 

relação à menor estatura e massa 

muscular da figura do rapper 

brasileiro/latino. Nas figuras abaixo se 

observa à esquerda o cantor Emicida, 

que inspirou o personagem Kassius 

Klayton e que muito se parece com a sua 

representação na figura do meio, mas se 

diferencia do modelo do rapper norte-

americano no último quadro. 

 

 

 

 

Figura 1 - Emicida  

 

 

 

 

Figura 2 – Representações de Kassius 

Klayton 

 

 

 Conclui-se, portanto, que os 

discursos apresentados pelo Cartoon 

Network às crianças latino-americanas 

são reforços de estereótipos e 

reafirmação da cultura hegemônica do 

norte. Desde o sentimento de vira-lata, 

passando pelo enquadramento de 

modelos de feminilidade, até a afirmação 

da hegemonia da masculinidade do 

corpo norte-americano, “Irmão do Jorel” 
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é eficiente transmissor de discursos que 

interessam ao Turner Broadcasting 

System, por portar elementos de 

identificação e linguagem humorística. 

Formados desde a infância, momento 

especialmente delicado para a 

construção dos valores do indivíduo, os 

discursos presentes nas sutilezas dos 

desenhos são naturalizados nas cabeças 

dos futuros cidadãos de um país e as 

ideias firmadas por esses discursos 

recebido desde cedo contribuem para a 

manutenção das assimetrias de poder em 

nível internacional. Para que os cidadãos 

possam tomar decisões mais ajustadas 

aos seus interesses e realidades, há de se 

começar a ter consciência, como afirma 

Foucault (1970), de como a sociedade e 

os discursos produzidos pelas camadas 

dominantes constroem e agem sobre o 

próprio indivíduo. 
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O agro é tech. O agro é pop. O agro é tudo. O agro 
também é gringo e mata 

por Gabriel de Azevedo Soyer

Na última segunda-feira, 23 de 

outubro, a violência contra indígenas no 

Brasil foi tema de uma audiência pública 

na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH). Segundo o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) em 13 

anos foram assassinados 891 indígenas 

no país, só no último ano estima-se que 

foram registradas 118 mortes (CIMI, 

2017). Dentre os povos destacam-se os 

Gamella, Guaiviry, Guarani e Kaiowá, 

Nhanderu Marangatu, Kunumi Poty. Os 

conflitos que afetam as populações são 

majoritariamente por conta do controle 

da terra e protagonizados por atores 

ligados ao agronegócio. Assim, a tese 

desta análise é situar a violência contra 

indígenas a partir do conflito pela terra 

como um fenômeno que têm nuances 

internacionais. 

 A premissa básica dos conflitos é 

entender “ disputa pela terra e pelo 

território como protagonizada por 

grupos com perspectivas distintas para o 

espaço agrário” (Pinto Neto, 2017 p.17) 

Na perspectiva do agronegócio e 

incentivada pela grande mídia através do 

slogan; “O agro é tech. O agro é pop. O 

agro é tudo”, a terra é vista como fonte 

irrestrita de lucro. Já na perspectiva das 

populações indígenas a terra é essencial 

para a construção de suas identidades 

(Sauer, 2010). 

 Desde a segunda metade do 

século XX o agronegócio do país tem se 

territorializado em novas regiões, 

configurando o que é chamado 

atualmente de novas fronteiras agrícolas; 

baseado nas grandes propriedades e na 

produção em monocultura de 

commodities como soja, milho e cana de 

açúcar para a exportação. A participação 

do Estado é importante na consolidação 

destas novas fronteiras, pois cria as 

condições necessárias como rodovias, 

financiamentos para produtores, a 

assistências técnica e etc. Por conta desse 

avanço, os conflitos pelo controle da 

terra tem acirrado, desterritorializando 

além das populações indígenas também 
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as camponesas e quilombolas. Além da 

atuação de atores domésticos, há 

também participação do capital 

internacional. 

  Um exemplo notoŕio foi o 

Programa de Cooperação Nipo-

Brasileiro para o Desenvolvimento 

Agrícola dos Cerrados (PRODECER) 

através Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) que criou 

condições para o desenvolvimento do 

agronegócio no Cerrado na década de 70 

(Salim, 1986). Hoje o bioma é o que 

mais sofre com o avanço do agronegócio 

e conta com a atuação de grandes 

empresas transnacionais (Rede de 

Direitos Humanos e Justiça, 2017). 

Ademais, cabe esboçar três processos 

internacionais que estão relacionados 

com o aumento da violência contra as 

populações indígenas a partir da disputa 

pela terra. 

 A partir da crise de 2007/8 surge 

um novo fenômeno que é a utilização da 

terra como um ativo para a especulação 

financeira, período que ficou conhecido 

como “land rush” como pontua Sauer e 

Borras (2016). Ainda que 

tradicionalmente a terra tenha se 

configurado como um ativo de alto risco 

para investimentos, por meio de uma 

estratégia de diversificação destes, 

diversos fundos começaram a comprar 

terras em países da África e da América 

Latina (Knuth, 2017). 

 A tentativa de transformar o 

etanol em um combustível alternativo 

aos derivados de petróleo, introdução de 

25% de adição do etanol na gasolina e 

lançamento dos carros bicombustíveis 

flex fez com que aumentasse o interesse 

de grandes transnacionais como a Shell 

na produção de cana-de-açúcar no Brasil 

(Oliveira, 2016). Por último, o processo 

de crescimento econômico da China 

ocasionou uma a enorme demanda por 

commodities, incentivando o 

agronegócio e a especulação de terras. 

(Mckay et al., 2017)   

 Além dos fatores exógenos que 

afetam diretamente o território e a vida 

das populações indígenas, há uma 

conjuntura em particular após a 

consumação do golpe de 2016 e 

ascensão de Michel Temer à presidência, 

fazendo com que a projeção do cenário 

mais próximo seja temerosa. Foi criada 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
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(CPI) da Fundação Nacional do Índio 

(Funai) e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

Esta CPI pretendeu criminalizar todos 

aqueles e aquelas que se manifestam a 

favor de demarcação e da titulação de 

terras para indígenas e favoráveis à 

reforma agrária (CIMI, 2017) Além 

disso, há também a possibilidade das 

demarcações que hoje são de 

competência do Executivo passar para o 

Legislativo, ambiente onde a Frente 

Parlamentar da Agropecuária (FPA), 

mais conhecida como bancada ruralista, 

irá pautar o retrocesso referente a 

demarcações e qualquer tipo de política 

pública relacionada às populações 

indígenas. 
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