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RESUMO 

 

 

 Esta tese analisa o uso do conceito de terrorismo nos discursos do ex-Primeiro-
Ministro Britânico Tony Blair. Utilizando uma abordagem derridiana, o estudo 
identifica as principais mudanças ocorridas nas narrativas de Blair após os atentados de 
11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, mostrando as estratégias utilizadas pelo 
ex-Primeiro-Ministro na tentativa de estabilização de sentidos discursivos. Partindo 
também de pressupostos schmittianos, segundo os quais ser soberano é decidir sobre 
exceções, o presente estudo mostra como esta exclusividade decisória é utilizada por 
Blair como principal estratégia de estabilização de suas estruturas discursivas. 

 

 

Palavras-chave: terrorismo, Tony Blair, IRA, Derrida.
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ABSTRACT 

 

 

This thesis analyses the use of the concept terrorism on the discourses of the 
former Britain's Prime Minister Tony Blair. Using a derridian approach, the study 
identifies the most important changes the happened in Blair's narratives after the 9/11 
of 2001, at the United States, showing the strategies used by the former Prime Minister 
in the attempt to stabilize the discourse meanings. Using also a schmittian assumption, 
that being sovereign is to be able to decide about exceptions, the present study shows 
how the decision exclusivity is used by Blair as a main strategy of stabilization of his 
discourses' structures.    

 

 

Keywords: terrorism, Tony Blair, IRA, Derrida 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Análise de Discurso (AD) é o instrumento por excelência da lógica 

desconstrutivista. Uma vez que a noção de mundo é textualmente descrita pelos 

autores pós-estruturalistas, analisar narrativas torna-se sinônimo de estudar a realidade. 

Se produzir conhecimento científico significa lançar um olhar crítico sobre fenômenos 

da realidade – inclusive sobre o que se convencionou chamar de real – o pós-

estruturalismo se encaixaria nas mais tradicionais definições do que significa ser 

científico. A AD, neste caso, torna-se não apenas uma opção metodológica da 

desconstrução, mas sim a única opção viável na compreensão do mundo a partir deste 

paradigma. 

 O presente trabalho se propõe, através de uma abordagem pós-estruturalista – 

em especial aquela encontrada na obra de Derrida – estudar as estabilidades e 

instabilidades das estruturas narrativas contidas nos discursos do ex-Primeiro-Ministro 

britânico Tony Blair. Através desta análise, pretendemos compreender como é 

construído e trabalhado o conceito de terrorismo nos discursos do ex-Primeiro-

Ministro, bem como descrever quais são as estratégias utilizadas pelo mesmo na 

tentativa de estabilização de sentidos ligados ao tema. Para isto, os eventos do 11 de 

setembro de 2001 foram utilizados como marco referencial para a análise das 

mudanças narrativas relativas ao conceito de terrorismo. 

 O capítulo II, sobre a obra de R.B. Walker e a questão da dicotomia inside-

outside, foi adaptado e transformado em um paper apresentado no 5.º Encontro da 

Associação Brasileira de Ciência Política, em 2006. Após incluir bons comentários 

feitos ao mesmo pela audiência do encontro, transformei o texto em artigo que será 

publicado em uma coletânea sobre Relações Internacionais e Teorias Pós-

Estruturalistas, ainda no prelo. 

 O capítulo V, no qual os discursos do ex-Primeiro-Ministro Tony Blair são 

analisados a partir dos pressupostos derridianos, também foi transformado em paper e 

apresentado no 49.º Encontro da International Studies Association, em São Francisco, 

nos Estados Unidos. 
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 Segundo Weber (2005), o reconhecimento da objetividade como requisito de 

validade da ciência, não exclui a presença do elemento subjetividade no conhecimento 

científico. Considerando que a realidade é infinita e que o conhecer é sempre algo 

limitado, é necessário fragmentar esta realidade, constituindo aquilo que será o objeto 

de estudo do pesquisador. Objeto este que será fruto, portanto, de uma escolha 

subjetiva, baseada, de maneira consciente ou inconsciente, nos valores do cientista. 

 Para além deste aspecto, a escolha dos discursos do ex-Primeiro-Ministro 

Britânico Tony Blair como objeto de estudo seguiu alguns parâmetros que 

privilegiavam a originalidade do estudo. Sendo coerente com a premissa de que uma 

tese de doutorado deve primar pelo caráter inédito da pesquisa, foi verificado que o 

número de ADs sobre o tema limitava-se a poucas obras, nenhuma delas focando de 

forma específica os discursos de Blair em relação à construção do conceito de 

terrorismo, mas sim o partido Trabalhista Inglês em geral, ou outros elementos não 

relacionados ao fenômeno em questão1. 

 Processo semelhante ocorre na escolha do instrumental teórico. De acordo com 

Weber, todo conhecimento científico se encontra também preso a premissas subjetivas. 

A objetividade da ciência não estaria, portanto, nem no delineamento do objeto de 

estudo nem nos pressupostos teóricos, mas no método de investigação. Nesta tese, o 

trabalho de escolha dos pressupostos teóricos tentou equilibrar seu caráter de 

subjetividade com elementos que apontavam vantagens na adoção do pressuposto pós-

estruturalista. Uma primeira leitura dos discursos do ex-Primeiro Ministro revelou a 

presença de instabilidades estruturais presentes em todas suas narrativas. Uma vez que 

o pós-estruturalismo trabalha diretamente com a existência de aberturas discursivas e 

parte do pressuposto que nenhuma unidade narrativa é completamente coerente em 

suas significações (Mussalim, 2006), a escolha do marco teórico apresentou-se como 

opção lógica à luz destas evidências. 

                                                            
1 Para outros estudos sobre os discursos de Blair, vide Fairclough (2000) e Johnson (2002). Estas ADs, 
entretanto, apesar de possuírem os discursos do ex-Primeiro Ministro como objeto de estudo (mesmo 
que de forma indireta, como no caso de Fairclough), trabalham com pressupostos construtivistas para 
análise das narrativas, e não a partir de um marco pós-estruturalista, como é o caso do presente estudo. 
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 Outros pressupostos de análise também merecem ser destacados como 

norteadores do presente trabalho. Primeiro, tentei ser leal à lógica pós-estruturalista 

derridiana no decorrer de toda a análise. Mesmo estando ciente do contra-senso entre a 

idéia de fidelidade e pós-estruturalismo, procurei legitimar logicamente minhas 

escolhas metodológicas, mesmo quando estava lidando com conceitos como aporia ou 

significante flutuante. Um dos princípios defendidos nesta tese é a de impossibilidade 

de total relativização de um fenômeno. Mesmo partindo de pressupostos como a 

constante fluidez das conceitualizações e perspectivismo na construção de verdades, 

tentou-se, neste trabalho, ater-se a um mínimo de referência invariável, por saber que 

toda desconstrução precisa de uma referência sobre a qual possa ser operada. Assim, 

sendo leal à Derrida que descreve todo fenômeno como contraditório, procurou-se 

considerar o esforço de sistematicidade e lógica não como contra-senso, mas sim como 

contradição necessária à própria lógica daquele autor continuando, desta maneira, leal 

ao mesmo apesar de algumas infidelidades. 

 O conceito de discurso foi traduzido tanto no sentido tradicional de instrumento 

de comunicação, como também na perspectiva pós-estruturalista de elemento formador 

de realidade. Deste modo, qualquer tentativa de contrapor as narrativas analisadas a 

uma realidade supostamente material constituiria muito mais um esforço de 

interdiscursividade que, propriamente, algo imprescindível nos propósitos da presente 

análise. Os discursos de Tony Blair, portanto, foram interpretados a partir das suas 

próprias estruturas lógicas e estabilidades. Uma vez que o intuito era o de identificar as 

estratégias de estabilizações e de instabilidades contidas nos relatos do ex-Primeiro- 

Ministro sobre o fenômeno do terrorismo, não faria sentido estender a mesma análise 

contrapondo cada narrativa com demais discursos sobre a descrição de contextos. 

 A autoria dos discursos também foi fixada a partir da responsabilização pelos 

mesmos. Desta forma, não importa até que ponto a pessoa do ex-Primeiro-Ministro 

tenha colaborado na construção das narrativas. Uma vez que as mesmas são assumidas 

pela pessoa política do mesmo, torna-se objeto natural da minha unidade de análise. 

Este ponto justifica, também, o não interesse em contrapor os discursos de Blair com 

supostas características de sua pessoa física. Uma vez que o foco é a estrutura lógica 

dos relatos, não importa quais fatores teriam colaborado para a adoção de determinadas 
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estratégias discursivas. A partir do momento em que os discursos foram publicizados e 

assinados por Blair, já seriam passíveis de análise por este estudo. 

 Todas as citações em inglês contidas no corpo do texto foram traduzidas para o 

português respeitando-se, assim, as normas da ABNT, com exceção dos discursos do 

ex-Primeiro-Ministro britânico. Uma vez que a língua inglesa é de uso corrente no 

meio acadêmico de Relações Internacionais, optou-se por privilegiar a versão em 

inglês dos discursos para que o leitor tenha oportunidade de comparar as conclusões do 

trabalho com o material na sua versão original. 

 No total, foram analisados 862 discursos, dentre pronunciamentos, entrevistas e 

debates. Tendo como fonte principal o site oficial do governo inglês, procurou-se não 

excluir da análise nenhum tipo de comunicado feito no decorrer dos dez anos de 

governo. Os ataques de 11 de setembro de 2001, aos Estados Unidos, foram utilizados 

como evento norteador das mudanças ocorridas nos relatos sobre terrorismo, como 

será justificado no capítulo IV. 

 A relação entre os quatro primeiros capítulos apresentados não é de linearidade. 

Cada um dos temas abordados possui relação com a própria análise dos discursos de 

Blair. Desta forma, optou-se por privilegiar não as possíveis relações dos capítulos 

entre si, mas sim dos mesmos com o objeto de estudo em questão. Assim, a questão da 

política e exceção, da dicotomia inside/outside, da segurança em Relações 

Internacionais e da AD pós-estruturalista foram relacionadas diretamente com aspectos 

analíticos dos discursos do ex-Primeiro Ministro, sem a preocupação direta que a 

relação entre os temas possibilita. 

 Para que a instrumentalização de cada capítulo com o objeto de estudo ficasse 

clara, ao final de cada seção foram dedicadas algumas páginas à análise de categorias 

essenciais presentes nos discursos do ex-Primeiro-Ministro britânico que possuíam 

relação com a apresentação teórica em questão. Somente no capítulo V a análise dos 

discursos foi apresentada de forma abrangente, concentrando-se mais nas lógicas 

narrativas e deixando que os pressupostos teóricos, apresentados de forma central nos 

capítulos anteriores, funcionassem ali apenas como instrumentos balizadores da 

análise. 
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 A intenção desta tese não foi a de desvendar verdades presentes por detrás dos 

discursos do ex-Primeiro-Ministro britânico. Uma vez que a abordagem derridiana 

pautou todo o estudo das narrativas, considera-se que o processo de análise destes 

discursos não tinha por objetivo denunciar sentidos até então ocultos. Ao contrário, o 

pressuposto foi que em qualquer análise de discurso que se faça tem-se, ao final, a 

construção de outras tantas intertextualidades. Ao contrário de uma lógica logocêntrica 

e fonocêntrica, segundo a qual certos sentidos estariam já presentes nas escrituras, 

partimos de uma perspectiva desconstrutivista, segundo a qual, interpretar é 

necessariamente gerar sentidos. Não sentidos já presentes metafisicamente nos 

fenômenos estudados, mas criados e re-significados a cada abordagem intelectual que 

se faça sobre o objeto. 

 Duas abordagens foram conscientemente evitadas no processo de construção 

desta tese. Primeiro, capítulos de contextualização histórica foram evitados, uma vez 

que a própria lógica pós-estruturalista considera o processo de confronto de uma 

realidade com seus respectivos relatos históricos uma simplificação gerada a partir do 

apagamento de determinados aspectos do fenômeno em questão. Desta forma, 

apresentar uma história da Irlanda, ou do IRA2, no sentido tradicional seria um contra-

senso teórico com a abordagem filosófica escolhida. Por outro lado, a presença de tais 

contextualizações em nada acrescentaria a presente análise, uma vez que o foco do 

estudo está na lógica interna dos discursos de Blair, sendo tudo o que extrapolaria este 

intento mero exercício de erudição. 

 Em segundo lugar, também se evitou fazer uma análise bibliográfica sobre 

todos as possíveis conceitualizações do fenômeno terrorista. Sem ignorar a riqueza de 

trabalhos sobre o tema em Relações Internacionais, e mais uma vez coerente com a 

lógica derridiana de impossibilidade de conceitualizações absolutas, optou-se por se 

ater às estratégias mobilizadas por Blair em seus discursos, independente dos diálogos 

acadêmicos sobre o assunto. 

 No capítulo I, são analisados os conceitos e as relações existentes entre política 

e exceção. A partir de uma abordagem schmittiana, busca-se analisar como fazer 
                                                            
2 Exército Republicano Irlandês. 
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política é, necessariamente, decidir sobre a exceção. Uma aporia, segundo o próprio 

autor, uma vez que nenhuma regra poderia, em termos absolutos, prever a própria 

exceção de forma objetiva. Assim, argumenta-se que a definição e a indicação do 

fenômeno terrorismo passa, necessariamente, pela indicação do inimigo público e, 

portanto, pela discussão sobre quem teria legitimidade para declarar a exceção no trato 

ao hostis. Complementando a análise schmittiana com a teoria de Foucault sobre poder 

e soberania, analisa-se como a noção de Estado moderno estende a lógica da dicotomia 

amigo-inimigo para instâncias internas ao Estado, ao mesmo tempo em que a soberania 

do mesmo é construída de forma auto-referente. 

 No capítulo II, é apresentada a abordagem de Walker para as Relações 

Internacionais. Procurou-se argumentar, junto ao autor, como o conceito de 

Internacional é construído a partir de uma arbitrariedade dicotômica que separa em 

termos ontológicos um mundo pertencente à interioridade do Estado em contraponto a 

um ambiente exterior a este. Esta divisão acarretaria, dentre outras noções, conceitos 

espaços-temporais que o processo de globalização estaria colocando em xeque. No 

caso específico das narrativas de Tony Blair sobre o Exército Republicano Irlandês, 

esta divisão seria ainda mais complexa, pois teria que lidar com lógicas de exclusão 

relativas ao terrorismo doméstico e, também, ao terrorismo internacional, a partir do 11 

de setembro de 2001. 

 No capítulo III, é analisado o tema da segurança em Relações Internacionais 

utilizando, para isto, a obra de Buzan, Waever e De Wilde: “Security: A New 

Framework for Analysis” (1998). Mostrando como após o fim da Guerra Fria os 

complexos de segurança passaram a ser pensados mais em termos regionais, 

argumenta-se que a situação da Irlanda do Norte pode ser compreendida a partir destes 

conceitos. Um complexo de segurança englobado por uma lógica regional, mas cujo 

escopo conceituais sobre terrorismo são relacionados com adjetivos internacionais em 

uma tentativa de flexibilizar as relações inside-outside a partir do 11 de setembro. 

 O capítulo IV pode ser considerado como o lugar de apresentação dos 

pressupostos filosóficos-metodológicos deste trabalho. Fazendo uma breve explanação 

sobre a obra de Saussure, analisa-se como Derrida constrói uma abordagem a partir do 

diálogo com aquele autor. Trazendo a lógica da desconstrução para as Relações 
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Internacionais, mostra-se como uma Análise de Discurso pós-estruturalista pode ser 

aplicada na análise do fenômeno terrorista. Trabalhando com a idéia de estruturas 

instáveis, procurou-se definir o objetivo do trabalho como sendo o de identificação das 

instabilidades narrativas, bem como das estratégias discursivas utilizadas por Blair na 

busca pela estabilização das mesmas. Também neste capítulo é apresentada a 

delimitação teórica da análise a partir dos elementos descritos por Lene Hansen em sua 

obra  “Security as Practice” (2006). 

 Por fim, o capítulo V é dedicado à análise global das narrativas do ex-Primeiro- 

Ministro. Analisando os discursos de Blair sobre o conceito de terrorismo, mostra-se 

como os mesmos são construídos a partir de estruturas temáticas lógicas em constante 

processo de instabilizações. Uma vez definidas quais seriam estas instabilidades 

encontradas, tanto nos discursos anteriores, quanto nos posteriores ao 11 de setembro, 

são apresentadas as principais estratégicas de Blair na busca por estabilização das 

mesmas. 

 O final desta tese praticamente coincidiu com o fim do governo Blair. Dentre as 

várias conclusões enumeradas na parte final deste trabalho, talvez mereça ser 

destacada a habilidade do ex-Primeiro-Ministro em lidar com contradições em seus 

discursos. As narrativas de Blair chamam a atenção não tanto pelas tentativas de 

estabilizações de sentidos relativos ao fenômeno do terrorismo, algo presente em 

qualquer tipo de relato sobre o fenômeno, mas pela habilidade do mesmo em 

reconhecer a dificuldade do tema. Além disto, em momento algum, Blair se abstém de 

usar as prerrogativas da exceção política na designação das perspectivas interpretativas 

a serem valorizadas a cada contexto. 
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1 - POLÍTICA E EXCEÇÃO 
 

 A esfera da política sempre esteve ligada à possibilidade de se indicar 

exceções. Se no atual sistema de Estados as regras são criadas e protegidas por um 

aparato jurídico-administrativo, a possibilidade de desrespeito às mesmas ainda se 

encontra no âmbito da política. Fazer política, neste sentido, não significa somente 

organizar a vida social, mas legitimar ações que coloquem em xeque a normalidade 

social. 

 Em um primeiro momento, a identificação do âmbito da política parte da 

separação desta instância das demais esferas sociais. Assim, é conhecendo as 

especificidades da economia, da estética, da moral, dentre outras, que podemos 

vislumbrar aquilo que caracteriza uma relação como essencialmente política. As 

especificidades e definições deste campo, entretanto, não podem se limitar às suas 

negações. Uma vez que as singularidades das outras esferas foram reveladas, cabe ao 

estudioso apontar aquilo que caracteriza a política como esfera autônoma. 

 Segundo Schmitt (1992), dois grandes elementos devem ser levados em 

consideração nesta análise. Primeiro, o fato das delimitações das esferas sociais serem 

possíveis através da identificação das suas polaridades. Desta forma, só é possível falar 

sobre aquilo que caracteriza uma relação moral a partir do momento que distinguimos 

os limites dentro dos quais fenômenos podem ser moralmente julgados. A polaridade 

bom e mau é, portanto, não apenas parâmetros para decisões morais, como também, 

dicotomia que possibilita a autonomia da própria esfera. O mesmo pode ser dito em 

relação à esfera econômica, com seus julgamentos de rentabilidade e da esfera estética 

que classifica os objetos dentro da extensão entre o belo e o feio.  

A política, segundo Schmitt, não escaparia a esta regra. Julgar politicamente 

um grupo é classificá-lo a partir da dicotomia amigo-inimigo. Sem ignorar a 

possibilidade de neutralidade neste processo, Schmitt (1992) nos ensina que só é 

possível ser neutro a partir da possibilidade de classificarmos os demais grupos como 

ameaça, ou não, à nossa existência. Assim, fazer política tornar-se parte da luta pela 

vida. Apesar da autonomia de cada esfera social, a esfera da política acaba tornando-se 
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a primordial, uma vez que se refere à questão da existência. Os limites colocados pelas 

demais instâncias sociais só fazem sentido uma vez que a existência do grupo esteja 

garantida. Assim, apesar de em princípio a política possuir o mesmo status das demais 

esferas sociais, a responsabilidade tomada pela mesma a situa como esfera primária às 

demais. Só faz sentido falar em moralidade, estética ou ganhos econômicos, uma vez 

que a vida de determinado grupo é assegurada. Por isto, a política deve ser considerada 

a morada da exceção. Uma vez que lida com as possibilidades da própria existência, 

qualquer regra a ser quebrada em nome desta justifica-se pela própria natureza do 

problema. Fazer política, neste sentido, é dar origem à violência. Violência esta que se 

legitima por garantir a própria possibilidade de existência dos demais julgamentos 

sociais. 

 Em segundo lugar, devemos notar que nos últimos séculos o Estado tem 

tomado para si a exclusividade do uso da política. Desta forma, aquilo que durante 

séculos foi dividido entre reis, nobres, Igreja e, mais recentemente, burguesia, acabou 

sendo expropriado em nome de uma unidade jurídica. O Estado assimilou e se impôs 

sobre todas as esferas sociais encarregando-se de organizar e administrar a vida em 

grupo, ao mesmo tempo em que retirava das demais instâncias o direito de apontar o 

inimigo político. Assim, por questões históricas, fazer política, hoje, significa exercê-la 

pelo Estado e em nome do Estado. Uma vez que fazer política significa apontar a 

exceção e exercer de forma legítima a violência (Weber, 2005), é no Estado que 

encontraremos a instância última de sua atuação.  

Política e Estado se interligaram tão categoricamente nos últimos séculos que 

qualquer tentativa de se pensar politicamente fenômenos não estatais encontra 

dificuldades nos limites impostos por esta própria junção. Como será mostrado a 

seguir, o processo de desvinculação do jus belli do Estado não se faz sem tensão. Os 

novos desafios nascidos a partir de novas categorias espaço-temporais têm a tendência 

de procurar em antigos parâmetros as respostas para recentes configurações do 

ambiente internacional. Assim, fenômenos como migrações, terrorismo e movimentos 

religiosos transnacionais impõem questões aos Estados que, por sua vez, ainda não 

sabem como respondê-las de forma inovadora. O paradigma estatal, tendo se apossado 
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do direito de exceção, acaba por reproduzir suas próprias limitações tentando utilizar 

parâmetros defasados na construção de alternativas ao novo que se apresenta. 

 Compreender o ambiente internacional na atualidade significa, portanto, 

perceber um processo de transição dentro do qual se interconectam de forma tensa uma 

estrutura arcaica estatal e novos esforços para quebrar antigos paradigmas calcificados 

na lógica internacional. Tentando responder aos ataques do 11 de setembro de 2001, 

Tony Blair vive justamente esta tensão que, ora prima pela independência e soberania 

estatal, ora se vê impulsionada a quebrar antigas regras em nome da gravidade dos 

novos desafios. Os problemas refletidos em seus discursos estariam não somente 

limitados à capacidade de responder às novas demandas geradas pela ordem pós 2001, 

mas, também, na necessidade de fazer política a partir de parâmetros considerados 

como exceção aos modelos até então vigentes. 

 Partindo de pressupostos schmittianos, este capítulo irá mostrar como os 

conceitos de amigo-inimigo ainda são importantes na distinção das unidades políticas 

do ambiente internacional. A referência a determinados grupos como potenciais 

ameaças à existência de um povo ainda é parâmetro para as políticas exercidas pelos 

governos. Entretanto, ao contrário do que prega Schmitt (1992), a distinção entre 

amigo-inimigo não seria construída por posicionamentos objetivos, ou mesmo por 

relações materiais. O que levaria à constituição de tais antagonismos seria muito mais 

a construção de discursos sobre o ‘outro’ que propriamente sua identificação real. 

Assim, sem abandonar os pressupostos, ainda vigentes, de exclusividade estatal na 

identificação do inimigo político, este capítulo mostra, seguindo uma lógica 

foucaultiana3, que os discursos sobre o ‘outro’ é que legitimam a quebra das regras e 

uso da violência. Indo um pouco além, podemos notar, ainda, que não só a 

exclusividade do uso de exceções pertence aos Estados – que a exerce através de 

discursos sobre a alteridade -, como a própria noção de Estado também é criada 

discursivamente.  

Deste modo, teríamos na atualidade duas grandes narrativas sobre o uso da 

política. Uma que ainda tenta vincular as decisões desta esfera ao papel dos Estados, 
                                                            
3 Foucault, 2003. 
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junto a uma outra que define e adjetiva o que deve ser considerado como hostis4 

independente da sua conotação estatal. Ao invés da lógica realista de Schmitt que, 

seguindo Clausewitz, prega ser a guerra a continuação da política, Foucault (2003) 

inverte o aforisma e mostra como seria, na verdade, a política a extensão natural de 

toda guerra. 

Poder é guerra, a continuação da guerra por outros 
meios. Neste momento, nós podemos inverter a 
proposição de Clausewitz e dizer que a política é a 
continuação da guerra por outros meios. (Foucault, 
2003, p. 15) 5

 

1.1 - Esfera política e a relação amigo-inimigo 
 

Para Schmitt (1992), se quisermos realmente compreender o fenômeno político 

nas suas singularidades, devemos começar por abordar aquelas características que lhe 

são peculiares, no caso, a distinção entre amigo e inimigo. 

Segundo o autor, cada esfera da vida social possui seus critérios próprios de 

identificação e julgamento dos fenômenos relativos à mesma. Desta forma, se 

partirmos da esfera econômica, por exemplo, para fazermos o julgamento de uma 

relação ou fenômeno, devemos nos restringir às polaridades ‘rentável’ e ‘não-rentável’. 

Enquanto a intenção de julgar se restringir à economia, nenhuma outra categoria de 

outra esfera deve interferir na apreciação do fenômeno. Da mesma forma, se 

decidirmos por classificar algo, ou alguém, em termos estéticos, teremos que nos ater à 

dicotomia que coloca de um lado o âmbito do belo e de outro aquilo que nos parece 

feio. Cada esfera possui, segundo Schmitt, seus parâmetros de classificação e, quando 

nos referimos à política, a lógica não poderia ser diferente. 

 

                                                            
4 Inimigo político (Schmitt, 1992). 

5  Power is war, the continuation of war by other means. At this point, we can invert Clausewitz´s 
proposition and say that politics is the continuation of war by other means. (Tradução nossa) 
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O político precisa, pois se situar em algumas 
distinções últimas, às quais pode reportar-se toda ação 
especificamente política. Admitamos que as distinções 
últimas no âmbito moral sejam bom e mau; no 
estético, belo e feio; no econômico, útil e prejudicial 
ou, por exemplo, rentável e não rentável. A questão, 
então, é se também existe uma distinção peculiar não 
semelhante ou análoga às demais, porém independente 
delas, auto-suficiente, e como tal evidente, como 
critério simples do político, e em que ela consiste. 
(Schmitt, 1992, p. 51) 

 

 A distinção entre amigo-inimigo seria, então, a dicotomia própria do político, 

uma vez que não derivaria de outras esferas e seria capaz de refletir a intensidade das 

relações neste campo. Além do mais, a distinção amigo-inimigo pode prescindir de 

qualquer outra forma de julgamento vindo de outras esferas. Desta forma, podemos 

classificar um determinado grupo de indivíduos como sendo nosso inimigo em termos 

políticos sem que, para isto, critérios morais tenham que ser utilizados. Dentro desta 

lógica, não importa o quão mau e feio, ou bom e belo, seja o grupo que se contrapõe ao 

nosso; uma vez que a política seja a referência, a simples polarização entre amigos e 

inimigos nos basta para classificar quem nos ameaça6. 

 A distinção amigo-inimigo, ainda de acordo com Schmitt, não deve ser 

considerada como uma simples metáfora ou mera ilustração fenomenológica. Para o 

autor, esta dicotomia tem que ser vista de forma concreta como posição existencial do 

‘outro’ enquanto ameaça, ou não, à existência de determinado grupo. Esta dicotomia, 

portanto, na visão de Schmitt, possui caráter quase ontológico, apesar de poder mudar 
                                                            
6 Schmitt, entretanto, chama a atenção para o fato de que, no nível psicológico, temos a tendência a 
sobrepor a classificação feita em uma das esferas com critérios de outras áreas. Este processo, 
entretanto, tem a finalidade apenas de acentuar o grau de rejeição ou aceitação do ‘outro’, não 
comprometendo em hipótese alguma a autonomia de cada classificação. “Ao nível da realidade 
psicológica, o inimigo facilmente vem a ser tratado como mau e feio, pois cada uma das distinções, e na 
maioria das vezes, naturalmente, a política, enquanto a mais forte e intensiva, invoca em seu auxílio 
todas as demais que sejam utilizáveis. Isto em nada altera a autonomia de tais contraposições. Por 
conseguinte, vale também o inverso: o que é moralmente mau, esteticamente feio ou economicamente 
prejudicial não precisa, só por isto, ser inimigo; o que é moralmente bom, esteticamente belo e 
economicamente útil ainda não se constitui em amigo, no sentido específico, ou seja, político, da 
palavra. A natureza objetiva e a autonomia intrínseca do político já se mostram nesta possibilidade de 
separar uma tal contraposição específica como a de amigo-inimigo de outras diferenciações e de 
compreendê-la como algo independente.” (Schmitt, 1992, pp. 52,53) 
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de acordo com as situações e contextos. Uma vez que determinado grupo, em certa 

posição, coloca em risco a existência de nosso grupo, o outro, necessariamente, será 

visto como inimigo no sentido político do termo. E, para aqueles classificados como 

inimigos, todas as soluções têm que lidar com a possibilidade de aniquilamento mútuo. 

Uma vez que a classificação é política, o que está em jogo é a própria existência da 

coletividade, portanto, ou se destrói literalmente o outro que se contrapõe a você, ou 

corre-se o risco de perecer mediante ofensiva inimiga. 

 

O inimigo, portanto, não é o concorrente ou o 
adversário em geral. O inimigo também não é o 
adversário particular, que odiamos por sentimentos de 
antipatia. Inimigo é um conjunto de homens, pelo 
menos eventualmente, isto é, segundo a possibilidade 
real, combatente, que se contrapõe a um conjunto 
semelhante. Inimigo é apenas o inimigo público, pois 
tudo que se refere a tal conjunto de homens, 
especialmente a um povo inteiro, torna-se, por isto, 
público. Inimigo é hostis, e não inimicus no sentido 
lato; polémios, não ekhthrós (Schmitt, 1992, p.55)7. 

 

 Desta distinção nasce a possibilidade de classificação não somente do que seja 

político, em contraponto às outras esferas, como também, da intensidade do 

antagonismo entre dois grupos inimigos. Em primeiro lugar, Schmitt (1992) afirma 

que para uma relação ser considerada como política, ela deve preencher dois 

                                                            
7 Um dos presentes problemas, segundo Schmitt, para a compreensão da dicotomia amigo-inimigo, 
estaria no fato de algumas línguas, hoje, não fazerem a distinção entre os inimigos privados daqueles 
considerados como públicos. Enquanto antigamente o inimigo particular era designado pelo termo 
inimicus, e referia-se a uma classificação moral, o inimigo público era chamado de hostis, referindo-se à 
classificação política. Parte da confusão entre a esfera da política com a esfera da moral vem da falta de 
distinção feita na atualidade entre estas duas classificações. A interpretação bíblica dos ensinamentos de 
Mateus e Lucas são exemplos da confusão gerada pela falta de classificações específicas. “A muito 
citada passagem “Amai vossos inimigos” (Mateus 5,44; Lucas 6;27) reza “dilige inimicos vestros”, 
“agapáte tous ekhthrous hymon”, a não “diligite hostes vestros”; não se fala do inimigo político. Mesmo 
no combate milenar entre cristandade e islamismo, jamais ocorreu a um cristão a idéia de que por amor 
aos sarracenos ou aos turcos se deveria entregar a Europa ao Islã em vez de defendê-la. O inimigo no 
sentido político não precisa ser odiado pessoalmente, e somente na esfera privada tem um sentido amar 
seu “inimigo”, isto é, seu adversário. Tal passagem bíblica toca o antagonismo político ainda menos do 
que pretende abolir as contraposições de bem e mau ou belo e feio. Não afirma, sobretudo, que se 
deveria amar os inimigos de seu povo e apoiá-los contra o mesmo.” (Schmitt, 1992, p. 55) 
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requisitos: ser uma relação entre grupos e haver a possibilidade de guerra entre os 

mesmos. Isto significa que, na concepção de Schmitt, não há a possibilidade de guerra 

entre dois indivíduos. A política, neste sentido clássico, refere-se à relação entre 

grupos de pessoas. Qualquer antagonismo individual deve ser tratado como 

pertencente a outras esferas e não à política. A rejeição, enquanto ato entre indivíduos, 

refere-se ao âmbito moral, estético ou econômico, mas nunca político. “Inimigo é 

apenas o inimigo público, pois tudo que se refere a tal conjunto de homens, 

especialmente a um povo inteiro, torna-se, por isto, público.” (Schmitt, 1992, p. 55).  

Em segundo lugar, é possível mensurar a intensidade de uma relação política 

através da possibilidade de guerras entre dois ou mais grupos. Se o antagonismo 

político é a forma mais extrema de contraponto, quanto mais próximo da guerra e, 

conseqüentemente, quanto maior o desejo entre as partes de aniquilamento mútuo, 

mais caracterizada estará a relação política. Dois grupos que se encontram em 

trincheiras têm a tendência a ignorar qualquer influência vinda de outras esferas e 

dedicar todos seus esforços à eliminação do outro como forma última de garantir sua 

própria sobrevivência8. A verdadeira política, neste sentido, é feita na relação entre 

Estados e não no interior destes. Mesmo considerando a possibilidade de se encontrar 

relações políticas dentro dos limites estatais, Schmitt as considerada como pertencendo 

a uma política menor, ou secundária, uma vez que estariam submissas a um aparato 

mais geral de administração unificado pelo papel do Estado. 

 

 

 

                                                            
8 Como já foi dito, isto não anularia a possibilidade de neutralidade, segundo Schmitt. Entretanto, a 
própria neutralidade somente faria sentido a partir da possibilidade da dicotomia política. Uma vez que 
não existisse mais política, também a neutralidade nesta deixaria de existir. “Só que o conceito de 
neutralidade, como todo conceito político, está implicado no pressuposto extremo da real possibilidade 
de um agrupamento amigo-inimigo, e se na terra houvesse apenas neutralidade, acabaria não somente a 
guerra, como também a própria neutralidade, da mesma forma que acontece com qualquer política, 
mesmo com uma política de evitar confrontos, quando deixa de existir a real possibilidade de tal 
eventualidade decisiva, a verdadeira batalha, e a decisão acerca desta eventualidade ter-se dado ou não.” 
(Schmitt, 1992, p. 60) 
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Contudo, também aqui permanece constitutivo pra o 
conceito de político um antagonismo e contraposição 
no interior do Estado, relativizados, entretanto, pela 
existência da unidade política do Estado, que engloba 
todos os antagonismos (Schmitt, 1992, p. 56). 

 

1. 2- Papel do Estado na definição do inimigo político 
 

Segundo Schmitt (1992), as guerras civis e confessionais dos séculos XVI e 

XVII, na Europa, impediam a clara delimitação do âmbito da política em contraponto 

aos aspectos jurídicos da sociedade. Como os Estados ainda não estavam 

completamente organizados àquela época, não havia motivos para diferenciar entre as 

guerras que ocorriam entre estas unidades daquelas guerras consideradas civis. Neste 

contexto, segundo o autor, qualquer decisão que se tomasse em relação à proteção de 

determinado grupo, ou mesmo cidadãos, seria considerada política. O respeito a um 

arcabouço legal de leis, ou até mesmo a burocratização dos expedientes sociais, 

somente iria se sobrepor à política quando os Estados assumissem o monopólio da 

organização cotidiana. A delimitação do âmbito político e sua equiparação ao papel do 

Estado somente se tornaram possíveis a partir da ascensão da unidade estatal como 

referência da administração social. 

Este processo de formação Estatal gerou dois fenômenos relativos à 

conceitualização do ‘político’. Primeiro, o conceito do ‘político’ começa a ser definido 

pela negação. Desta forma, político é tudo aquilo que não é economia, moral, direito, 

entre outros. Somente seria possível identificar o que é política através daquilo que não 

se encaixa nesta definição. Segundo, a partir do momento que o Estado torna-se a 

principal referência da vida social, tem-se a tendência de associar tudo o que é político 

ao Estatal e tudo o que pertence ao Estado como sendo político. Uma relação, segundo 

Schmitt, não somente insuficiente, como também perigosa devido às conseqüências 

geradas por esta perífrase. 
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Raramente nos deparamos com uma definição clara de 
político. Na maior parte das vezes, a palavra é 
empregada apenas negativamente, em contraposição a 
diversos outros conceitos, em antíteses como política e 
economia, política e moral, política e direito e, dentro 
do direito, política e direito civil, e assim por diante. 
Mediante tais contraposições negativas, geralmente 
também polêmicas, pode-se bem designar, 
dependendo do contexto e da situação concreta, algo 
suficientemente claro, mas isto ainda não constitui 
uma determinação do que há de específico. Em geral, 
“político” é equiparado, de alguma forma, a “estatal” 
ou, pelo menos, relacionado ao Estado. O Estado surge 
então como algo político, o político, porém, como algo 
estatal; evidentemente um círculo que não satisfaz. 
(Schmitt, 1992, pp. 43, 44). 

 

  Este tipo de interseção entre o político e o estatal acabaria, segundo Schmitt, 

por pressupor que tudo o que acontece na sociedade seria, potencialmente, político. Se 

Estado e sociedade se auto-definem e se complementam, áreas aparentemente neutras 

como a religião, educação e economia, passariam a fazer parte do político, uma vez 

que estariam inseridas no estatal. Esta fusão entre política e Estado acabaria por 

confundir as características de cada esfera social e dificultaria a definição das 

especificidades do político. 

 Uma vez, entretanto, que o Estado se transformou na principal unidade de 

referência do ambiente internacional, compete ao mesmo a exclusividade sobre o jus 

belli. Se a distinção máxima da política é o agrupamento amigo-inimigo, cabe somente 

ao Estado apontar quem deve, ou não, ser considerado inimigo público em 

determinado momento. O fato de grupos no interior do Estado-Nação poderem 

pressionar para que determinado governo declare guerra a certo grupo não relativiza a 

exclusividade estatal de fazê-lo. A própria existência da unidade estatal está tão 

vinculada à possibilidade de agrupamento político ao ponto de ser possível falar de 

Estado somente enquanto existir a dicotomia amigo-inimigo. Desta forma, o produto 

da política, uma vez que assume a forma estatal, passa a ser também o instrumento de 

continuidade e classificação desta esfera. A política gerando o Estado que, por sua vez, 

a exerce de forma soberana. 
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Que o Estado seja uma unidade, e mesmo a unidade 
que dá a norma ou a medida, isto se baseia em seu 
caráter político. Uma teoria pluralista é ou a teoria 
política de um Estado que chega à unidade por meio 
de um federalismo de agremiações sociais ou então é 
apenas uma teoria da dissolução ou da refutação do 
Estado. Se ela questiona a unidade dele e o coloca, 
enquanto “associação política”, lado a lado com outras 
associações essencialmente iguais, por exemplo, 
religiosas ou econômicas, então ela precisa antes de 
qualquer coisa responder adequadamente à questão do 
conteúdo específico do político (Schmitt, 1992, p. 69). 

 

  A própria noção de soberania estatal está vinculada à possibilidade de distinção 

política. O Estado somente pode ser considerado soberano à medida que consegue 

impor sua vontade de forma inequívoca sobre as possíveis dissensões existentes no seu 

interior. Assim, ao apontar o inimigo político, o Estado deve ter a capacidade de impor 

esta decisão sobre todas as subunidades que formam seu aparato, caso contrário, a 

própria existência do Estado estaria em xeque devido à impossibilidade de unidade.  

Caso aconteça, como, por exemplo, pregam algumas abordagens marxistas, de 

outra subunidade não estatal se opor de forma categórica sobre uma decisão estatal, 

isto significaria o fim do próprio Estado como referência política da atualidade, apesar 

de não significar o abandono da dicotomia amigo-inimigo. Se, ao invés de se dividir 

em unidades estatais, o mundo passar a ser separado entre as classes burguesa e 

proletária, ainda assim, esta dicotomia teria como base à relação amigo-inimigo. Uma 

classe econômica que se contraponha à outra em termos existenciais deixa de se pautar 

por critérios dados pela própria economia e passa a ter como parâmetro a política.  

É por isto que qualquer possibilidade de guerra, necessariamente, tem que se 

pautar por motivos políticos. Caso o motivo maior de uma guerra não seja existencial, 

a oposição verificada seria, no máximo, entre adversários e nunca entre inimigos no 

sentido original da palavra. Guerra e política, neste sentido, são não somente 

indissociáveis, como também auto-referentes. 
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(...) uma guerra travada por motivos “puramente” 
religiosos, “puramente” morais, “puramente” jurídicos 
ou “puramente” econômicos seria um contra-senso. 
Não se pode, a partir das oposições específicas destas 
áreas da vida humana, derivar um agrupamento amigo-
inimigo nem, por conseguinte, uma guerra (Schmitt, 
1992, p.61). 

 

1.3 - Estado e exceção 
 

  Para Schmitt (2006), ser soberano significa decidir sobre a exceção. Dentro 

desta concepção, nenhum aparato jurídico, ou administrativo, pode tentar prever os 

limites desta regra. Uma vez que a situação de exceção é caracterizada, a própria 

existência da mesma não pode se submeter às tentativas de previsão contidas no 

direito. Tentar prever a exceção em termos absolutos significaria ignorar a natureza da 

mesma contrariando, assim, seu aspecto mais intrínseco de situação não classificável. 

 Esta definição de soberania é considerada, pelo autor, como uma descrição 

limítrofe, no sentido de pertencer às instâncias extremas da organização social. O que 

gera o caráter de existência do soberano é o fato de, em última instância, as regras 

poderem ser legitimamente quebradas pelo mesmo em nome da sobrevivência de um 

povo. Esta legitimidade, entretanto, não possui caráter legal. Sua fonte, ao contrário de 

outras legitimidades que nascem da lei e do direito, estaria na preservação da vida em 

sociedade. Em nome da continuidade das relações entre indivíduos de um grupo, 

aquele que se diz soberano deve poder chegar às últimas conseqüências sem o risco de 

ser julgado mundanamente por isto. 

 

Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. 
Esta definição, em si, pode fazer jus ao conceito de 
soberania como um conceito limítrofe, pois conceito 
limítrofe não significa um conceito confuso como na 
turva terminologia da literatura popular, mas um 
conceito da esfera extrema. A isso corresponde que a 
sua definição não pode vincular-se ao caso normal, 
mas ao caso limítrofe. (...) O fato de o estado de 
exceção ser adequado, em sentido eminente, para a 
definição jurídica de soberania, possui um motivo 
sistemático, lógico-jurídico. A decisão sobre a exceção 
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é, em sentido eminente, decisão, pois uma norma 
geral, como é apresentada pelo princípio normalmente 
válido, jamais pode compreender uma exceção 
absoluta e, por isso, também, não pode fundamentar, 
de forma completa, a decisão de que um caso real, 
excepcional (Schmitt, 2006). 

 

 Esta definição extrema da exceção, que se contrapõem às tradições neo-

kantianas sobre a positivação dos direitos, nasce e se mantém válida pela sua própria 

incapacidade de definição. A única possibilidade de se construir um sentido de 

presença a este conceito estaria na tentativa de defini-la de forma minimamente 

objetiva. Entretanto, qualquer definição sobre o que seria exceção tiraria o caráter de 

singularidade da mesma renegando sua natureza de excepcionalidade à mera ocasião 

de esporadicidade. Desta forma, a soberania como exceção seria uma aporia através da 

qual a própria existência do poder soberano seria dependente. Mais do que simples 

contradição entre a necessidade e impossibilidade de definição, teríamos uma 

metafísica conceitual a partir da situação limite em que a não-definição do termo seria 

condição de seu sentido. 

 Utilizando o mesmo raciocínio de forma inversa, teríamos uma situação em que 

qualquer tentativa e avanço no controle jurídico das situações sociais – demanda cada 

vez mais comum nos Estados modernos, segundo Schmitt – estaria automaticamente 

anulando a possibilidade de existência da soberania. Desta forma, o poder soberano 

seria legitimado através das leis, mas seria justamente a possibilidade de desrespeito às 

mesmas que o tornaria soberano. Um conceito que nunca poderia, pela sua própria 

natureza, ser previsto juridicamente, uma vez que lei alguma teria condições de 

pressupor sua revogação em termos absolutos. 

 

Não obstante, o fato de uma unidade e ordem 
sistemática, em um caso bem concreto, suspender a si 
mesma, é um pensamento difícil de construir e, 
obviamente, um problema jurídico enquanto o estado 
de exceção se distinguir do caos jurídico, ou de uma 
anarquia qualquer. A tendência jurídico-estatal de 
regular o estado de exceção de forma mais 
aprofundada possível significa somente a tentativa de 
descrever, precisamente, o caso no qual o direito 
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suspende a si mesmo. Donde obtém o Direito essa 
força e como é logicamente possível que uma norma 
tenha validade com exceção de um caso concreto que 
ela não pode compreender completamente, segundo os 
pressupostos normativos? (Schmitt, 2006, pp. 14,15) 

 

 Neste sentido, o papel da exceção seria não somente o de quebrar as regras, 

mas, principalmente, assegurar a possibilidade de existência das mesmas. Uma vez que 

a noção de norma somente se torna factível pela possibilidade de não respeito à 

mesma, a exceção seria condição imprescindível para que a normalidade exista. Sem a 

possibilidade de imprevisibilidade, o que seria previsível também deixaria de fazer 

sentido. Desta forma, é através do exercício da soberania que a ordem social se 

mantém. É através da quebra das regras que o soberano preserva a possibilidade de 

organização social. A política, nesta lógica, seria o refúgio de toda vida jurídica, uma 

vez que a própria negação desta seria também sua fonte de existência. 

 

De forma que uma filosofia da vida concreta não pode 
se retrair diante da exceção e do caso extremo, porém 
deve interessar-se por isso em grande medida. A ela 
deve ser mais importante a exceção do que a regra, 
não por uma ironia romântica pelo paradoxo, mas com 
toda a seriedade de um entendimento que se aprofunda 
mais que às claras generalizações daquilo que, em 
geral, se repete. A exceção é mais interessante do que 
o casal normal. O que é normal nada prova, a exceção 
comprova tudo; ela não somente confirma a regra, mas 
esta vive da exceção (Schmitt, 2006, p. 15). 

 

 Para Schmitt, entretanto, a independência da esfera política e a ascensão do 

Estado moderno ampliaram estas contradições enfatizando a aporia da existência social 

regulada. Para este autor, antes da separação dos poderes divinos e estatais, a condição 

de soberania estava embasada em Deus. A fé na soberania de Deus permitia a 

conclusão lógica de que aquele que agisse em seu nome, tomaria o poder soberano 

para si. Desta forma, mesmo sem anular a condição de auto-referência, as crenças 

religiosas eram instrumentos que amenizavam as contradições presentes na discussão 

sobre a exceção. Uma vez que se acreditava no poder divino, todos seus representantes 
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terrestres estariam, automaticamente, legitimados para agirem e mudarem as regras do 

jogo em nome do Senhor. Sendo Deus a medida de todas as coisas, seus representantes 

teriam legitimidade para decidirem não somente o que poderia ser mudado, como 

também, os parâmetros sob os quais se julgaria a legitimidade destas mudanças. 

Entretanto, a partir do momento em que o Estado moderno toma para si a fonte da 

legitimidade soberana, a tensão entre regra e exceção começa a se intensificar.  

A partir do realismo de Maquiavel e do contratualismo de Hobbes, Locke e 

Rousseau, tem-se o deslocamento da soberania das mãos divinas para a vontade do 

corpo social. Uma vez que o poder soberano não é naturalmente justificado, e sim, 

racionalizado através das imagens da fortuna e do contrato, a própria definição do 

mesmo se contradiz. O Estado, como forma de justificar sua primazia sobre as demais 

instâncias, acabou racionalizando o que, por definição, não poderia ser racionalizado. 

Tentando justificar a detenção do poder soberano, seja nas mãos do Príncipe, Leviatã, 

Poder Legislativo ou Vontade Geral, todos os autores acabaram por retirar do conceito 

de soberania aquilo que lhe era mais peculiar: a impossibilidade de ser justificada 

racionalmente. Assim, a busca pela legitimidade e, conseqüentemente, posse do poder 

de ditar exceções gerou a desconfiguração da natureza daquilo por que se lutava. 

Tentando justificar a soberania, a ascensão da noção moderna de Estado e da 

independência da esfera política inviabilizaram a presença da sua própria fonte de 

legitimidade. 

 

Seria racionalismo conseqüente dizer que a exceção 
nada prova e que somente o objeto normal pode ser de 
interesse científico. A exceção confunde a unidade e a 
ordem do esquema racional. Na teoria do Estado 
positiva, encontra-se, freqüentemente, tal argumento. 
Assim, à questão de como se deve proceder quando 
não existe lei estatal, Anschütz responde que essa não 
seria, em absoluto, uma questão jurídica (Schmitt, 
2006, p. 15) 
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1.4 - Estado: saber, poder e discurso 
 

 Michel Foucault (2004) define como poder a capacidade social de delimitações 

conceituais; a possibilidade de circulação de novos sentidos ligados às práticas 

institucionais e à lógica de criação de saberes que legitimam estas práticas. Sem 

ignorar as noções clássicas de poder, que ligam este conceito à capacidade de coerção 

e de sanções, Foucault estende esta definição para instâncias microfísicas. Para o autor, 

as práticas institucionais do mundo moderno devem ser vistas como uma história de 

relações disciplinadoras, de criação e subjugação da noção de individualidade 

contemporânea. Para Foucault, os discursos construídos na sociedade são, ao mesmo 

tempo, fenômenos de delimitação das práticas sociais, instâncias de produção de poder 

e fonte produtora de saberes que, uma vez constituídos, acabam por legitimar os 

discursos que os criaram estabelecendo uma relação dialética com os mesmos. 

 O século XVIII, de acordo com Foucault (2004), é referência histórica para o 

estudo destes processos. A partir daquela data, as sociedades começaram, 

gradualmente, a substituir as práticas de violência e punição tradicionais por aparatos 

jurídico-institucionais que não somente induziam o controle social de forma estratégica 

como, também, criavam um arcabouço de saber a partir de novos mecanismos. É a 

partir do século XVIII que, por exemplo, as punições públicas e violentas foram sendo 

lentamente substituídas por mecanismos de prevenção do crime e de reinserção 

daqueles considerados marginais nos processos de produção social. Ao invés do 

caráter exemplar das penas, encontrado nas práticas anteriores ao século XVIII, temos 

a função normalizadora e disciplinar tentando manter a criminalidade em níveis 

considerados aceitáveis. Acompanhando este processo, temos a produção de novos 

saberes a partir de narrativas geradas por estas novas práticas. O olhar sobre o 

indivíduo, o registro dos seus mínimos atos e a sistematização de um arcabouço 

científico sobre o corpo social gerou uma quantidade de registros nunca antes 

encontrada. O Estado, até então personificado pela pessoa do rei, passa a se disseminar 

institucionalmente fazendo com que as instituições como escolas, prisões e hospitais 

tornem-se parte do mecanismo de adestramento e controle dos cidadãos. Uma nova 

lógica de poder que, sem possuir um epicentro a partir do qual sua legitimidade seria 
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emanada, justifica-se pela própria prática do arcabouço de regras gerado por ela 

mesmo. 

 

Durante todo o século XVIII, dentro e fora do sistema 
judiciário, na prática penal cotidiana como na crítica 
das instituições, vemos formar-se uma nova estratégia 
para o exercício do poder de castigar. E a “reforma” 
propriamente dita, tal como ela se formula nas teorias 
de direito ou que se esquematiza nos projetos, é a 
retomada política ou filosófica dessa estratégia, com 
seus objetivos primeiros: fazer da punição e da 
repressão das ilegalidades uma função regular, co-
extensiva à sociedade; não punir menos, mas punir 
melhor; punir talvez com uma severidade atenuada, 
mas para punir com mais universalidade e 
necessidade; inserir mais profundamente no corpo 
social o poder de punir (Foucault, 2004, pp. 69, 70). 

 

  Esta nova configuração de poder é sustentada, segundo Foucault, por uma nova 

economia de saber e regimes de verdade. Se as noções de poder e de saber se inter-

relacionam de forma sistemática a partir do final do século XVIII, as mesmas também 

geram e são sustentadas por noções que criam novas formas de verdade. Assim, 

nenhum conhecimento seria neutro no sentido de se aproximar de uma suposta 

realidade independente do observador. O que geraria o sentido de verdade, em 

contraposição à categoria de ilusório, seria a sobreposição de perspectivas criadas e 

reproduzidas socialmente sobre os demais pontos-de-vista, agora renegados à periferia 

social. Assim, o aparato administrativo criado a partir do século XVIII seria 

responsável pela produção de novos regimes de verdade que, uma vez legitimados 

socialmente, seriam responsáveis por gerar a própria legitimidade da estrutura 

institucional que os criou. Neste sentido, saber e controlar passam a significar a mesma 

coisa. Quanto mais conhecimento é produzido sobre os indivíduos, maior o controle 

social sobre os mesmos. As instituições sociais criam, através das suas práticas, o saber 

sobre seus internos que, uma vez descritos cientificamente, são objetificados e 

disciplinados através dos discursos sobre os mesmos. 
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 Nesta perspectiva, os discursos produzidos socialmente não têm apenas a 

função de representar os fenômenos da realidade, mas fazem parte da sua própria 

construção, gerando perspectivas legítimas de interpretação do mundo. As narrativas 

sobre a sociedade seriam não apenas descritivas da mesma, mas também elementos 

fundamentais da sua construção. Falar sobre o indivíduo é construí-lo discursivamente. 

Elaborar discursivamente as regras sociais tem o mesmo sentido de criar os limites 

dentro dos quais a ação social deve guiar-se. Poder, saber e discurso seriam, portanto, 

elementos indissociáveis da realidade social. A partir do momento em que o Estado 

cria o aparato de administração institucional, o mesmo acaba gerando narrativas a 

partir das quais a própria noção de indivíduo, de sociedade e até mesmo de soberania 

irão pautar-se. 

 

O que eu quero dizer é: Em uma sociedade como a 
nossa – ou em qualquer sociedade, como esta – 
relações múltiplas de poder atravessam, caracterizam, 
e constituem o corpo social; eles são uma forma 
indissociável de discurso de verdade, e eles não podem 
ser nem estabelecidos ou funcionar a não ser que um 
discurso verdadeiro seja produzido, acumulado, posto 
em circulação, e colocado para trabalhar. Poder não 
pode ser exercido a não ser que uma certa economia de 
discursos de verdade funciona em, na base de, e graças 
a, aquele poder. Isso é verdade em todas as sociedades, 
mas eu penso que na nossa sociedade, essa relação 
entre poder, direito e verdade é organizada de uma 
forma muito particular.  (Foucault, 2003, p. 24).9

 

 Nesta perspectiva foucaultiana, a relação do Estado com os indivíduos, bem 

como a relação entre Estados e entre indivíduos, seriam construídas discursivamente a 

partir da legitimação de novos regimes de verdade através dos quais irão ser pautadas 

                                                            
9 What I mean is this: In society such as ours – or in any society, come to that –multiple relations of 
power traverse, characterize, and constitute the social body; they are indissociable form a discourse of 
truth, and they can neither be established nor function unless a true discourse is produced, accumulated, 
put into circulation, and set to work. Power cannot be exercised unless a certain economy of discourses 
of truth functions in, on the basis of, and thanks to, that power. This is true of all societies, but I think 
that in our society, this relationship among power, right, and truth is organized in a very particular way. 
(Tradução nossa) 
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todas as ações humanas. A construção de identidades, tanto individuais quanto estatais, 

estaria sujeita à mesma lógica narrativa. A construção da dicotomia entre self e other 

teria muito mais caráter discursivo que ontológico. Mesmo aceitando a lógica 

schmittiana de construção da alteridade como lógica última da política, Foucault irá 

considerar que a relação amigo-inimigo não seria posicional no sentido objetificado da 

dicotomia. Embora sabendo que Schmitt considera também o caráter posicional desta 

relação, Foucault extrapola este sentido para mostrar a ausência de uma materialidade 

na formulação desta divisão. Para este autor, a definição do hostis não escaparia desta 

lógica da construção narrativa, fazendo com que o inimigo de um povo não seja 

caracterizado como tal por questões de ontologia, ou posições concretas, e sim devido 

às narrativas que o caracterizam como tal. O jus belli, exclusividade do Estado 

moderno na concepção schmittiana, seria não o direito de identificar o inimigo público, 

mas o de construí-lo e legitimá-lo discursivamente como tal. Como identifica 

Campbell (1998) ao estudar a função da Política Externa: 

 

Particularmente na sua última forma moderna de 
“política racional de segurança”, Política Externa é um 
discurso de poder que é global no escopo, ainda que 
nacional na sua legitimação. Política Externa é apenas 
uma em um número de discursos de perigo, que 
circulam em uma economia discursiva de um Estado 
nação, em qualquer momento: desde relatórios 
meteorológicos até avaliações de redes de ameaças da 
CIA, a vida moderna é disciplinada por discursos que 
nos dizem o que temer. Mas no contexto do Estado 
nação moderno, à Política Externa tem sido concedida 
uma posição privilegiada como o discurso ao qual nós 
devemos recorrer como fonte de perigo preeminente 
para a nossa sociedade e nós mesmos. (p. 70)10

                                                            
10 Particularly in its late modern form of “rational security policy,” Foreign Policy is a discourse of 
power that is global in scope yet national in its legitimation. Foreign Policy is only one of a number of 
discourses of danger circulating in the discursive economy of a nation-state at any given time: from 
weather reports to Central Intelligent Agency net threat assessments, modern life is disciplined by 
discourses that tell us what to fear. But in the context of the modern nation-state, Foreign Policy has 
been granted a privileged position as the discourse to which we should turn as the source of the 
preeminent danger to our society and ourselves. (Tradução nossa) 
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1.5- Soberania e poder 
 

 O século XVIII, entretanto, não trouxe apenas novas configurações relativas à 

disciplinarização e aos controles sociais. Também os discursos sobre soberania e 

exceções sofreram deslocamentos a partir da criação desta rede institucional de 

controle social. Uma nova lógica de relação entre indivíduos e Estado acabou por 

afetar as categorias que, até então, eram consideradas como basilares para a 

compreensão de fenômenos ocorridos na sociedade. Ao mesmo tempo em que 

discursos sobre as regras eram construídos, a possibilidade de quebra legítima das 

mesmas também sofreu alterações. 

 A partir destas novas configurações institucionais, é possível notar um processo 

de substituição da soberania, antes identificada no príncipe, para este novo arcabouço 

de leis e regras agora responsável pela manutenção da estrutura social. Assim, se antes 

a vontade do rei era suficiente para que leis fossem criadas, e mesmo quebradas, a 

partir do século XVIII a figura do soberano começa a se misturar com o papel da 

administração social, fazendo com que as duas instâncias entrem em um processo de 

interseção funcional. 

 

Basicamente, o problema é o seguinte: porque o 
príncipe exerce sua vontade arbitrária e irrestrita sobre 
a administração que está completamente em suas mãos 
e completamente a sua disposição, a administração, ou 
o grande aparato administrativo que o rei deu à 
monarquia, é em um sentido, soldado para o próprio 
príncipe: eles são únicos e os mesmos. (...) a 
administração permite que o rei comande o país a sua 
vontade, e  o sujeite sem restrição. E conversamente, a 
administração regula o rei graças à qualidade e 
natureza do conhecimento que força sobre ele. 
(Foucault, 2003, pp. 128, 129)11

                                                            
11Basically, the problem is as follows: Because the prince exercises his arbitrary and unrestricted will 
over an administration that is completely in his hands and completely at his disposal, the administration, 
or the great administrative apparatus the king had given the monarchy, is in a sense welded to the prince 
himself: they are one and the same. (…) The administration allows the king to rule the country at will, 
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 O Estado deixa de ser um lugar privilegiado de morada do príncipe e passa a 

estar presente no cotidiano de cada cidadão. Como citado anteriormente, a condição do 

Estado moderno que tenta controlar a possibilidade de quebra das regras torna-se a 

mesma que inviabiliza este objetivo por negar a natureza da exceção. Se a partir do 

século XVIII esta tentativa de racionalização da vida social se intensifica, a própria 

negação da possibilidade de exceção acaba sendo colocada ainda mais em risco. 

Quanto mais a sociedade pretende prever aquilo que não pode ser antecipado, mais o 

espaço da política torna-se restrito em nome de uma juridicização da administração 

pública. A voz do rei é disseminada pelo aparelho burocrático institucional e, 

justamente pelo fato de se reproduzir dentro de cada instituição, torna-se refém do 

próprio aparato que a sustenta. 

 Esta nova configuração política constrói, segundo Foucault (2003), uma noção 

de soberania que se sustenta a partir de três pilares: um ciclo no qual o poder soberano 

existe para proteger o sujeito, ao mesmo tempo em que a existência deste é necessária 

para justificar a soberania; o pressuposto de uma unidade de poder que englobaria 

todos os demais poderes disseminados pelas instituições sociais; um pressuposto que 

justifica a soberania pela existência de leis que garantem sua legitimidade, ao mesmo 

tempo em que ser soberano significa poder agir independente destas leis existentes. 

 Em primeiro lugar, a relação dialética-constitutiva presente na relação entre 

sujeito e soberania cria um ciclo através do qual a soberania é justificada pela presença 

de indivíduos-cidadãos a serem protegidos, ao mesmo tempo em que o próprio 

conceito de soberano torna-se crucial para a produção de discursos sobre o que 

significa ser sujeito. Nesta lógica, não somente o sujeito justifica a necessidade de um 

Estado ser soberano como, também, a soberania é o que garante a existência deste 

sujeito. O indivíduo-cidadão não é algo dado em sua forma ontológica, e sim 

construído socialmente através de narrativas que a ele se referem. Assim, ser cidadão 

de um Estado significa ter o direito de ser protegido pelo poder soberano do mesmo, 
                                                                                                                                                                            
and subject to no restrictions. And conversely, the administration rules the king thanks to the quality and 
nature of the knowledge it forces upon him. (Tradução nossa) 
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entretanto, é justamente este discurso da soberania que cria a noção de um sujeito 

nacional. Um ciclo existencial de dupla face. Uma aporia na qual ser cidadão e 

soberano significa ser auto-referente uma vez que um adjetivo pressupõe o outro. 

Nesta lógica, a soberania é ao mesmo tempo justificada e responsável pela criação 

daquilo que a justifica. Um raciocínio circular, mas eficaz a partir do momento em que 

a necessidade de definição do que seja soberano é remetida à natureza daquilo que a 

mesma criou. 

 A noção de sujeito, nesta concepção foucaultiana, nega a metafísica ontológica 

do ser, uma vez que seriam as instituições as responsáveis pela criação dos indivíduos. 

Deste modo, o poder disseminado institucionalmente a partir do século XVIII não teria 

somente o objetivo de controle sobre os indivíduos, mas também a função de construí-

los através de narrativas sobre o que significa ser cidadão e sujeito nacional. Narrativas 

que não apenas informam sobre a soberania e sujeitos soberanos, mas que, através de 

um processo de dominação, os constrói mutuamente. 

 

Uma teoria de dominação, de dominações, ao invés de 
uma teoria de soberania: isso significa que, ao invés de 
começar com o sujeito, ou mesmo sujeitos, e 
elementos que existam anteriormente ao 
relacionamento e que pode ser localizado, nós 
começamos com a própria relação de poder, com a 
atual ou efetiva relação de dominação, e vemos como 
a relação por si própria determina os elementos ao 
qual é aplicada. Nós não devemos, conseqüentemente, 
perguntar aos sujeitos como, porquê, e com qual 
direito eles podem concordar em serem subjugados, 
mas mostrar como relações verdadeiras de 
subjugações manufaturam sujeitos. (Foucault, 2003, p. 
45)12

 

                                                            
12 A theory of domination, of dominations, rather than a theory of sovereignty: this means that rather 
than starting with the subject or even subjects) and elements that exists prior to the relationship and that 
can be localized, we begin with the power relationship itself, with the actual or effective relationship of 
domination, and see how that relationship itself determines the elements to which it is applied. We 
should not, therefore, be asking subjects how, why, and by what right they can agree to being 
subjugated, but showing how actual relations of subjugation manufacture subjects. (Tradução nossa) 
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 Em segundo lugar, a disseminação destes poderes sociais pelas instituições, a 

partir do século XVIII, precisou dar lugar às narrativas sobre uma suposta unicidade 

desta rede de poderes. De acordo com Foucault (2003), soberania e unicidade de poder 

sempre andam juntas. Para que um país seja considerado soberano, todos os poderes 

exercidos pelas suas instituições sociais devem, idealmente, serem vistos como partes 

de uma engrenagem maior a serviço da soberania nacional. Desta forma, narrativas 

sobre uma ‘fonte’ de poder, antes localizada na figura do rei, passam a fazer parte do 

discurso da soberania, reforçando a idéia de que um aparato estatal único seria a base 

comum a todas as práticas disciplinares modernas. Assim como o ciclo auto-referente 

entre soberania e sujeitos-nacionais, também aqui se tem uma dialética constitutiva da 

noção de soberano. O discurso sobre a soberania não somente une os mecanismos de 

poder em um suposto centro comum que age em nome do Estado, como também é 

constituída por esta suposta unicidade. Um país deve ser considerado soberano para 

que as práticas de poder exercidas em seu nome tenham um objetivo idealmente 

comum, ao mesmo tempo em que é justamente a suposição deste objetivo comum que 

nos permite legitimar a existência de uma nação soberana13. 

 Em terceiro lugar, tem-se a auto-referência entre a legitimidade da soberania e a 

existência de leis sociais. Todo Estado moderno tem como base para o exercício da 

soberania um arcabouço de leis que garantem a possibilidade do mesmo decidir sobre 

exceções. Neste aspecto, o Estado seria legítimo devido ao fato das suas leis o 

garantirem como tal. Entretanto, o que gera a possibilidade de se possuir leis é 

justamente a soberania que supostamente o mesmo detém. Deste modo, a soberania 

seria não somente a condição para que leis fossem criadas, como também a 

legitimidade do soberano deveria, idealmente, estar protegida por estas mesmas leis.  

                                                            
13 Foucault chama a atenção para o fato de que os poderes disseminados pelas instituições sociais a 
partir do século XVIII, em princípio, não teriam uma natureza política. Entretanto, o discurso que nos 
informa serem estes poderes exercidos em nome de um Estado os transforma em poderes políticos 
devido a esta suposta unicidade funcional. “(...)it seems to me that the theory of sovereignty assumes 
from the outset the existence of a multiplicity of powers that are not powers in the political sense of the 
term; they are capabilities, possibilities, potentials, and it can constitute them as powers in the political 
sense of the term only if it has in the meantime established a moment of fundamental and foundational 
unity between possibilities and powers, namely the unity of power. Whether this unity of power takes on 
the faze of the monarch or the form of the State is irrelevant; the various forms, aspects, mechanisms, 
and institutions of power will be derived from this unitary power.” (Foucault, 2003, pp. 43,44) 
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A exemplo da aporia schmittiana que prevê uma impossibilidade das leis 

preverem sua exceção em termos absolutos, teríamos em Foucault, a impossibilidade 

de decibilidade entre o que deve vir primeiro. A soberania deve ser a fonte das leis, ou 

estas mesmas leis seriam a garantia do poder soberano? Mais uma face de um ciclo 

tridimensional, através do qual as narrativas sobre o poder soberano se assentam, tendo 

sua existência garantida justamente no fato destes discursos não se anularem. Ao invés 

de criarem uma contradição de sentidos, a auto-referência conceitual encontrada nestas 

três dimensões é que garantiria a possibilidade de se falar em soberania. 

 

A teoria de soberania é, em outras palavras, o ciclo 
sujeito-para-sujeito, o ciclo de poder e poderes, e o 
ciclo de legitimidade e lei. Então nós podemos dizer 
que de uma forma ou de outra – e dependendo, 
obviamente, nos diferentes esquemas teóricos nas 
quais ela é desdobrada – a teoria da soberania 
pressupõe o sujeito; o seu objetivo é estabelecer a 
unidade essencial de poder, e é sempre desdobrada 
dentro de elementos preexistentes da lei. (...) Sujeito, 
unitário, poder, e lei: a teoria da soberania vem ao 
jogo, eu penso, entre esses elementos, e ao mesmo que 
os toma como dado, tenta encontrá-los. (Foucault, 
2003, p.44).14

 

1.6- Foucault e a política como continuação da guerra 
 

 Para Foucault (2003), o nascimento das modernas concepções de Estado não 

significou o fim das guerras que o antecederam. As leis vigentes durante este processo 

não são resultados de perspectivas pacifistas ou de oportunidades geradas pelo fim dos 

confrontos. Ao contrário, seria justamente a natureza das guerras que teria transposto a 

                                                            
14 The theory of sovereignty is, in other words, the subject-to-subject cycle, the cycle of power and 
powers, and the cycle of legitimacy and law. So we can say that in one way or another – and depending, 
obviously, upon the different theoretical schemata in which it is deployed – the theory of sovereignty 
presupposes the subject; its goal is to establish the essential unity of power, and it is always deployed 
within the preexisting element of the law. (…) Subject, unitary power, and law: the theory of 
sovereignty comes into play I think, among these elements, and it both takes them as given and tries to 
found them. (Tradução nossa) 
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lógica do campo de batalha para o terreno da organização jurídica. Por trás da suposta 

pacificidade do ambiente doméstico, sobre o qual seria construída a organização 

jurídica-administrativa do Estado, estaria a luta entre perspectivas e relações de poder. 

No lugar da lógica tradicional bélica, na qual relações de poderes coercitivos e 

macrofísicos instituíam grupos de vencedores e perdedores, agora seriam os poderes 

microfísicos e institucionais que lutariam por impor perspectivas interpretativas sobre 

instâncias jurídicas. O caráter do político não estaria sendo deixado de lado pela 

normalização das regras. Este estaria apenas camuflado no novo campo institucional. 

Decidir sobre as leis e legitimar a exceção continuariam sendo atos tão políticos quanto 

aqueles encontrados nos confrontos entre exércitos. 

 A neutralidade dos sujeitos seria apenas um recurso de retórica uma vez que a 

noção de indivíduo pressupõe o outro como contraponto. Continuaríamos sendo, 

segundo Foucault, sempre adversários de alguém, já que o consenso em termos 

absolutos não poderia ser instituído nem mesmo no interior dos Estados. A 

possibilidade do uso da exceção não seria algo exercido para além das leis, mas uma 

lógica também encontrada na interpretação destas. Decidir sobre a exceção significaria 

não apenas agir na ausência de parâmetros legais, mas, sobretudo, impor perspectivas 

através das quais o jurídico deva ser interpretado. 

 

Lei não é pacificação, abaixo da lei, a guerra continua 
a luta em todos os mecanismos do poder, mesmo no 
mais regular. Guerra é o motor atrás das instituições e 
da ordem. No menor dos seus mecanismos, a paz está 
empreendendo uma guerra secreta. Para colocar de 
outra forma, nós devemos interpretar a guerra que está 
ocorrendo sob a paz; a própria paz é uma guerra 
codificada. Nós estamos, conseqüentemente, em 
guerra uns contra os outros; um front de batalha ocorre 
através de toda a sociedade, contínua e 
permanentemente, e é esse front de batalha que coloca 
todos de um lado ou de outro. Não existe tal coisa 
como um sujeito neutro. Nós somos todos, 
inevitavelmente, adversário de alguém. (Foucault, 
2003, pp. 50, 51).15

                                                            
15 Law is not pacification, for beneath the law, war continues to rage in all the mechanisms of power, 
even in the most regular. War is the motor behind institutions and order. In the smallest of its cogs, 
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 A dicotomia amigo-inimigo de Schmitt não estaria, assim, sendo negada por 

Foucault. O que este autor faz é estender a lógica realista da guerra para o campo do 

estatal. A estrutura binária de formação de identidades políticas continuaria a ser 

exercida dentro da sociedade. O caráter do político, segundo Schmitt encontrado 

principalmente na relação entre Estados, estaria, também, nas relações sociais 

domésticas. Um caráter não no sentido das relações serem naturalmente políticas, mas 

sim de serem mobilizadas, através dos discursos sobre soberania, na acepção de torná-

las como funções de um suposto objetivo político maior. A divisão entre um mundo 

interior ao Estado-Nação e aquele encontrado nas relações entre estas unidades não 

excluiria a política do âmbito doméstico. No máximo, delimitaria duas maneiras 

através das quais a guerra poderia ser exercida. De um lado – exterior – a política do 

confronto bélico e violento. Do outro – interior – a política da guerra pela interpretação 

e perspectivismo bélico. A política, assim, não seria exclusividade da luta pela 

existência, mas também confronto pelo estabelecimento de regimes de verdades. 

 Cada perspectiva interpretativa do legal, e também da exceção deste, 

constituiria uma luta pela verdade. Discursos políticos e históricos não seriam 

legitimados através de critérios neutros que os comparariam com uma suposta 

realidade objetificada, e sim teriam sua aceitação ou rejeição a partir da sobreposição 

de determinadas perspectivas sobre as demais. A suposta universalidade encontrada no 

compartilhamento de valores entre indivíduos, ou gerada pela existência de uma 

suposta unicidade estatal discursiva, significaria não um ambiente pacificado, mas um 

lugar no qual as disputas políticas seriam estendidas para âmbitos jurídicos-filosóficos. 

A suposta racionalidade encontrada na legalidade da vida social seria apenas uma 

ilusão, uma vez que tanto a verdade, quanto a política, estariam mais no âmbito da 

irracionalidade e da violência. A razão das leis não seria o motivo de legitimação das 

                                                                                                                                                                            
peace is waging a secret war. To put in another way, we have to interpret the war that is going on 
beneath peace; peace itself is a coded war. We are therefore at war with one another; a battlefront runs 
through the whole of society, continuously and permanently, and it is this battlefront that puts us all on 
one side or the other. There is no such thing as a neutral subject. We are all inevitably someone´s 
adversary. (Tradução nossa) 
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mesmas, uma vez que sua própria existência não pode ser justificada racionalmente. 

Razão e verdade, apesar de aparentemente caminharem juntas, representariam lados 

opostos do momento de fundação da sociedade. 

 

Nós temos um eixo central baseada na irracionalidade 
fundamental e permanente, uma irracionalidade nua e 
crua, mas que proclama a verdade; e, mais acima, nós 
temos uma racionalidade frágil, uma racionalidade 
transitória que está sempre comprometida limitada por 
ilusão e maldade. A razão está ao lado dos sonhos 
selvagens, astutos e maus. No lado oposto da linha 
central, você tem uma brutalidade elementar: uma 
coleção de ações, atos, paixões, e a raiva cínica de sua 
nudez. Verdade é, conseqüentemente, ao lado da 
irracionalidade e da brutalidade; razão, do outro lado, 
está ao lado dos sonhos selvagens e maléficos. 
(Foucault, 2003, p. 55).16

 

 A relação amigo-inimigo indicada por Schmitt (1992) não seria, segundo 

Foucault (2003), instituída em termos simplesmente ontológicos ou posicionais. A 

dicotomia fundadora do político seria gerada por discursos e narrativas que 

politizariam posições e relações de poder até então políticos. Os discursos sobre a 

soberania estatal e a possibilidade de uso da exceção seriam exemplos deste processo. 

A necessidade de se criar o Estado soberano transformaria todas as relações de poder 

presentes no seu interior em relações políticas. A polaridade do amigo-inimigo seria, 

portanto, encontrada não somente na relação entre grupos opostos, mas também no 

interior de cada grupo através de lutas por perspectivas interpretativas. Desta forma, 

política significaria não somente oposição, mas, principalmente, unicidade. É a 

necessidade de se gerar narrativas sobre a unidade estatal que nos leva a enxergar o 

                                                            
16  We have an axis based upon a fundamental and permanent irrationality, a crude and naked 
irrationality, but which proclaims the truth; and, higher up, we have a fragile rationality, a transitory 
rationality which is always compromised and bound upon with illusion and wickedness. Reason is on 
the side of wild dreams, cunning, and the wicked. At the opposite end of the axis, you have an 
elementary brutality: a collection of deeds, acts, and passions, and cynical rage in all its nudity. Truth is 
therefore on the side of unreason and brutality; reason, on the other hand, is on the side of wild dreams 
and wickedness. (Tradução nossa) 
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outro não mais como adversário, mas como inimigo político. A diferença entre 

inimicus e hostis, utilizada na conceitualização schmittiana, poderia ser aplicada, 

portanto, não somente na distinção entre o inimigo particular e inimigo público, mas 

também na diferenciação entre oposições meramente econômicas, morais ou estéticas 

daquelas politizadas pela narrativa estatal. Os discursos sobre a soberania dos Estados 

elevam o grau de tensão entre as partes constituintes desta suposta unidade fazendo 

com que sujeitos, até então meramente adversários, tornem-se politicamente 

concorrentes em termos existenciais. Uma luta não só para se distinguir o outro da 

exterioridade como também para gerar a legitimidade de se apontar a exceção dentro 

dos limites nacionais. A guerra não seria, assim, a continuação da política por outros 

meios. A política é que, segundo Foucault, levaria o campo de batalha para o interior 

do Estado-Nação.   

 

1.7- Os discursos de Tony Blair e o conceito de terrorismo como exceção 
 

 As tentativas de definição do conceito de terrorismo já se tornaram lugar 

comum dentro das teorias de Relações Internacionais17. A necessidade de se definir, 

através de critérios objetivos, quando determinado grupo pode ou não ser considerado 

terrorista é algo que perpassa toda a literatura do século XX e ganha maior espaço a 

partir dos ataques do 11 de setembro de 2001. Não somente os teóricos das Relações 

Internacionais tentam chegar a um consenso sobre critérios para a definição deste 

fenômeno, como também agências estatais e governos procuram justificar suas ações 

contra determinados grupos tendo como base a legitimidade gerada através de certas 

definições.  

Utilizando uma terminologia foucaultiana, é possível afirmar que a disputa por 

definições sobre o fenômeno terrorista apresenta-se como um campo de batalhas no 

qual perspectivas concorrentes tentam se impor entre si privilegiando determinados 

pontos-de-vista em detrimento dos demais. Às vezes, a defesa de uma definição é feita 

                                                            
17 Para discussões sobre o conceito de terrorismo ver Crenshaw (2003), Ianni (2004), Chomsky (2005) e 
Diniz (2004). 
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através de objetivos meramente acadêmicos, sendo que o autor, ou defensor de um 

critério, não necessariamente possui interesses conscientes ao privilegiar uma 

conceitualização específica. Outras vezes, a tentativa de legitimar uma definição sobre 

o que seja terrorismo está intimamente ligada a possíveis ações governamentais que 

utilizam conscientemente o meio acadêmico como instrumento de legitimação das suas 

políticas contra o terror. No entanto, seja de forma consciente, ou não, toda estratégia 

de defesa de certo critério para se definir o fenômeno pode ser considerada política, 

uma vez que envolve a identificação de um inimigo público seja ele interno ou externo 

ao Estado. 

 O que chama a atenção no caso específico dos discursos de Blair é o fato do ex-

Primeiro-Ministro britânico ter clara consciência sobre a impossibilidade de se usar 

uma conceitualização definitiva. Ao contrário de outros estadistas que tentam 

estabilizar e legitimar suas ações contra o terror através de adjetivações aparentemente 

objetivas sobre o fenômeno, Blair reconhece a impossibilidade de se adotar critérios 

generalizantes, optando por especificar a cada ação o contexto de legitimação de suas 

medidas. Sem fugir à responsabilidade de apontar, quando necessário, o inimigo 

público, Blair o faz de forma transparente, assumindo a complexidade de tal tarefa, ao 

mesmo tempo em que constrói discursivamente aqueles contra quem se deve lutar. 

 Nos discursos do ex-Primeiro-Ministro Tony Blair, as três características 

formadoras da moderna noção de soberania, citadas por Foucault, são encontradas. O 

círculo auto-referencial da relação entre soberania e sujeito-nacional, a suposta 

unicidade funcional dos poderes estatais e a aporia apresentada da relação entre 

soberania e legalidade estão presentes nos discursos do ex-Primeiro-Ministro, tanto no 

período que antecede os ataques do 11 de setembro, quanto nos discursos posteriores a 

este evento. 

 Ao caracterizar, por exemplo, a necessidade da luta contra o terrorismo ou a 

relação da Inglaterra com a União Européia, Blair o faz através de referências cruzadas 

que se referem tanto à soberania enquanto produto da cidadania quanto à cidadania 

como produto do poder soberano. Em um discurso de 1997, ano do início do seu 

governo, Blair defende que o propósito do seu governo seria a defesa dos interesses 

britânicos perante as novas relações com a UE: 
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Well sure, I mean all countries are looking after their 
own interests. But I think what has been important for 
us and very positive, though things have not been 
agreed yet finally – that has to happen later in the day 
– but what is positive for us is we have protected our 
own interests upon frontier controls. (…) Now this 
was a very positive and constructive step forward for 
Britain in Europe as well as protecting British 
interests.18

 

 Uma visão da Grã-Bretanha enquanto instância objetificada e de soberania 

delimitada através de fronteiras. Uma política a serviço de uma pátria que, em última 

instância, serviria aos seus cidadãos. Outras vezes, entretanto, Blair considera a própria 

noção de pátria como sendo produto do sentimento de nacionalidade. Nestes casos, ao 

invés de um Estado que garante a cidadania a seus naturais, seriam os cidadãos que 

dariam sentido à noção de Estado. Em uma entrevista a Stephen Fry, em 1997, Blair 

disserta sobre o princípio constitutivo da noção de nacionalidade expandindo-a para a 

categoria de Reino Unido: 

 

I think the British set of values that people share does 
mean something, I think they are distinctively British. 
I personally think the United Kingdom is still a very 
meaningful concept for people. 

 

 Uma relação mutual através da qual a cidadania é garantida pela proteção dos 

interesses dentro de suas fronteiras nacionais, ao mesmo tempo em que o 

compartilhamento de valores entre cidadãos também constitui a noção do que é ser 

britânico. 

 Esta noção de compartilhamento de valores é reforçada pela suposta presença 

de um plano comum vigente entre as ações individuais. Os esforços, os poderes e as 

ações de cada segmento da sociedade inglesa teriam, idealmente, um único marco 

                                                            
18 Entrevista concedida em Amsterdã em 17 de junho de 1997. 
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norteador: a resolução dos problemas britânicos. A noção de unicidade da rede de 

poderes sociais criada através do discurso da unidade nacional. A segunda categoria 

necessária para a moderna noção de soberania sendo operacionalizada pela narrativa 

política. 

 

Strong clear leadership that gets local people, 
businesses, public agencies and voluntary and 
community groups working to a common agenda and 
pulling in the same direction, as we tackle drug abuse, 
poor health, crime, failing schools19. 

 

 Por fim, a dialética entre legalidade e exceção é exercida, também, no decorrer 

do governo Blair. Pautando-se ora pelo respeito às leis vigentes, ora justificando a 

adoção de ações de exceção, Blair tenta gerar a legitimidade das suas ações através de 

uma constante negociação discursiva entre o que deve ser tratado pelos parâmetros 

legais e aquilo que deveria ser considerado como situação de exceção às regras. 

 Na luta travada contra o terrorismo, por exemplo, novas medidas são 

legitimadas pela natureza da situação imposta após 11 de setembro. Uma vez que a 

segurança da sociedade está em risco, os instrumentos de defesa até então legalizados 

precisam ser revistos em nome da defesa da população. 

 

If people want us to tackle the new types of crime 
today, international terrorism, this very brutal violent 
organised crime, antisocial behaviour, which I think is 
in every respect these types of crimes are qualitatively 
different from certainly when I was growing up, you 
can´t do it by the rules of the game we have at the 
moment, you just can´t .20

 

                                                            
19 Discurso proferido na “ Local Government Conference” em 08 de fevereiro de 1998. 

20 Entrevista coletiva de imprensa, concedida em Downing St., em 11 de outubro de 2005. 
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 Assim, sem negar frontalmente a lógica da dicotomia schmittiana, Blair a 

operacionaliza em termos discursivos. Ao invés de negar as contradições impostas pela 

própria dicotomia amigo-inimigo, o ex-Primeiro-Ministro assume estas aporias e as 

relativiza através de constantes contextualizações da situação, exercendo, deste modo, 

seu direito soberano de apontar as exceções de forma narrativa. 
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2 - WALKER E A DICOTOMIA INSIDE-OUTSIDE NAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
 

Walker (1995) identifica as possibilidades discursivas sobre o campo de 

conhecimento de Relações Internacionais a partir de uma dicotomia que separa os 

fenômenos localizados dentro daqueles situados fora dos limites do Estado-Nação. 

Segundo o autor, a metáfora inside-outside não somente seria referencial para 

caracterizar o ambiente internacional, como também, imprescindível na constituição do 

próprio saber sobre este ambiente. 

Apesar da tradição teórica sobre este campo aparentemente remontar aos 

escritos de Tucídides, esta suposta noção de presença histórica teria como base uma 

metafísica discursiva que ressaltaria as semelhanças entre cidades-estado da Grécia 

antiga e os Estados no sentido moderno do termo, em detrimento das diferenças 

existentes entre os mesmos. Desta forma, o nascimento do próprio conhecimento sobre 

o internacional teria sua gênese em uma arbitrariedade que, de forma subjetiva, seria 

encarregada de gerar uma noção metafísica de presença, diferenciando o saber sobre 

Relações Internacionais das noções clássicas da Ciência Política. 

Ainda, segundo Walker (1995), esta construção do internacional só seria 

possível a partir de uma definição bem específica de relações espaços-temporais na 

qual o inside sempre privilegiaria as relações de tempo, enquanto o outside seria 

delimitado pelas noções de espaço. Entretanto, de acordo com o autor, as recentes 

transformações nestas relações geradas pelo processo de globalização estariam 

colocando em xeque suas noções mais tradicionais. Assim, como será visto mais 

adiante, o pressuposto de um mundo harmônico, pacífico e em constante evolução, 

localizado dentro dos limites dos Estados-Nação, em contraste com o ambiente de 

anarquia, estático e conflituoso, localizado na relação entre Estados, estaria entrando 

em colapso. As contradições existentes nesta dicotomia estariam sendo saturadas 

fazendo com que as coerências mantidas até então pelo apagamento das instabilidades 

estruturais de seus pressupostos precisassem ser revistas. 
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A aceitação desta arbitrariedade dicotômica geraria conseqüências práticas 

referentes à presença de comportamentos éticos no interior dos Estados, em contraste 

com a ausência destes no ambiente internacional. Enquanto a divisão entre aquilo que 

acontece dentro dos Estados, em contraponto ao mundo supostamente existente no 

ambiente internacional, for tomada como algo dado e isento de críticas no sentido 

ontológico do termo, a possibilidade de comportamento ético entre Estados sempre 

estará comprometida. A objetificação da dicotomia entre estes dois ambientes produz 

perguntas nas quais as respostas já estariam previamente definidas. Enquanto houver o 

apagamento tácito da possibilidade de conflito no interior dos Estados, bem como de 

toda relação de cooperação no exterior dos mesmos, a ética sempre será exceção na 

relação entre estes atores. Somente o fato de se pressupor uma dicotomia intrínseca 

entre o ambiente do inside, em contraponto ao ouside, seria fator limitador das 

possibilidades de se extrapolar limites cognitivos. Assim, a separação inside-outside 

não somente deve ser considerada metáfora fundadora do internacional, bem como 

fator limítrofe aos questionamentos produzidos por este próprio campo de 

conhecimento. 

Por fim, esta mesma arbitrariedade, que geraria a separação entre o que 

acontece dentro daquilo localizado fora do Estado, seria reproduzida na definição do 

próprio ambiente internacional. Walker (2005) mostra como a própria noção de 

universalidade do que pode ser chamado de internacional também produz lógicas de 

exclusão segundo as quais a ‘Sociedade de Estados’ somente faria sentido como 

conceito enquanto fenômenos não caracterizados como modernos, ou estatais, fossem 

renegados às periferias discursivas, gerando o contraponto necessário para a 

formulação do conceito de internacional. 

Optando por uma estratégia de desconstrução destas dicotomias, Walker (1995, 

2005) tenta relativizar os elementos fundadores do internacional, não com a intenção 

de deslegitimá-los no sentido tradicional da negação, mas de confrontá-los com suas 

próprias condições de existência. 
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2.1- A origem da noção de internacional 
 

Segundo Walker (1995), a construção do saber sobre Relações Internacionais 

tem como base o uso de narrativas sobre ‘mitos de origem’ relacionados a este campo 

de conhecimento. Dentre estas narrativas, três possíveis origens históricas são 

tradicionalmente identificadas como momentos fundadores das especificidades deste 

saber: as cidades-estados da Grécia Antiga, a Renascença Italiana e a formação do 

Sistema de Estados do século XVIII, na Europa.  

No primeiro caso, autores como Tucídides são sempre lembrados como proto-

analistas de Relações Internacionais, uma vez que as preocupações daquele escritor 

focavam nas causas e conseqüências das guerras entre as cidades-estado na Grécia do 

século V a.c. Assim, transpondo a ontologia daquelas cidades para o conceito moderno 

de Estado, faz-se uma analogia através da qual a relação entre as unidades estudadas 

por Tucídides pudesse ser comparada à atual relação entre Estados no ambiente 

internacional. Desta forma, o saber sobre relações internacionais teria se originado na 

antiga Grécia, uma vez que a dicotomia inside-outside, supostamente encontrada na 

relação atual entre os Estados modernos, pudesse também ser identificada na relação 

entre cidades-estado. 

Na Renascença Italiana, tem-se como destaque a obra de Maquiavel. 

Escrevendo em uma época em que não havia ainda a unidade italiana, Maquiavel tenta 

mostrar a lógica da política em um ambiente marcado pela hostilidade entre as cidades-

estado renascentistas que, futuramente, dariam origem à Itália. Seguindo a mesma 

lógica aplicada a Tucídides, convencionou-se localizar nas narrativas daquele autor um 

seguimento natural da lógica do escritor grego, ao mesmo tempo em que ‘O Príncipe’ 

também passa a ser considerado como a base de futuras narrativas sobre a lógica da 

relação entre Estados, principalmente no que se refere à utilização da ética da 

responsabilidade. 

Por fim, existem, segundo Walker, referências à formação do moderno sistema 

de Estados como ponto de origem dos discursos sobre o internacional. Se relações 

internacionais referem-se à lógica de relacionamento entre Estados, no sentido 



  52

moderno do termo, seria somente a partir do período subseqüente à Westfália que 

teríamos a possibilidade de se falar sobre as especificidades deste campo de 

conhecimento.  

Apesar das três possibilidades apresentadas acima poderem ser consideradas 

separadamente como momentos fundadores deste campo de saber, teríamos uma 

tendência a utilizar os três marcos históricos e localizá-los em um processo 

supostamente evolutivo a partir do qual os escritos de Tucídides teriam sua 

continuidade na obra de Maquiavel que, por sua vez, daria origem aos modernos 

estudos de Relações Internacionais. Assim, o momento de origem do campo de 

conhecimento do ambiente internacional estaria na antiga Grécia e teria se 

desenvolvido através de narrativas que passariam pela Renascença Italiana, pela 

formação do Sistema Moderno de Estados, até a atualidade. Tucídides, Maquiavel, 

Clausewitz, Morgenthau e vários outros autores seriam partes de um único movimento 

evolutivo que se propõem a estudar as relações entre unidades internacionais. O que 

deve ser percebido, segundo Walker, é que esta construção da ‘tradição’ sobre o 

internacional tem como base duas grandes estratégias: o apagamento das diferenças 

entre as unidades estudadas no decorrer da história e a conseqüente reafirmação das 

similaridades existentes entre elas. 

 Para que seja possível visualizar uma linha de evolução entre as cidades-

estados da Grécia Antiga até os modernos Estados da atualidade, passando pela 

Renascença Italiana, é preciso que as unidades analisadas nestes períodos sejam 

consideradas iguais, ou pelo menos similares. Toda tradição somente se sustenta a 

partir do apagamento das diferenças existentes entre vários momentos analisados. 

Simultaneamente, a reafirmação das potenciais similaridades entre aquelas unidades é 

a base que possibilita a visualização de um processo único, no qual descontinuidades, 

contradições e diferenças ontológicas são apagadas em prol de uma imagem de 

constante evolução. Segundo Walker (1995): 
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Essa aparente continuidade, essa sensação de 
permanência ou ao menos de repetição, é 
particularmente atrativa para acadêmicos que buscam 
desenvolver uma ciência explanatória da política do 
sistema de estados. (...) Descontinuidade e 
transformação histórica têm há muito tempo sido 
vistas como uma ameaça séria à acumulação do 
conhecimento objetivo. Uma pessoa não pode pisar 
duas vezes no mesmo rio, uns dizem. Nós apenas 
conseguimos interpretar o mundo enquanto o objetivo 
é mudá-lo, outros dizem. Contra os fluxos temporais, 
contingência, idiossincrasia e práxis revolucionária, a 
identificação com formas estruturais oferece uma 
possibilidade fascinante de uma objetividade 
universal. Isso leva diretamente para um terceiro 
conjunto de enigmas [os outros conjuntos são: a idéia 
de modernidade como oposição à ‘escuridão’ dos 
antigos e as contas competitivas sobre os mais 
apropriados pontos para localizar a origem do sistema 
de estados modernos], esses que levantam-se das 
aclamações de que há, de fato, um corpo firme de 
conhecimento sobre o caráter as políticas inter-estatais 
enaltecido na ‘grande tradição’ da teoria internacional. 
(p. 91)21

 

 Assim, para que as obras de Carr e Morgenthau, apenas para citar alguns 

exemplos, sejam herdeiras de Tucídides e Maquiavel é preciso que os objetos de 

análise de cada um destes autores passem por um processo de aproximação ontológica 

no qual as similaridades sejam ressaltadas em detrimento das suas especificidades22. 

                                                            
21 This apparent continuity, this sense of permanence or at least repetition, is particularly attractive to 
scholars who seek to develop an explanatory science of the politics of states-systems. (…) Discontinuity 
and historical transformation have long been viewed as serious threats to the accumulation of objective 
knowledge. One cannot step into the same river twice, say some. We have only managed to interpret the 
world while the point is to change it, say others. Against temporal flux, contingency, idiosyncrasy and 
revolutionary praxis, the identification of structural form offers an alluring possibility of a universalizing 
objectivity. This leads directly to a third set of puzzles [the others sets are: the idea of modernity as the 
opposition to the ‘darkness’ of the ancients and the competing accounts about the most appropriate point 
to locate the origin of the modern states-system], those that arise from claims that there is indeed a firm 
body of knowledge about the character of inter-state politics enshrined in the ‘great tradition’ of 
international theory (Tradução nossa) 

22 No caso de Maquiavel, especificamente, Walker (1995) coloca em xeque sua classificação como um 
autor realista devido a dois principais motivos: primeiro, Maquiavel era um autor que trabalhava com 
questões temporais. Para o mesmo, somente é possível falar em leis a serem seguidas a partir da análise 
de um contexto específico. Assim, o caráter generalizante da tradição realista ignoraria a necessidade de 
contextualização das opções descritas pelo escritor florentino. Segundo, Maquiavel estava mais 
preocupado com as possibilidades da pólis que com as relações em um ambiente de anarquia. Deste 
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 Outro ponto a ser destacado neste processo de construção de uma tradição 

teórica de Relações Internacionais é o caráter de exclusividade dado às abordagens 

realistas sobre o ambiente internacional. A ‘evolução’ do debate de Tucídides a 

Morgenthau ressalta o papel do conflito e relações de poder em oposição às 

abordagens idealistas sobre Relações Internacionais. É preciso salientar que, ainda 

segundo Walker, apesar destas relações espaço-temporais terem sido criadas e 

reproduzidas através de abordagens de cunho realista, até mesmo teorias que têm como 

objetivo relativizar estes pressupostos partiriam das mesmas premissas aqui 

denunciadas. Abordagens, como as neoliberais e até mesmo de alguns autores 

construtivistas23, tentam apenas mostrar que a possibilidade de se encontrar relações de 

legitimidade, ou simples cooperação, no ambiente internacional, são maiores do que 

pressupõem as abordagens realistas. Entretanto, mesmo argumentando que o ambiente 

internacional não seja tão ausente assim de relações cooperativas, ou sociais, ainda 

assim, estas teorias partiriam do pressuposto de uma dicotomia essencialista que separa 

a vida dentro daquela fora dos Estados. Segundo Walker, mostrar que o ambiente 

internacional não é tão diferente do âmbito doméstico não significa negar a tradição 

realista. A simples aceitação da dicotomia entre o inside e outside significa muito mais 

uma reprodução da tradição que real negação da mesma. Neste sentido, tanto as teorias 

nascidas de uma tradição realista, quanto aquelas influenciadas pelo idealismo 

compartilhariam, em uma primeira instância, os mesmos pressupostos identificados 

por Walker. 

 

Mais especificamente, eu vou sugerir que a familiar 
afirmação realista de que o estado obstinadamente 
permanecerá o único ator central no cenário mundial e 
contra-afirmação, usualmente atribuída ao idealismo e 
à utopia, de que o estado está se tornando obsoleto, 
dividem a mesma imagem espacial, uma imagem 

                                                                                                                                                                            
modo, seus argumentos seriam muito mais próximos da noção de política do âmbito doméstico que de 
relações entre unidades na ausência de uma autoridade central. 

23 Wendt (2003), por exemplo, que se auto-intitula Construtivista, aceita que o Estado é a unidade básica 
de análise das Relações Internacionais. Assim, o fato das relações entre estas unidades serem mostradas 
através de um viés mais social não anula a aceitação de uma diferença intrínseca entre uma natureza 
interna aos Estados em contraponto ao ambiente externo a estes. 
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enraizada especialmente nas tradições ontológicas do 
século XVII e XVIII. (Walker, 1995, p. 126).24

 

  Assim, apesar da variada gama de possibilidades teóricas existentes nos dias 

atuais sobre o ambiente internacional, a origem dos estudos sobre o mesmo seria 

exclusivamente realista. O realismo, sob este ponto-de-vista, não seria apenas uma 

opção de análise da relação entre os Estados, mas o paradigma que inaugura as 

especificidades deste campo de conhecimento. Entretanto, ainda segundo Walker, 

devemos notar, primeiro, que o realismo se afirma somente em contraponto às 

abordagens denominadas idealistas. Em última instância, a existência das narrativas 

realistas estariam todas concentradas nas possibilidades de negação do que seria 

utópico. 

 Deste modo, a abordagem criadora do campo de Relações Internacionais seria 

extremamente debitária das visões utópicas e idealistas, pois foi através da negação das 

mesmas que os considerados primeiros autores de Relações Internacionais 

conseguiram construir as bases para a afirmação do realismo25. Segundo, é preciso 

ressaltar que a negação das abordagens e narrativas idealistas caracterizava-se mais por 

um monólogo da abordagem realista que propriamente por um verdadeiro debate. 

Nesta perspectiva, quem nomeava, definia e ao mesmo tempo se opunha ao idealismo 

eram os realistas que construíram e delimitaram o próprio contraponto de seus 

argumentos. 

 A partir destas observações podemos concluir com Walker que a desconstrução 

do campo de Relações Internacionais passa, necessariamente, pela denúncia do 

apagamento gerado na construção da tradição do pensamento sobre o ambiente 
                                                            
24 Most specifically, I will suggest that the familiar realist assertion that the state will obstinately remain 
the only central actor on the world stage and the counter-assertion, usually attributed to political 
idealism or utopianism, that the state is becoming obsolete, share the same spatial imagery, an imagery 
rooted especially in seventeenth- and eighteenth-century ontological traditions. (Tradução nossa) 

25 Nesta perspectiva, segundo Walker (1995) é possível inclusive afirmar que a abordagem fundadora 
das Relações Internacionais foi o idealismo e não o realismo, como comumente se fala. Esta visão é 
possível, pois foi somente através da negação do primeiro que o segundo conseguiu criar as condições 
para sua própria existência. “To put this more provocatively, if it is necessary to identify a tradition of 
international relations theory, then the most appropriate candidate is not ‘realism’ but ‘idealism’. 
(Walker, p. 42) 
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internacional. Uma tradição que pressupõe, tacitamente, uma linha evolutiva formada 

mais por semelhanças e continuidades que por rompimentos e contradições. 

Desconstruir esta idéia significa denunciar o apagamento da complexidade sobre a qual 

se formou a possibilidade de se falar do conceito de internacional, em contraponto ao 

âmbito doméstico. Nas palavras de Walker (1995): “Novamente, portanto, realismo 

político pode ser entendido mais como um complexo local de peças filosóficas e 

contradições que como uma banal tradição estendida de Tucídides a Morgenthau” (p. 

79).26

  

2.2- Soberania e a dicotomia inside-outside 
 

Para Walker, o Realismo Político seria uma conseqüência histórica de uma 

articulação contraditória entre relações de espaço e tempo. Segundo este autor, 

somente seria possível concordar com a abordagem realista das Relações 

Internacionais a partir do momento em que o princípio da soberania estatal seja 

considerado como pressuposto não passível de problematização. A noção do ambiente 

internacional como um lugar de anarquia, ausente de autoridade e regido pelas relações 

de poder somente é sustentada a partir da crença do seu oposto. Ou seja, para que o 

espaço ‘fora’ dos limites dos Estados-Nação seja descrito como anárquico, é preciso 

que o oposto seja considerado em relação ao ambiente doméstico. Só é possível falar 

em constante possibilidade de conflito no ambiente internacional se, tacitamente, 

pressupomos que isto não aconteça ‘dentro’ dos Estados. Somente é possível falar de 

ausência de relações de autoridade no ambiente internacional, quando também 

partimos do pressuposto que o ambiente doméstico é caracterizado pela presença 

destas.  

Por fim, a anarquia que, segundo o realismo, caracteriza a relação entre os 

Estados só tem sua existência possibilitada a partir da crença de que no interior dos 

                                                            
26 Again, therefore, political realism can be understood as a complex site of philosophical puzzles and 
contradictions, rather than as a banal tradition stretching from Thucydides to Morgenthau.(Tradução 
nossa) 
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Estados a mesma não esteja presente. Assim, a noção de soberania estatal como algo 

dado, não passível de problematizações, é condição fundamental para a descrição do 

ambiente internacional como o espaço de anarquia, no qual se teria a ausência destas 

relações de legitimidade. Uma simplificação dicotômica e maniqueísta é coordenada 

para que as narrativas realistas de Relações Internacionais possam fazer uma descrição 

homogênea e coerente sobre a descrição do ambiente internacional. Como se todo 

âmbito doméstico fosse harmônico, pacífico e passível de relações de autoridade, 

enquanto o âmbito internacional fosse, necessariamente, o lugar do conflito, da 

desarmonia e da ausência de relações de autoridade. 

 

Espacialmente, o princípio da soberania estatal fixa 
uma clara demarcação entre a vida dentro e fora, uma 
comunidade política central. Dentro dos estados, 
aspirações universalistas para o bom, o verdadeiro e o 
belo podem ser realizáveis, mas somente dentro de um 
território espacialmente delimitado. (Walker, 1995, p. 
62).27

 

 Esta reificação da soberania como algo sempre presente dentro dos limites do 

Estado-Nação geraria a inversão da lógica relacional entre este tema e as teorias de 

Relações Internacionais. Apesar de, aparentemente, a questão da soberania, ou 

ausência desta, ser tratada como um tema recorrente nos debates sobre o ambiente 

internacional, seria a questão da soberania que teria mais a dizer sobre estas teorias que 

o contrário. Do mesmo modo como a dicotomia inside-outside é imprescindível na 

construção da noção de internacional, também a presença de soberania dentro dos 

Estados é condição crucial para o conceito de anarquia internacional. Neste sentido, 

soberania não seria uma pergunta sobre as condições nas quais seria possível haver 

relações de autoridade, mas sim, uma resposta à questão sobre onde pode haver a 

                                                            
27 Spatially, the principle of state sovereignty fixes a clear demarcation between life inside and outside a 
centred political community. Within states, universalist aspirations to the good, the true and the 
beautiful may be realizable, but only within a spatially delimited territory. (Tradução nossa) 
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verdadeira política. Na ‘tradição’ realista, somente dentro dos Estados poderíamos 

encontrar um ambiente propício para a soberania acontecer. 

 

O princípio da soberania estatal especifica uma 
rigorosa distinção entre políticas e meras relações. 
Mas precisamente como esta distinção é para ser 
interpretada, construída e reproduzida é aberta a 
variações consideráveis. Importa se outros são tratadas 
com relativa indiferença ou como negação da verdade 
revelada e poder soberano centralizado. (Walker, 
1995, p. 66).28

 

 A objetificação do que seja ser soberano ignora dois importantes aspectos, 

segundo Walker. Primeiro, mesmo dentro dos limites do Estado-Nação é possível que 

encontremos relações de poder que não são balizadas pela presença de uma autoridade. 

Conflitos e situações de anarquia não são raros em qualquer Estado que se analise. Por 

outro lado, apesar da suposta existência de uma anarquia internacional, apregoada 

pelas correntes realistas, também não é difícil encontrar, no ambiente internacional, 

relações de governança e, até mesmo, de extensão de práticas soberanas sobre espaços 

considerados como outside. A soberania estatal seria, então, muito mais uma 

delimitação espacial sobre onde deveríamos procurar e estabelecer relações de 

governança que propriamente uma constatação neutra da realidade. A dicotomia 

inside-outside, muito mais do que revelar a diferença entre um mundo fora e outro 

dentro dos Estados, seria uma estratégia de delimitação sobre onde devemos procurar 

relações de poder ou de autoridade.  

Em segundo lugar, ao contrário também do que pressupõem as correntes 

realistas, a questão da soberania não pode ser tratada em termos metafísicos. Na 

concepção de Walker (1995), soberania não é algo que está dado aos Estados, nem é 

                                                            
28 The principle of state-sovereignty specifies a rigorous distinction between politics and mere relations. 
But precisely how this distinction is to be interpreted, constructed and reproduced is open to 
considerable variation. It matters whether others are treated with relative indifference or as the negation 
of revealed truth and centred sovereign power. (Tradução nossa) 
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uma característica que estas unidades apenas retêm. Toda soberania, segundo o autor, é 

criada e recriada pelas práticas estatais. O conceito de soberano é uma função de 

identificação e delimitação da dicotomia inside-outside, podendo ser compreendido 

tanto pelo viés doméstico, quanto pela perspectiva internacional. Assim, a defesa da 

soberania envolve muitos outros fatores como, por exemplo, a delimitações identitárias 

e a construção de subjetividades espaciais que localizam idealmente os lugares do self 

e do other.  

 

Essas duas formas de se ler a soberania estatal, do 
inside e do outside, são ambas prontamente familiar e  
aparentemente exaustivas. De fato, elas aparentam 
expressar a demarcação decisiva entre o inside e o 
outside, entre o self e o other, identidade e diferença, 
comunidade e anarquia que é constitutiva da nossa 
compreensão moderna do espaço político. (Walker, 
1995, p. 174).29

 

2.3 - Relações espaços-temporais 
 

A dicotomia inside-outside, segundo Walker (1995), produz também uma 

distinção entre percepções geradas a partir de noções temporais daquelas produzidas a 

partir das noções de espaço. Entretanto, esta separação espaço-temporal produz, ainda, 

pontos de junção, contradições e perspectivas de auto-referências nas suas concepções. 

Em um primeiro momento, temos a dicotomia inside-outside acompanhada de 

uma percepção tácita que coloca categorias relativas à noção de tempo dentro dos 

limites dos Estados-Nação e categorias espaciais fora destas unidades. Assim, mesmo 

que não afirmado explicitamente, pressupõem-se sempre, nas Relações Internacionais, 

que o ambiente doméstico seja caracterizado pela vida política, pelo avanço, evolução 

                                                            
29 These two ways of reading state sovereignty, from the inside and the outside, are both readily familiar 
and seemingly exhaustive. Indeed, they seem to express the decisive demarcation between inside and 
outside, between self and other, identity and difference, community and anarchy that is constitutive of 
our modern understanding of political space. (Tradução nossa) 
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e lugar de contínuas melhorias. A pólis, no sentido grego clássico, encontraria no 

interior dos limites estatais o terreno fértil e legítimo para a procura das aspirações 

humanas. Deste modo, tratar da ‘verdadeira’ política, ou da busca pelos ideais 

humanos, significaria agir dentro do Estado, lugar de civilidade e paz, no qual estariam 

localizadas as condições ideais pela busca do bem viver. 

Já o ambiente internacional seria o lugar da não-história. Espaço estático no 

qual a anarquia, a ausência de valores e de autoridade seria a regra, enquanto o 

comportamento cooperativo, ético e desinteressado seria exceção dentro destes limites. 

Enquanto o interior dos Estados caracteriza-se pela evolução e progresso, o ambiente 

internacional é retratado como o local das relações de puro poder, no qual noções 

evolutivas seriam anuladas pela inexistência de parâmetros universais a partir dos 

quais as ações de movimento pudessem ser julgadas30. 

Estas noções, entretanto, trabalhariam com noções mais complexas fazendo 

com que a separação espaço-temporal seja estabilizada através de padronizações da 

realidade e auto-referências. Assim, ao mesmo tempo em que o ambiente doméstico 

seria caracterizado como o lugar da história e evolução, seus limites seriam construídos 

por noções espaciais. O ‘dentro’ dos Estados seria uma classificação espacial que 

geraria a possibilidade geográfica do movimento no sentido político da expressão. Já o 

ambiente internacional, apesar de ser descrito em termos atemporais, só teria sua 

existência possível a partir de uma localização histórica temporal. Desta forma, apesar 

do inside ser caracterizado pelo movimento, no sentido de evolução, e o outside como 

lugar atemporal, estático, tanto a existência de um, quanto do outro, é possibilitada a 

partir das categorias do seu oposto. 

 É possível notar, ainda a partir desta lógica, que tanto o ambiente interno aos 

Estados, quanto também aquele exterior a estes, são construídos a partir de uma 

                                                            
30 Esta dicotomia inside-outside, com suas respectivas relações de tempo-espaço, podem ser notadas nas 
diferenças de narrativas teóricas que tentam explicar o ambiente doméstico e o ambiente internacional. 
Geralmente, quando se fala sobre o âmbito interno dos Estados, utiliza-se o tempo verbal no sentido 
presente. Fala-se como determinado Estado ‘está’ em certo contexto histórico. Já as narrativas sobre o 
ambiente internacional privilegiam descrições atemporais e preocupam-se em descrever o espaço 
internacional como algo que ‘é’, como se não houvesse nesta descrição a presença ou possibilidade de 
mudanças. 
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relação de apagamento e valorização de relações hierárquicas. Segundo Walker (1995), 

o ambiente doméstico contrapõe às clivagens sociais uma noção de territorialidade 

plana na qual as categorias da diversidade social são apagadas em nome de um suposto 

padrão de comportamento. Este apagamento das diferenças não somente sustentaria 

uma suposta homogeneidade ontológica dentro dos limites do território estatal como, 

também, inviabilizaria qualquer possibilidade de análise de fenômenos não 

contemplados pelas classificações clássicas sobre o internacional. 

 

As territorialidades planas dos estados substituíram as 
reivindicações múltiplas para autoridade hierárquica. 
E, em qualquer caso, o que precisamente nós devemos 
fazer de todas essas categorias que essa tipologia 
consegue ignorar tão efetivamente, categorias de 
classes, nações, gêneros e etnicidades, ou categorias 
baseadas na religião ou localidade? São eles, de fato, 
todos aptos a serem inclusos dentro das subjetividades 
individuais, ou comunidades estatais, ou anarquia 
internacional? Aonde há espaço para uma análise de, 
digamos, capitalismo como o modo capitalista de 
produção ou do Islã como uma identidade cultural 
transnacional? E como pode, tais categorias, nos 
ajudar a capturar qualquer senso de descontinuidade 
histórica ou acelerações temporais? (Walker, 1995, pp. 
131, 132).31

 

 Estratégia semelhante também pode ser encontrada em relação ao ambiente 

internacional. Enquanto o âmbito doméstico é delimitado espacialmente, caracterizado 

de forma temporal e visto como ausente de clivagens sociais, o âmbito internacional 

seria delimitado pela história, caracterizado pela inércia, entretanto, regido por relações 

de hierarquia. Apesar da suposta anarquia existente entre os Estados, a teorias mais 

clássicas de Relações Internacionais admitem que as relações entre as unidades neste 

                                                            
31 The flat territorialities of states have replaced overarching claims to hierarchical authority. And, in 
any case, what precisely, are we to make of all those categories that this typology manages to ignore so 
effectively, categories of class, nation, gender and ethnicity, or categories based on region and locale? 
Are they in fact all simply subsumable within accounts of individual subjectivity, or statist community, 
or international anarchy? Where is there room for an analysis of, say, capitalism as a globalizing mode 
of production or of Islam as a transnational cultural identity? And how can such categories help us to 
capture any sense of historical discontinuities or temporal accelerations? (Tradução nossa) 
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ambiente são pautadas pela distribuição material de poder. Nesta percepção, a ausência 

de autoridade na relação entre os Estados seria acompanhada de uma lógica que limita 

a soberania das unidades. Desta forma, a anarquia internacional e a soberania estatal 

não significariam liberdade de ação, uma vez que restrições hierárquicas pautariam o 

comportamento dos Estados32. 

  

2.4- A dicotomia inside-outside e as questões éticas 
 

A arbitrariedade da dicotomia inside-outside não significa que a mesma não 

gere conseqüências práticas uma vez que foi adotada. Um dos fenômenos advindos do 

uso desta dicotomia refere-se às questões éticas no ambiente internacional. Como foi 

visto anteriormente, a divisão entre um mundo interno aos Estados e outro exterior a 

estes exerce muito mais a função de respostas que propriamente de perguntas sobre o 

ambiente internacional. Nesta lógica, quando se fala no ambiente doméstico como o 

lugar da harmonia, da autoridade e da presença de valores amplamente compartilhados, 

pressupõem-se, também, a presença de comportamentos éticos neste espaço. O 

contrário pode ser dito em relação ao ambiente internacional. Enquanto se parte do 

pressuposto que os comportamentos éticos são a regra dentro dos Estados e o 

desrespeito a estes a exceção a esta, já na relação entre os Estados o respeito a padrões 

éticos é considerado como exceção, e não como regularidade entre as unidades. 

Uma vez que, como mostrado acima, existe uma padronização no sentido de 

planificação das características encontradas no interior dos Estados, gera-se também 

uma expectativa de padrões de comportamento a partir desta homogeneização. Se as 

                                                            
32 Neste ponto, é possível fazer um paralelo entre a observação de Walker sobre a lógica da hierarquia 
internacional e as críticas de Bull (2002) às correntes realistas. Segundo este último autor, apesar do 
realismo fazer uma transferência da descrição hobbesiana do Estado de Natureza para explicação do 
ambiente internacional, a existência de uma hierarquia de poder entre estas unidades não seria 
condizente com a lógica hobbesiana de relativa igualdade entre os indivíduos. A anarquia do Estado de 
Natureza de Hobbes teria como um dos pressupostos uma natural ausência de hierarquia entre os seres 
humanos. Segundo Hobbes, caso algum indivíduo fosse naturalmente superior aos demais, teríamos 
caracterizada uma relação de dominação e não de anarquia. Uma vez que os Estados não atendem a este 
pressuposto, a própria lógica hobbesiana da anarquia estaria em xeque, segundo Bull. 
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clivagens sociais são apagadas dentro do território dos Estados-Nação, então, por 

questões lógicas, é de se esperar que o comportamento dos atores dentro destes limites 

também seja padronizado. Como o ambiente doméstico é caracterizado como o lugar 

da autoridade e presença de valores, qualquer ação que vá contra o respeito a este 

suposto arcabouço de referências valorativas é tratada como exceção a ser prontamente 

combatida em nome de uma universalidade interna. Já ações supostamente éticas no 

ambiente internacional são sempre consideradas como exceções, apesar de desejáveis. 

A ausência de valores universais na relação entre os Estados faria com que a utilização 

de arcabouços éticos como referência para as ações fosse mais produto isolado da 

gentileza de certos atores que propriamente necessidade de respeito a algum limite. 

 

A disjunção entre ética e relações internacionais 
reflete o cisma entre comunidade e anarquia, progresso 
temporal e contingência geopolítica, políticas e 
relações. Enquanto o espaço político permanecer 
articulado dessa forma, pode ser dito que, a disjunção 
entre ética e relações internacionais deve permanecer 
como um infeliz, ou mesmo trágico fato da vida. 
(Walker, 1995, p. 64).33

 

 Ética, neste sentido de Walker, não se refere a um depositário de princípios 

pronto para ser utilizado, mas a uma prática histórica de respeito a determinados 

limites. Assim como na noção de soberania, Walker critica qualquer tentativa de 

objetificação do comportamento ético demonstrando que as limitações em prover o 

mesmo estão mais na fundação do conceito de internacional do que em características 

inerentes a um determinado ambiente específico. 

 As questões éticas em Relações Internacionais teriam, então, muito mais o 

papel de uma pergunta que já traz em si a resposta que propriamente de 

                                                            
33 The disjunction between ethics and international relations reflects the schism between community and 
anarchy, temporal progress and geopolitical contingency, politics and relations. As long as political 
space remains articulated in this way, it may be said, the disjunction between ethics and international 
relations must remain an unfortunate, even tragic fact of life. (Tradução nossa) 
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questionamento sobre limites intrínsecos à realidade. Se o ambiente internacional é 

visto como o lugar do poder, do conflito e da ausência de valores compartilhados, a 

resposta sobre quando seria possível esperar dos Estados ações éticas neste contexto já 

está respondida. Enquanto acreditarmos que não seja possível haver valores ou limites 

amplamente compartilhados na relação entre os Estados, a possibilidade dos mesmos 

se virem coagidos ao respeito de qualquer parâmetro também não existirá. Assim, a 

ausência de referências éticas nas ações estatais seria mais o produto de uma metáfora 

dicotômica, que resultado de uma impossibilidade circunstancial. Mesmo as teorias 

que relativizariam o realismo e tentariam mostrar como, em alguns casos, é possível 

esperar que os Estados se comportem eticamente, ainda assim, tratariam estas 

possibilidades como exceções, e não como regra34. 

 Neste ponto, é importante salientar que, apesar das abordagens pós-

estruturalistas, como a de Walker, terem sempre recebido críticas no sentido de 

relativizar qualquer possibilidade de comportamento ético por parte de atores 

internacionais, é o próprio autor que denuncia a impossibilidade deste nas abordagens 

mais tradicionais. Como Walker descreve em seu livro Inside-Outside (1995), seu 

objetivo não é negar em termos absolutos o conhecimento já desenvolvido neste 

campo, e sim, apontar as condições de nascimento do mesmo, uma vez que estratégias 

narrativas apagaram da retórica sobre o internacional o contexto que possibilitou a 

existência do mesmo. 

 Enquanto houver a objetificação da dicotomia inside-outside, a possibilidade de 

mudanças do comportamento dos atores internacionais estará comprometida. Uma vez 

que o ambiente externo aos Estados é descrito como o lugar do poder e de ausência de 

referências valorativas, o estudo deste cenário será limitado pelos próprios 

pressupostos que permitem sua existência. Falar da categoria ‘internacional’ seria 
                                                            
34 Neste ponto, é preciso fazer algumas ressalvas. Teóricos como Bull (2002), da Escola Inglesa, 
conseguiriam iniciar uma desconstrução da dicotomia inside-outside em sua obra. Uma vez que Bull 
tenta mostrar ser o comportamento entre os Estados regidos por um mínimo de valores compartilhados e 
características societais, teríamos, assim, uma tentativa de relativizar o cerne do problema ético 
apontado por Walker. Se é possível falar de uma sociedade de Estados, mesmo que anárquica, a 
dicotomia denunciada por este último autor começa a perder sentido. Entretanto, ainda assim, quando 
analisamos o ‘Sociedade Anárquica’, vemos que a dicotomia dentro-fora não é totalmente abandonada, 
apesar de ser classificada como produto histórico de um desenvolvimento não linear. 
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sinônimo de se calar sobre qualquer possibilidade ética. O que gera a possibilidade de 

existência do campo de Relações Internacionais, ao mesmo tempo inviabiliza o seu 

ideal de desenvolvimento. 

 

2.5- Desconstrução da dicotomia inside-outside 
 

Como foi descrito no início deste capítulo, o objetivo de R.B. Walker em sua 

obra “Inside-Outside: International Relations as Political Theory” não é o de 

contrapor uma nova agenda para as Relações Internacionais às tradicionais abordagens 

deste campo de conhecimento. Walker rejeita o pressuposto segundo o qual as 

abordagens pós-modernas teriam como função oferecer perspectivas inovadoras em 

detrimento de visões mais conservadoras. O que interessa ao autor é denunciar as 

condições e contradições sobre as quais foi construído o conhecimento de Relações 

Internacionais e mostrar como, cada vez mais, as acelerações espaço-temporais 

colocam em xeque certos pressupostos até então não discutidos. Isto não significa, 

necessariamente, uma adesão incondicional a determinados autores pós-modernos, mas 

sim, uma releitura dos clássicos a partir de novas perspectivas oferecidas por 

abordagens mais periféricas. 

 

De fato, no meu ponto de vista, é freqüente, assim 
como útil se engajar com, digamos, Hobbes, Spinoza, 
Rousseau, Hume, Kant, Hegel e Marx, a fim de 
apreciar o caráter problemático da modernidade como 
para aqueles que absorveram as lições de Nietzsche, 
Foucault e Derrida. Aqueles que, confidencialmente, 
reivindicariam às epistemologias modernistas com o 
intuito de disciplinar erupções contemporâneas de 
ceticismo, deveriam, de forma útil lembrar, digamos, 
as reflexões de Hobbes sobre a linguagem, ou a 
dificuldade que esses primeiros pensadores modernos 
tiveram para responder às demandas de uma ordem 
política puramente secular. (Walker, 1995, p. 20).35

                                                            
35 Indeed, in my view, it is often just as helpful to engage with, say, Hobbes, Spinoza, Rousseau, Hume, 
Kant, Hegel and Marx in order to appreciate the problematic character of modernity as to those who 
have absorbed the lessons of Nietzsche, Foucault and Derrida. Those who would confidently lay claim 
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Apesar de não se filiar explicitamente às estratégias da desconstrução de 

Jacques Derrida – autor que será focado no capítulo seguinte – Walker insere-se em 

uma tradição de contestação ao projeto da modernidade que, convencionalmente, é 

delimitada desde os sofistas, passando por autores como Nietzsche e chegando à 

superação do estruturalismo através dos trabalhos de Foucault e do próprio Derrida36. 

Neste sentido, mesmo tendo seu foco na revisão da obra de autores clássicos, como 

Maquiavel, a abordagem de Walker sobre a tradicional produção de conhecimento 

sobre o internacional aplica, em grande parte do seu processo, o método de 

desconstrução derridiana37. 

Adotando, em princípio, um conceito saussureano38 sobre dicotomias, Walker 

demonstra, primeiro, que as especificidades sobre o ‘internacional’ somente se 

sustentam a partir de uma divisão binária e maniqueísta que coloca, de um lado, o 

mundo das relações domésticas estatais e, de outro, o mundo das relações entre 

Estados. Como também já foi demonstrado, a partir desta dicotomia, temos um 

processo de divisão qualitativa entre os dois ambientes no qual o doméstico é sempre 

apresentado como harmônico, soberano, ausente de conflitos e lugar das verdadeiras 

relações de autoridade. Já o ambiente internacional é caracterizado como lugar da 

ausência de harmonia, da presença do conflito e no qual não encontraríamos relações 

de autoridade. Esta divisão, segundo Walker, não é feita sem critério. O que estaria na 

base de toda dicotomia logocêntrica, principalmente ocidental, seria um julgamento 

moral das polaridades que as classificariam como positivas de um lado, contra seu 

                                                                                                                                                                            
to modernist epistemologies in order to discipline contemporary eruptions of skepticism might usefully 
remember, say, Hobbes´ reflections on language or the difficulty such early-modern thinkers had in 
responding to the demands of a purely secular political order. (Tradução nossa) 

36 Notem, entretanto, que se aplicarmos a própria lógica da pós-modernidade e, mais especificamente, 
do pós-estruturalismo, esta suposta progressão da tradição não se sustenta objetivamente. Como já foi 
mostrado anteriormente, a construção de uma tradição somente é possível através de processos de 
apagamentos, ou seja, estratégias indicadas como arbitrárias pelos próprios pós-estruturalistas. 

37 Como será mostrado no capítulo posterior, o próprio Derrida sugeria que a desconstrução não poderia 
ser classificada como método. Se o fazemos aqui é somente por falta de melhor definição. Entretanto, 
deixamos claro que o termo ‘método’ utilizado é mais no sentido de abordagem instrumental que 
propriamente de etapas sistemáticas a serem seguidas na produção de conhecimento científico. 

38 Saussure, 2004. 
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contrário, julgado valorativamente como inferior39. Assim, através de um processo de 

não problematização destas divisões, julgaríamos o âmbito doméstico sempre como 

melhor, em termos valorativos, que o âmbito do internacional. Enquanto no primeiro 

estaria o progresso, a pólis e a paz, no outro estaria a inércia, a anarquia e, também, a 

guerra. 

O que Walker (1995) faz é desconstruir esta dualidade através de um processo 

de descentramento pela tresvaloração. A melhor maneira de se criticar esta divisão 

maniqueísta não estaria em negá-la por completo, mas mostrar que a existência da 

mesma depende de um processo de apagamento, no qual certas características seriam 

ignoradas em cada um dos pólos fazendo com que uma alegada contradição entre os 

mesmos fique visível. Assim, somente separamos, adjetivamos e julgamos o ambiente 

doméstico como melhor que o internacional a partir do momento que ignoramos todos 

os conflitos, toda ausência de soberania e autoridade que podem ser encontradas no 

interior dos Estados e, ao mesmo tempo, também ignoramos todas as relações de 

governança, de paz e até mesmo de autoridade no âmbito do internacional. Esquecer 

estas semelhanças significa aceitar como natural a divisão entre inside-outside. 

Portanto, a desconstrução desta perspectiva estaria em inverter a lógica moral sobre a 

qual os julgamentos são feitos. 

 À medida que Walker demonstra como, historicamente, este processo foi 

sendo implementado, novas perspectivas sobre o tema aparecem mostrando que, não 

necessariamente, esta dicotomia deve ser sustentada40. Se ao invés de ressaltarmos a 

                                                            
39 Notem que, neste ponto, ao se referir à adjetivação valorativa destas dicotomias, Walker vai além de 
Saussure e adere à abordagem de Derrida. Também como será mostrado no capítulo seguinte, tanto 
Saussure quanto Derrida partem do pressuposto de que a sociedade ocidental constrói sentidos a partir 
do processo de dicotomias e oposições. Derrida, entretanto, seguindo uma abordagem nietzscheana, 
chama a atenção para a presença de julgamentos morais no processo de polarização. Processo no qual, 
geralmente, o primeiro termo da dicotomia é visto como melhor que o segundo. 

40 Aqui, as concepções tradicionais de história são mantidas no processo de desconstrução operado por 
Walker. Se analisarmos como o autor desconstrói noções espaço-temporais, iremos notar que o mesmo o 
faz deixando a histórica como movimento progressivo sempre intocada. Esta estratégia é necessária em 
todo processo de desconstrução. Toda relatividade só pode ser construída em referência a algo que não é 
relativizado. No caso de Walker, a história exerce este papel balizador. O próprio autor tem consciência 
disto: “It does, however, require a re-engagement with the historically constituted limits of prevailing 
discourses about international relations-world politics without simply assuming that the historically 
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divisão entre o ambiente doméstico daquele externo ao Estado, mostrássemos as 

semelhanças entre os dois, a própria lógica da divisão não faria mais sentido. No 

momento em que se passa a julgar o doméstico como um lugar não tão harmônico e o 

internacional como ambiente passível de cobranças éticas, a divisão entre os dois 

mundos deixaria de existir. Neste ponto, uma vez que o julgamento moral deixasse de 

gerar sentido devido à proximidade e semelhança entre os dois pólos, a dicotomia 

inside-outside também deixaria de possuir motivo para ser aplicada. 

 A desconstrução aplicada por Walker consiste, portanto, em mostrar como 

categorias espaço-temporais foram sendo apoderadas no imaginário sobre o 

internacional e como, através de um processo de dicotomia e valorização, aquilo que é 

doméstico foi construído como um ambiente melhor que o internacional. A partir 

destas estratégias, Walker mostra que foram necessários vários processos de 

apagamento para que a noção de internacional ganhasse as características atuais, e 

como fenômenos de aceleração espaços-temporais têm colaborado para desvendar a 

base destas construções. Construções estas consideradas, até então, como resultados 

naturais de um processo evolutivo, alegadamente neutro no intento de análise da 

realidade. 

 

2.6- Walker e a duplicação da exterioridade 
 

Em artigos posteriores à sua obra ‘Inside-Outside’, publicada pela primeira vez 

em 1993, Walker retoma o tema do processo de inclusão e exclusão na construção do 

conceito de internacional, estendendo suas conclusões para novas dimensões. 

Para o autor, todo o processo de formação da figura do sujeito moderno, 

passível de racionalidade e de visões objetivas sobre determinada realidade, implica 

em uma exclusão primária na qual determinadas instâncias são rejeitadas para 

possibilitarem a existência do ser como presença. Assim, só é possível acreditar na 

existência de um sujeito racional, capaz de compreender o mundo, a partir do momento 
                                                                                                                                                                            
specific resolutions of all spatiotemporal options expressed by the principle of state sovereignty are the 
only ground form which critical thought and emancipator practice can be generated” (1995, p. 21) 



  69

em que se considere a existência de algo como não real. A não-presença é condição 

crucial para a noção de presença e, conseqüentemente, de realidade a ser interpretada. 

Somente a partir da dicotomia entre real e ilusório é que se tem a possibilidade de 

análise desta primeira parte da dualidade. Ainda segundo Walker (2005), esta mesma 

lógica que cria as possibilidades de interpretação objetiva do mundo são reproduzidas 

na construção do conceito de internacional. 

De acordo com o autor, só seria possível falar de um ambiente internacional, 

em contraponto a um ambiente doméstico, a partir do momento em que existe a 

exclusão de instâncias que não fariam parte do internacional. Sendo o doméstico o 

‘interior’ dos Estados soberanos e o internacional a relação entre os mesmos, restaria 

saber o que não estaria inserido nestas relações. Categorias como ‘global’ ou ‘imperial’ 

seriam, então, possibilidades de se visualizar relações políticas fora dos limites dentro 

dos quais supostamente deveriam se restringir o mundo ‘externo’. Para haver o âmbito 

do internacional, instâncias que não se encaixam nos tradicionais níveis de análises 

estatais são excluídas. Só é possível haver a produção de saber sobre o Sistema 

Internacional através da periferização de elementos que, ao mesmo tempo em que 

passam a não compor este âmbito, possibilitam a noção de existência do mesmo. 

De acordo com esta lógica, a dicotomia schmittiana entre amigo e inimigo seria 

aplicada de forma mais contundente em relações que não possuem os Estados como 

referência. As relações que escapariam da rede de referências estatais estariam ainda 

mais sujeitas à lógica do excepcionalismo podendo ser julgadas de forma arbitrária, 

sem a necessidade de respeito às regras vigentes no Sistema Internacional. 

 

A vida política moderna tem sido expressa através dois 
pólos trabalhando ligados mas em dois diferentes 
contextos. Há a dualidade de amigo e inimigo dentro 
do internacional: a polaridade da guerra e paz entre 
estados soberanos que são maduros o suficiente para 
engajar em tais coisas. E tem havido a dicotomia dos 
civilizados e bárbaros que podem ser aplicados para os 
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estados coloniais e em desenvolvimento, que devem 
estar incluídos no internacional. (Walker, 2005, p. 8).41

 

 Outro aspecto desta duplicação da noção de exterioridade é a fluidez dos 

limites e fronteiras dentro dos quais supostamente deveria ser encontrada a vida 

política. Uma vez que a exterioridade é mobilizada no julgamento das ações 

internacionais, os critérios geográficos, administrativos e mesmo filosóficos acabariam 

relativizados em nome de julgamentos meramente políticos sobre o status de exceção. 

Segundo Walker, grande parte das questões políticas do século passado foi apreciada a 

partir destes limites, dentro de uma subjetividade situada entre a exceção e o respeito 

às regras e legalidade. As decisões sobre inclusão, ou exclusão, de determinados 

aspectos ou povos sempre foram tomadas a partir de uma ação anterior que decidia 

tanto sobre o que deveria ficar fora do internacional quanto também sobre quem 

deveria ficar fora do âmbito doméstico. Uma vez aplicado este duplo processo de 

exclusão, tem-se a publicização das inclusões operadas, ao mesmo tempo em que se 

apagam os vestígios daqueles que foram renegados à exterioridade. 

 

Ainda que qualquer história de inclusão implica uma 
história de exclusão, ambas histórias articulam-se na 
autorização de discriminações, de decisões sobre quem 
deve estar dentro e quem deve estar fora, e sob quais 
condições. Todas as histórias oficiais contam 
episódios de inclusão. Mas histórias oficiais sobre 
inclusão de estados soberanos e o sistema de estados 
soberanos sistematicamente apagam os complexos 
padrões de exclusão que permitem histórias oficiais de 
inclusão.  (Walker, 2005, p. 7).  42            

                                                            
41 Modern political life has been expressed through two tropes working in tandem but in two different 
contexts. There has been the trope of friend and enemy within the international: the trope of war and 
peace among those sovereign states that are mature enough to engage in such things. And there has been 
the trope of civilized and barbarian that can be applied to colonial or developing states who ought to be 
coming into the international (Tradução nossa) 

 

42 Yet any story of inclusion implies a story of exclusion, both stories hinging on the authorization of 
discriminations, of decisions about who should be in and who should be out, and under what conditions. 
The official stories all tell tales of inclusion. But official stories about the inclusions of the sovereign 
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 Por fim, os desafios já descritos no início deste capítulo sobre as relações 

espaço-temporais também afetam esta exterioridade duplicada. Deste modo, as 

acelerações de tempo e espaço estariam pressionando não somente as tradicionais 

relações da dicotomia inside-outside, como também, os limites da exterioridade do 

internacional. O problema, portanto, se torna ainda mais complexo, uma vez que a 

decisão sobre o que deve ser considerado como interno ou externo aos Estados acaba 

por se estender também sobre a definição limítrofe sobre o que está incluso, ou não, no 

ambiente internacional. Desta forma, questões como, por exemplo, o fenômeno 

terrorista estariam sujeitas às decisões não somente sobre o caráter de alteridade do 

mesmo em relação a um povo ou Estado, como também sobre a pertinência da sua 

classificação como algo passível de ser julgado como exceção devido à sua dupla 

exterioridade. Através destas dicotomias, os grupos terroristas passam a ser julgados 

não somente como ameaça às unidades do sistema internacional, mas também como 

corpo estranho ao próprio Sistema de Estados. 

 

2.7- Os discursos de Blair e as noções de inside-outside 
 

As relações entre Inglaterra e Irlanda do Norte sempre foram complexas em 

relação às dicotomias inside-outside. As narrativas construídas pelos irlandeses 

católicos sempre os posicionavam idealmente fora dos domínios ingleses e dentro de 

uma Irlanda mítica e unificada. Já os irlandeses protestantes, sempre se consideraram 

dentro do Reino Unido, apesar de geograficamente estarem ainda incluídos em uma 

Irlanda ancestral. Esta complexidade multifacetada de processos de inclusão e exclusão 

sempre foi refletida nos discursos dos Primeiros-Ministros britânicos fazendo com que 

as narrativas sobre a relação entre os dois territórios fossem sempre apresentadas de 

forma fluída e irregular. 

                                                                                                                                                                            
state and system of sovereign states systematically erase the complex patterns of exclusion that have 
enabled official stories of inclusion. (Tradução nossa) 
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Os discursos do ex-Primeiro-Ministro Tony Blair não fogem a esta regra. Tanto 

as narrativas que antecedem, quanto aquelas posteriores ao 11 de setembro de 2001, 

lidam simbolicamente com elementos que ora incluem determinadas perspectivas ao 

âmbito da política doméstica inglesa, ora as excluem destes limites, situando-as fora da 

Inglaterra, mas dentro do internacional. Quando analisamos o conceito de terrorismo 

dentro destas narrativas, percebemos que a lógica desta dicotomia de inclusão e 

exclusão tende a se tornar mais complexa. Enquanto os discursos que antecedem o 11 

de setembro situam as ações do IRA no âmbito doméstico e quase não fazem 

referências a outras formas de terror no âmbito internacional, após esta data o 

terrorismo europeu passa a ser tratado como parte de um fenômeno internacional, mas 

dentro do sistema de Estados. Ao mesmo tempo, o terrorismo chamado de islâmico é 

situado discursivamente na exterioridade do sistema. Estes deslocamentos, como será 

visto a seguir, acabam reconfigurando a lógica dicotômica da relação entre amigo-

inimigo. As ações do IRA, anteriores aos ataques de 11 de setembro, não eram 

classificadas como estratégias de inimigos políticos no sentido schmittiano do termo. 

O IRA e seus colaboradores estavam mais para a categoria de inimicus que 

propriamente de hostis. As ações deste grupo não eram consideradas como algo que 

colocasse em risco a existência de um povo, mas somente sua ordem social. As 

soluções apontadas por Blair não incluíam nenhuma ação de excepcionalidade. 

Idealmente, todo o processo deveria ser pautado pela legalidade e consenso entre as 

partes. 

 

Our destination is clear: to see in place a fair political 
settlement in Northern Ireland – one that lasts, because 
it is based on the will and consent of the people here. 
(…) My message is simple. I am committed to 
Northern Ireland. I am committed to the principle of 
consent. And I am committed to peace. A settlement is 
to be negotiated between the parties based on consent 
43. 

 

                                                            
43 Discurso proferido na Royal Agriculture Society, em Belfast, Irlanda do Norte, em 16 de maio de 
1997. 
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 Coerente com estas classificações, os discursos de Blair sobre o Exército 

Republicano Irlandês pregavam muito mais uma necessidade de enquadramento legal 

das demandas dos norte-irlandeses – principalmente através do diálogo e negociações 

transparentes - que propriamente uma estratégia de exceção em relação aos mesmos. 

Assim, o IRA deveria cessar os atos de violência para que as reivindicações 

sustentadas pelo mesmo pudessem ser tratadas dentro da normalidade legal 

estabelecida pelo papel do Estado no âmbito doméstico. Já o terrorismo não-europeu 

seria assunto para o Sistema de Estados lidar, uma vez que o fenômeno transcendia os 

limites geográficos e administrativos dos Estados-Nação (figura 1). 
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domésticos como inadequado passa, após os ataques aos Estados Unidos, ser 

considerado como inaceitável de acordo com critérios criados pelo Sistema de Estados. 

O terrorismo do IRA não pode mais ser aceito não pelo fato de ir contra as leis do 

Reino Unido, e sim, por escapar do escopo legítimo de contestação internacional 

construído pelas relações entre Estados no ambiente internacional. O segundo 

movimento deslocou o terrorismo, até então considerado como internacional – no 

sentido de pertencer à lógica do Sistema de Estados – para uma região exterior a estes 

limites. Deste modo, após o 11 de setembro, o terrorismo dito islâmico é duplamente 

renegado à exterioridade. Um fenômeno não somente externo ao âmbito doméstico dos 

Estados, e, portanto, não passível de julgamentos legais, como também externo ao 

próprio Sistema de Estados. 

 

First of all, there has to be a response to bring those 
terrorists who committed this attack [September, 11th] 
to account. And we will play our full part in that. And 
secondly, there has then to be an agenda that we 
construct at an international level that involves the 
whole of the international community in dismantling 
the machinery of international terrorism, how it´s 
financed, how these people move about the world, the 
countries that harbor them and give them help.44

I see the world in these terms, and for me this is non-
negotiable because I believe it deeply, I think we face 
a global threat based on this global terrorism, I think it 
threatens not just the stability of this region but of the 
wider world, I think there is a link between 9-11, what 
happened on 7 July last year in London, what 
happened in Madri, what happens in the terrorism 
right round this region, what is happening today in 
Iraq and Afghanistan where we are trying to help 
democratic governments, elected by their people, be 
free and liberated from terrorism 45. 

                                                            
44 Notem neste discurso que a categoria internacional utilizada para se referir ao Sistema de Estados 
possui conotação ontológica. Já o adjetivo internacional que se refere ao terrorismo indica apenas o raio 
de ação do mesmo. Assim, dentro desta lógica, o terrorismo seria um fenômeno externo ao 
internacional, por colocar o mesmo em perigo, mas que possui alcance internacional no sentido de afetar 
a relação entre os Estados. Entrevista concedida à CNN, em 16 de setembro de 2001. 

45 Entrevista coletiva, concedida em 09 de setembro de 2006, em conjunto com o Primeiro-Ministro 
israelense Ehud Olmert. 
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 Desta forma, tem-se uma nova classificação em que o inimigo público é 

apontado não somente como perigoso para a sobrevivência dos Estados, mas também 

como potencialmente perigoso para o próprio conceito de Internacional. A dicotomia 

que antes classificava a relação entre terroristas e Estados em termos de posições 

incompatíveis, passa a utilizar conotações ontológicas segundo as quais o terrorismo 

dito islâmico seria o viés bárbaro em contraposição à civilidade das relações entre 

Estados. 

 

But it is a war, if you like, between the civilised world 
and fanaticism. And whatever banner that fanaticism 
marches under, it´s important that we recognize these 
are people who will stop at nothing 46. 

September 11th was an act of evil. In its response, the 
international community has shown that by acting 
together with a sense of shared values and shared 
mission, it can be a force for good.47

 

Desta forma, apesar de Tony Blair pregar que o terrorismo após o 11 de 

setembro possui caráter internacional, não podendo ser aceito em hipótese alguma, as 

distinções operacionalizadas em relação ao mesmo apenas reclassificam suas posições 

fazendo com que tanto o terrorismo praticado pelo IRA, quanto o terrorismo 

alegadamente islâmico, subam na escala de rejeição política48. O terrorismo europeu 

passa de uma dicotomia que separava legais e ilegais para uma polarização amigo-

                                                            
46 Entrevista concedida à CNN em 16 de setembro de 2001. 

47 Mensagem de Ano Novo proferida em 30 de dezembro de 2001. 

48 Apesar de Blair, em alguns discursos, negar um relação direta entre os avanços do processo de paz na 
Irlanda do Norte e o 11 de setembro, e afirmar a necessidade do IRA respeitar as leis inglesas, é 
inegável que as conquistas advindas destas negociações foram alcançadas muito mais a partir de 
negociações políticas que através de ações que conformassem o IRA às leis britânicas, principalmente 
no período posterior aos ataques aos EUA. Fato este comprovado pela presença de negociações secretas 
(assumidas pelo próprio governo inglês) e pela ausência de ataques a partir de setembro de 2001. 
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inimigo, enquanto o terrorismo islâmico seria transferido de inimigo dos governos para 

inimigos do próprio Sistema de Estados (figura 2). 
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Figura 2 – Conceito de terrorismo e a dicotomia inside-outside após o 11 de setembro 

 

Nesta transição, o primeiro ganha status de hostis, enquanto o segundo é 

classificado como bárbaro em contraposição à ‘civilidade’ do Sistema Internacional. 

 

This is not a clash between civilisations. It is a clash 
about civilization. It is the age-old battle between 
progress and reaction, between those who embrace and 
see opportunity in the modern world and those who 
reject its existence; between optimism and hope on the 
one hand; and pessimism and fear on the other.49

 
                                                            
49 Discurso proferido em Londres, em 21 de março de 2006. 
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Este duplo movimento aumenta a possibilidade de se utilizar a lógica da 

exceção contra os grupos terroristas. Quanto mais determinado fenômeno é localizado 

na externalidade dos Estados, maior a legitimidade dos governos em mobilizar 

medidas de exceção contra o perigo. Assim, à medida que o terrorismo ‘islâmico’ é 

deslocado para a periferia do Sistema de Estados, narrativas são criadas para justificar 

a utilização de medidas drásticas, não contempladas em nenhum arcabouço legal, na 

luta contra este inimigo. Exceções estas, não somente por não se pautarem nas 

referências legais de ação, mas também, por colocarem em xeque direitos garantidos 

por estes parâmetros. 

 

The challenge of this type of terrorism is not one that 
can be met by the policing methods of the 1990s. I 
also say I believe it is wrong to frame this debate 
simply in terms of the civil liberties of terrorist 
suspects. Of course their liberties are important, but so 
are the liberties of the people who may be victims of a 
terrorist attack, what about their most basic civil 
liberty – the right to life? 50

                                                            
50 Entrevista coletiva de imprensa concedida em Downing St., em 07 de novembro de 2005. 
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3 - SEGURANÇA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 Durante o período da Guerra Fria, o campo de conhecimento das Relações 

Internacionais foi marcado por debates que privilegiavam discussões sobre a questão 

da segurança. Tendo como base uma perspectiva mais tradicional e conservadora51, 

estas discussões focavam os Estados como unidades básicas de análise e relacionavam 

o poder dos mesmos à capacidade militar de cada um (Keohane, 2001, 2005). 

 O fenômeno do terrorismo, apesar de sempre ter sido ligado aos debates sobre 

segurança, não era considerado como preocupação prioritária durante este período. 

Grande parte das vezes, a adjetivação de um ato, ou grupo, como terrorista só 

acontecia quando relacionado ao debate maior sobre a bipolaridade ou quando 

relacionado a países que passavam por revoluções teocráticas como, por exemplo, o Irã 

(Crenshaw, 2003). 

 O fim da Guerra Fria trouxe novos parâmetros para a discussão sobre 

segurança. O papel dos Estados como principais atores internacionais começou a ser 

relativizado e a questão militar passou a dividir espaço com outras instâncias, até então 

não relacionadas à preocupação com a segurança. O término deste período foi 

marcado, também, por novos paradigmas teóricos que passaram a questionar a 

materialidade das justificativas sobre perigos existenciais, dando ênfase no papel das 

percepções e discursividades envolvidas em todo processo de securitização52. Assim, a 

partir da década de 90 do século passado, discutir segurança e terrorismo significava, 

primeiro, questionar sob quais condições determinadas instâncias da vida internacional 

poderiam, ou não, ganhar o status de segurança e, conseqüentemente, serem tratadas 

como tal pelos atores internacionais. 

 
                                                            
51 Buzan, Waever e de Wilde (1998) citam como autores que desenvolvem uma perspectiva mais 
tradicional sobre segurança: Chipman, Walt e Gray. Entre os autores que tentam expandir o conceito e 
análise de segurança para patamares menos tradicionais, são citados (além deles próprios): Ullman, Jah, 
Lemaitre, Nye and Lynn-Jones, Matthews e Tickner. 

52 Segundo Buzan, Waever e de Wilde (1998), estas demandas por novas abordagens sobre segurança 
não se restringiam às Academias. Importantes atores políticos também começaram a promovê-las após o 
fim da Guerra Fria. 
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3.1- Definindo o conceito de Segurança 
 

 Como qualquer outro conceito utilizado no campo de conhecimento de 

Relações Internacionais, não é fácil achar um consenso sobre a definição de 

‘segurança’. Uma vez que a abordagem da presente pesquisa optou pelo aporte pós-

estruturalista, esta tarefa de definição se mostra, senão mais árdua, pelo menos mais 

infértil. A lógica pós-estrutural pressupõe a constante fluidez de qualquer instância 

conceitual. Assim, partindo dos estudos de Derrida (2004) chegamos à conclusão de 

que nunca é possível definir algo de forma objetiva. O máximo que conseguimos 

construir é uma definição provisória, pautada muito mais pela indicação do que não 

vem a ser determinado fenômeno, que propriamente pela indicação daquilo que o 

compõe. No caso da segurança, portanto, se decidirmos ser fiel à lógica derridiana, 

qualquer tentativa de iniciar nossos estudos através de definições conceituais objetivas 

estaria já fadada ao fracasso. 

 Entretanto, se o leque de autores considerados pós-estruturalistas for 

flexibilizado – mesmo que de forma provisória – para que uma definição para o 

fenômeno da segurança seja adotada, talvez se possa traçar um esboço daquilo que 

vem a ser o foco deste capítulo. Buzan, Waever e de Wilde (1998) citam três ‘passos’ 

que devemos seguir para considerar um fenômeno como relativo à segurança: “Uma 

securitização bem sucedida, então, possui três componentes (ou passos): ameaças 

existenciais, ação de emergência, e afeta relações entre unidades quebrando livremente 

as regras”(p. 26).53 Isto significa, primeiro, que determinado fenômeno somente será 

considerado como relativo à segurança, uma vez que coloque em risco a existência de 

determinado objeto54. Este objeto, como será mostrado mais à frente, pode ser tanto 

um indivíduo, quanto um grupo, Estado, ideologia, ou até certo grau de civilização. O 

                                                            
53 A successful securitization thus has three components (or steps): existential threats, emergency action, 
and effects on interunit relations by breaking free of rules. (Tradução nossa) 

54 Neste ponto, é possível notar uma influência hobbesiana no escopo de análise dos autores. Assim 
como Hobbes definia a sobrevivência como prioridade para qualquer indivíduo (lógica mais tarde 
retomada pelo Realismo), também os autores localizam os processos de securitizações entre aqueles 
prioritários no ambiente internacional. Esta abordagem, portanto, é coerente com a designação 
formulada por Waever que se auto-intitula um ‘realista pós-estruturalista’. (Buzan, Waever, de Wilde, 
1998). 
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importante é que determinada instância se sinta existencialmente ameaçada por 

determinado tipo de risco. Segundo, é preciso que medidas emergenciais sejam 

tomadas em relação ao perigo que se apresenta. Se, por ventura, determinado objeto 

esteja ‘de fato’ prestes a perder sua existência, mas o mesmo assim não o perceba, a 

segurança não estaria conformada àquela situação. Neste caso, segurança é algo 

produzida discursivamente (speech act) e até mesmo negociada entre atores que a 

apontam e suas respectivas audiências. Em outras palavras, uma situação de segurança 

somente pode ser caracterizada como tal, uma vez que a iminência de medidas 

existenciais seja negociada entre aqueles que assim a indicam e a parte potencialmente 

afetada. 

 Por fim, para que um fenômeno seja relacionado à questão da segurança, é 

preciso que também haja a legitimidade política para a quebra de regras naquela 

situação dada. Assim, segurança refere-se a uma situação de exceção. Só é possível 

falar em regras e, conseqüentemente, no respeito às mesmas, uma vez que a existência 

dos seus formuladores, e objetos aos quais se referem, esteja assegurada. Cuidar da 

segurança, neste sentido, significa manter a sobrevivência de determinado referencial 

em nome do qual normas são criadas e respeitadas. A decisão, portanto, sobre se 

determinada situação deve ser, ou não, considerada como relacionada à segurança 

envolve a decisão sobre quem terá a legitimidade de passar por cima das regras em 

nome da existência do próprio objeto potencialmente em risco. 

 

Securitização não é completa apenas por quebrar as 
regras (que pode tomar várias formas) ou somente por 
ameaças existenciais (que podem levar a nada) mas 
por casos de ameaças existenciais que legitimizam as 
quebras de regras. (Buzan, Waever, de Wilde, 1998, p. 
25).55 56

                                                            
55  Securitization is not fulfilled only by breaking rules (which can take many forms) nor solely by 
existential threats (which can lead to nothing) but by cases of existential threats that legitimize the 
breaking of rules. (Tradução nossa)  
56 Esta definição, entretanto, ainda precisa, para os propósitos da obra citada ser restringida. Assim, ao 
se propor analisar ‘Segurança Internacional’, ou autores focam a referência no âmbito do Estado (apesar 
de considerarem outros atores não Estatais) e acabam por delimitar fenômenos de segurança mais 
macros, eliminando, deste modo, o risco de instâncias mais micros (como uma família, por exemplo) 
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3.2- Segurança, risco e percepção 
 

 Campbell, em seu livro ‘Writing Security’ (1998), faz uma distinção entre 

aquilo que pode ser chamado de ‘perigo’57 e o que é considerado como ‘risco’58 no 

cotidiano59. De acordo com este autor, a noção de perigo não é uma condição objetiva. 

Para que determinada situação, ou agente, seja considerado como perigoso, aquele que 

se sente ameaçado, necessariamente, deve o perceber como tal. De acordo com o autor: 

“Perigo não é uma condição objetiva. Não é uma coisa que exista independentemente 

daqueles que possam se tornar uma ameaça” (Campbell, 1998, p.1)60. Assim, a 

característica de algo como perigoso só pode ser construída como tal a partir da 

perspectiva do potencial alvo desta ameaça. Ainda de acordo com Campbell, esta 

constatação da subjetividade do que é considerado, ou não, como perigo não exclui a 

existência material dos mesmos61. Para Campbell: 

 

Nada é um risco em si mesmo; não há riscos na 
realidade. Mas por outro lado, qualquer coisa pode 
estar em risco; tudo depende em como alguém analisa 
o perigo, considera o evento. Como Kant deve ter 
colocado, a categoria de risco é a categoria do 

                                                                                                                                                                            
requererem o status de securitização e, por conseguinte, serem passíveis de análise em sua obra. (Buzan, 
Waever, de Wilde, 1998). 

57 No original: danger 

58 No original: risk 

59 A relação feita no presente trabalho entre as concepções de Buzan, Waever, de Wilde e a obra de 
Campbell não pressupõe similaridade de visões entre os mesmos. Apesar dos três primeiros autores se 
afastarem de abordagens mais tradicionais sobre o conceito de segurança, os mesmos não partem de 
pressupostos pós-estruturalistas (com exceção de Waever), como é o caso de Campbell. Para os 
objetivos do presente trabalho, entretanto, os pontos ressaltados de forma isolada na teoria de cada um 
deles são complementares, na medida em que empregam a lógica discursiva como um dos elementos 
fonte do processo de securitização. 

60 Danger is not an objective condition. It [sic] is not a thing that exists independently of those to whom 
it may become a threat. (Tradução nossa) 

61 Apesar de ser considerado um autor pós-estruturalista, neste ponto Campbell se afasta das vertentes 
pós-estruturais mais radicais, uma vez que a questão da materialidade não é questionada, mas apenas 
relativizada pelas interpretações sobre a mesma. 
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entendimento; não pode ser dada em sensibilidade ou 
intuição. (Campbell, 1998, p. 2).62

 

 Esta abordagem menos conservadora sobre a questão do que deve, ou não, ser 

considerado como perigo abre espaço para relativizações sobre a hierarquização de 

possíveis riscos para a sociedade. Como será visto a seguir, o fato de um Estado, por 

exemplo, investir mais recursos no combate ao terrorismo não significa, 

necessariamente, que este fenômeno seja aquele que mais coloca em risco a existência 

da sociedade. Em outras palavras, a distribuição dos investimentos sociais na 

prevenção, ou combate, de supostos ‘perigos’ varia não em relação direta ao prejuízo 

ou ameaça concreta daquela instância ao objeto em questão, e sim, tendo em vista 

como determinado perigo é subjetivamente traduzido em termos de ameaça63. 

 Outra importante reflexão feita por Campbell (1998) refere-se ao caráter 

discursivo da noção de segurança. De acordo com as novas abordagens sobre este 

tema, determinada instância somente será considerada como importante para a 

segurança de uma sociedade a partir do momento em que determinados discursos sobre 

a mesma a apresentarem como tal. O processo de securitização, assim, passa 

inevitavelmente pela construção de narrativas e estratégias discursivas que apresentam 

determinado aspecto como algo referente à sobrevivência de determinado grupo, 

                                                            
62 Nothing is a risk in itself; there is no risk in reality. But on the other hand, anything can be a risk; it all 
depends on how one analyzes the danger, considers the event. As Kant might have put it, the category of 
risk is a category of the understanding; it cannot be given in sensibility or intuition. (Tradução nossa) 

63 De acordo com Jackson (2005): “The actual risk from terrorism is minute: in statistical terms the risk 
of being killed in a terrorist attack ranks somewhere near the risk of being killed by DIY accidents, 
lightning strikes or bee stings (Barker 2002:37). Certainly, it does not even begin to compare America´s 
annual death toll from gun violence: since 1965 close to a million Americans have died from gunshot 
wounds and in 2000 a total of 28.117 people died in weapons-related incidents – more than 10.000 of 
whom were murdered (North 2002:162). Even in 2001, America´s worst year on record, the casualties 
form terrorism were still vastly outnumbered by deaths from automobile accidents and pedestrian 
deaths, alcohol and tobacco-related illnesses, suicides and a great many diseases like influenza, cancer, 
rabies and liver disease. At a global level, the estimated 1.000-7.000 yearly deaths from terrorism pales 
into insignificance next to the 40.000 people who die every day from hunger, the 500.000 people who 
are killed every year by light weapons and the millions who die annually form diseases like influenza 
(3.9 million annual deaths), HIV-AIDS (2.9 million annual deaths), diarrhoeal (2.1 million annual 
deaths) and tuberculosis (1.7 million annual deaths) (Hough 2004:155). The United Nations recently 
estimated that 150.000 people die every year form increased diseases caused by global warming is really 
a much greater threat to humanity than terrorism (Lynas 2004, pp. 92,93). 
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ideologia ou patamar de civilização64. Como Buzan, Waever e de Wilde (1998) 

chamam a atenção, citando Waever e Austin: “O processo de securitização é o que a 

teoria da linguagem é chamado de ato de fala. Não é interessante como um signo referente a 

algo mais real; é o pronunciar por si próprio que é um ato. Ao falar as palavras, algo é 

feito”(p. 26).65 Isto, entretanto, não significa que qualquer coisa possa ser transformada 

em uma questão de segurança. Determinadas fronteiras existem limitando as 

possibilidades de criação destes discursos. 

 O primeiro limite existente à criação de um discurso sobre segurança está na 

necessidade de utilização de elementos já existentes. A significação de um 

determinado fenômeno como algo perigoso e, conseqüentemente, potencialmente 

arriscado, só é possível a partir do momento que outros significantes já utilizados no 

passado sejam mobilizados para gerar sentido naquela nova situação. Utilizando uma 

terminologia derridiana, é possível dizer que, apesar da inevitável flutuação dos 

significantes na busca constante dos seus pretensos significados, somente é possível 

estabelecer uma relação objetiva, mesmo que ainda assim arbitrária, a partir de um 

determinado rastro deixado pela implosão da relação anterior. Toda instabilidade 

estrutural que gera sua desconstrução produz, também, as pistas através das quais serão 

construídas as estruturas seguintes. Dar significado aos fenômenos, de acordo com 

Derrida, significa reconstruir, a partir de resquícios de construções anteriores, aquilo 

que será gerado pela instabilidade da formação passada. Em um constante fluxo de 

significações, todo discurso construído, necessariamente, repousa sobre espórios de 

antigas narrativas (Derrida, 2004). A securitização dos fenômenos não escapa a esta 

lógica. Para que algo seja apresentado discursivamente como risco à existência de 

determinado agente, instituição ou grau de civilização, necessariamente terá que fazer 

uso de estratégias que retomam a memória de outros episódios relativos à segurança. 

                                                            
64 Isto não significa que um discurso securitizado irá, necessariamente, utilizar a palavra ‘segurança’. 
Segundo Buzan, Waever, de Wilde (1998): “Actors who securitize do not necessarily say ‘security,’ nor 
does their use of the term security necessarily always constitute a security act. We use our criteria to see 
if they take the form of ‘politics of existential threats,’ with the argument that an issue takes priority 
over everything else and therefore allows for a breaking of the rules.’ (p. 33) 

65 The process of securitization is what in language theory is called a speech act. It is not interesting as a 
sign referring to something more real; it is the utterance itself that is the act. By saying the words, 
something is done . (Tradução nossa) 
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Por exemplo, após os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, a 

narrativa empregada para a securitização da ‘guerra contra o terror’ utilizou, 

primariamente, antigos discursos e analogias com a Segunda Guerra Mundial e os 

ataques à Pearl Harbour (Jackson, 2005). 

 Um outro limite encontrado em todo processo de securitização está no fato de 

que um determinado fenômeno somente será considerado como relativo à segurança à 

medida que o público deste discurso assim o aceite. Não é possível impor uma 

determinada agenda de segurança à sociedade sem o respaldo da própria população. De 

acordo com Buzan, Waever, de Wilde (1998): 

 

Para indivíduos ou grupos, falar de segurança não 
garante sucesso. Uma securitização de sucesso não é 
decidida pelo securitizador, mas pela audiência do ato 
de fala de segurança: a audiência aceita que algo é 
uma ameaça existencial a um valor compartilhado? 
Então, segurança (assim como toda a política) 
finalmente não se apóia nem nos objetos nem nos 
sujeitos, mas entre os sujeitos. (cf. Arendt 1958, 1959; 
Waever 1990; Huysmans 1996) (p. 31).66

 

 A securitização de um fenômeno é, então, algo negociado entre os produtores 

do discurso que o identifica como risco e a audiência que o aceita até determinado 

limite como tal. Isto não significa, necessariamente, uma dicotomia maniqueísta que 

polariza entre a simples aceitação ou não do discurso criado. Entre a produção de uma 

narrativa de securitização por determinado agente e a aceitação da mesma por 

determinado público, temos muito mais uma gama de intensidades que uma simples 

escolha entre a aceitação ou rejeição. A própria evolução dos discursos do presidente 

Bush, desde o 11 de setembro de 2001, até a invasão do Iraque em 2003, comprova 

                                                            
66 For individuals or groups to speak security does not guarantee success (cf. Derrida 1977a; Waever 
1995,b). Successful securitization is not decided by the securitizer but by the audience of the security 
speech act: does the audience accept that something is an existential threat to a shared value? Thus, 
security (as with all politics) ultimately rests neither with the objects nor with the subjects but among the 
subjects. (Tradução nossa) 
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que a lógica de securitização discursiva é muito mais algo processual que uma 

ocorrência localizada no tempo. A própria aceitação ou não das narrativas e os termos 

desta aceitação, ou rejeição, pelo público são elementos cruciais na compreensão das 

estratégias adotadas pelos produtores dos discursos. A relação entre produtores e 

receptores possui um formato muito mais de dinâmica relacional que propriamente de 

momento único conformador de oferta e procura. Os discursos do Ex-Primeiro-

Ministro Tony Blair podem, assim como os já citados do governo Bush, ser 

visualizados como uma constante negociação entre produtor e receptor na qual os 

passos dados na criação das narrativas têm como parâmetro as últimas reações por 

parte da audiência, seja para confirmar, ou rechaçar, as alternativas apresentadas até 

então (Fairclough, 2000). 

 Além dos limites citados na produção de discursos sobre segurança, devemos 

analisar, também, os resultados da aceitação de determinadas narrativas. De acordo 

com Lene Hansen (2006), toda produção discursiva sobre segurança gera, 

necessariamente, determinadas responsabilidades uma vez que são aceitas. Primeiro, é 

preciso lembrar que o sucesso na construção de uma narrativa de securitização sobre 

determinado fenômeno não se estabelece em um ambiente ausente de poder. A 

negociação entre produtor e audiência é permeada por legitimações, estratégias e 

manipulações que refletem um poder relacional entre os agentes envolvidos, fazendo 

com que toda produção discursiva seja resultado de um jogo de forças. Deste ponto-de-

vista, o sucesso na construção discursiva em determinado ambiente significa a 

imposição de determinadas perspectivas em detrimentos de outras tantas possíveis. 

Este consenso, mesmo que temporário, a respeito de determinada abordagem investe 

tanto produtor quanto audiência de responsabilidades relativas àquela aceitação. 

Assim, uma vez que o fenômeno terrorista é negociado e aceito narrativamente como 

questão prioritária de segurança nacional, imediatamente é gerada a responsabilidade 

por parte do governo de combater sua ocorrência, como também a própria população 

passa a ser cobrada no sentido de aceitar e até mesmo de ajudar nas políticas 

implementadas para tal fim. Para Lene Hansen (2006): 
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Discursos de segurança são assim caracterizados por 
uma política dinâmica dual: eles investem as políticas 
de segurança decretadas com o poder legítimo para 
empreender ações decisivas e excepcionais, mas eles 
também constroem essas ações com uma 
responsabilidade para fazer isto. Essas mobilizações 
de poder e responsabilidade são intimamente ligadas: a 
construção de algo como algo tão ameaçador como 
para autorizar ação decisiva é seguida por 
responsabilidade para responder a essas ameaças.  (p. 
35)67

 

 A negociação, portanto, sobre os discursos de segurança, não apenas decide 

sobre até que ponto o processo de securitização de determinado assunto será aceito. Na 

própria negociação encontramos também a formação de responsabilidades mútuas 

sobre o assunto, como a própria construção dos sujeitos que negociam. Ao invés de 

considerarmos os agentes como dados, ou uma ontologia que precede o debate, 

devemos considerar que as próprias partes que negociam são construídas e 

reconstruídas no decorrer do processo. As negociações sobre narrativas a respeito do 

terrorismo feitas pelo ex-Primeiro-Ministro Tony Blair, servem não apenas para gerar 

consensos sobre a agenda de segurança daquele país. Ao mesmo tempo em que esta 

agenda é construída estabelecendo hierarquias de investimento em segurança, ela 

também contribui na produção de responsabilidades solidárias de acordo com o 

resultado das negociações e, ainda, estabelece legitimidades e particularidades a 

respeito do Ex-Primeiro-Ministro como ator político-social e da audiência como co-

responsável pela proteção do Estado contra o perigo estabelecido discursivamente. 

 Ao contrário das abordagens mais tradicionais e conservadoras sobre 

segurança, estas novas perspectivas, principalmente aquelas vindas do pós-

estruturalismo, não fazem uma relação direta causal entre determinado perigo e as 

ações provenientes por parte dos atores em relação ao mesmo. De acordo com 
                                                            
67 Security discourses are thus characterized by a dual political dynamic: they invest those enacting 
security policies with the legitimate power to undertake decisive and otherwise exceptional actions, but 
they also construct those actors with a particular responsibility for doing so. These mobilizations of 
power and responsibility are intimately linked: the construction of something as so threatening as to 
warrant decisive action is followed by a responsibility for answering those threats (Tradução nossa). 
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perspectivas menos racionalistas, uma vez que determinada situação de perigo é 

legitimada como tal por parte de determinados agentes, uma gama de possibilidades de 

comportamentos se abre dentre as quais é possível negociar quais serão as 

implementadas e quais serão deixadas de lado em determinado momento. Assim, o 

fenômeno do terrorismo não necessariamente precisa ser tratado como questão de 

segurança nacional ou como item prioritário em uma agenda estatal. A história nos 

mostra que, apesar do terrorismo ser considerado atualmente como uma das principais 

ameaças aos países ocidentais do Primeiro Mundo, outras alternativas não só já foram 

viáveis como, até mesmo, implementadas em outras situações. Jackson, em seu livro 

‘Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counter-Terrorism’ (2005) 

chama a atenção para a existência destas visões alternativas: 

 

(...) toda a escala de estratégias alternativas anti-
terroristas teriam se tornado possível. Criticamente, 
outros ataques terroristas – os ataques de Lockerbie 
sendo um exemplo – foram construídos 
discursivamente como crimes e julgados através de 
meios legais. Apesar do processo de Lockerbie ter 
durado décadas, suspeitos foram eventualmente 
entregues para julgamento, sentenças foram impostas e 
compensações foram pagas. Se tivesse sido construído 
como um ‘ato de guerra’, da mesma forma que foi o 
11 de setembro de 2001, o resultado teria sido 
destruidoramente diferente. (p. 40)68

 

 A decisão sobre quais narrativas adotar diante de determinado acontecimento, 

será tomada através do processo de negociação com a audiência. Claro que, nesta 

relação, vários outros fatores entram em jogo. Seria ingenuidade imaginar que a 

negociação sobre possíveis narrativas seja restrita a dois atores apenas (governo e 

                                                            
68 (...) a whole range of alternative counter-terrorist strategies would have become possible. Critically, 
other terrorist attacks – the Lockerbie bombing being one example – were discursively constructed as 
crimes and prosecuted trough legal means. Although the Lockerbie process took decades, suspects were 
eventually handed over for trial, sentences were carried out and compensation paid. If it had been 
constructed as an ‘act of war’ in the way September 11, 2001 was, the outcome could have been 
destructively different (Tradução nossa). 
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população). Como será descrito mais à frente, outros agentes, denominados por Buzan, 

Waever e de Wilde (1998) como functional actors, poderão entrar em cena 

influenciando a relação entre os atores principais (security actors). Empresas, mídia, 

grupos organizados, ONGs e outros Estados podem intervir em determinado momento 

fazendo com que uma negociação de securitização ganhe novas variáveis que afetarão 

tanto o formato das transações discursivas como, também, seu produto final. No caso 

das negociações entre o ex-Primeiro-Ministro Tony Blair e a população da Irlanda do 

Norte, observadores externos e até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill 

Clinton, foram cruciais no decorrer do processo, interferindo (para o bem, ou para o 

mal) no tom das negociações e influenciando os resultados advindos das mesmas. 

Também a própria personalidade dos atores envolvidos no processo acaba por 

influenciar os parâmetros sobre os quais a narrativa será negociada. Comparando os 

discursos do ex-Ministro Tony Blair com os do presidente George W. Bush, podemos 

notar uma constante na qual o terrorismo é tratado pelo primeiro sempre como algo 

complexo e com vários ‘nós’ ainda por serem desatados. Já para este último, o 

fenômeno terrorismo é retratado de forma mais simples, maniqueísta, como se o alvo a 

ser combatido não necessitasse de maiores reflexões ontológicas e o caminho a ser 

percorrido para se atingir os objetivos já estivesse claro para todos os americanos 

(Johnson, 2002). 

 Outra característica a ser destacada no processo de transação narrativa é o fato 

de, em toda negociação, haver a presença de fatores tanto conscientes, quanto 

inconscientes, por parte de quem argumenta a favor de determinadas perspectivas. 

Entretanto, a tentativa de separação entre o que é feito conscientemente pelos autores 

daquilo que seria mero resultado de processos simbólicos inconscientes é sempre 

infértil. Dentro da abordagem pós-estruturalista, que prevê uma impossibilidade 

dicotômica objetiva entre o racional e o não racional, cabe ao estudioso somente ficar 

atento para o fato de que todo processo de negociação discursiva não tem seus 

resultados restritos aos fenômenos em questão. Seja de forma consciente, ou não, os 

atores em processo de transação narrativa não só focam nas possíveis conseqüências de 

determinadas estratégias para aquilo que está em pauta, mas também se preocupam e, 

às vezes, possuem até maior interesse nos efeitos daqueles resultados para outras 

narrativas contemporâneas. Ainda citando Jackson (2005) como exemplo: 
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A invasão e ocupação do Iraque para prevenir a 
ameaça iminente colocada, por exemplo, pelas armas 
de destruição em massa do Saddam, resultou na 
obtenção de um número de outros objetos chaves de 
política externa: uma maior presença militar no 
Oriente Médio, o estabelecimento de outros regimes 
clientes na região, acesso a um número significativo 
de fontes de suprimento de petróleo, a opção por 
realocar bases militares americanas permanentes, da 
Arábia Saudita para o Iraque e uma maior habilidade 
para pressionar o Irã. Em resumo, construir uma 
ameaça massiva de “super terroristas” aliados aos 
“rouge regimes” traz muitas vantagens; há capital 
político a ser obtido pelo medo social e pânico moral. 
(p. 108)69

 

 Uma vez que a questão da segurança é estabelecida como discurso produzido 

socialmente, resta indicar quais são os atores potencialmente envolvidos em todo 

processo de securitização. O primeiro deles é denominado por Buzan, Waever e de 

Wilde (1998) como referent objects. Para que determinado agente, ou situação, seja 

percebido como ‘perigo’, é necessário que se tenha em mente o que está em risco pelo 

mesmo. Assim, referent objects referem-se a tudo aquilo que tem sua existência 

ameaçada em determinado momento, por determinado sujeito, instituição, ação ou 

situação. Referent objects podem ser pessoas, uma nação, determinada ideologia, ou 

até mesmo certo grau de civilização. Sempre que o perigo é interpretado em termos de 

risco, necessariamente, é preciso que se tenha em mente o que está sob perigo; qual o 

verdadeiro alvo de tal ameaça. Uma vez que o refent object seja detectado tem-se 

concomitante à sua identificação a legitimação para que o mesmo faça todo o possível 

                                                            
69 The invasion and occupation of Iraq to prevent the imminent threat posed by Saddam´s weapons of 
mass destruction for example, resulted in the achievement of a number of other key foreign policy 
objectives: a greater military presence in the Middle East, the establishment of another client regime in 
the region, access to a significant source of future oil supplies, the option of relocating America´s 
permanent military bases in Saudi Arabia to Iraq and a greater ability to apply pressure on Iran. In sum, 
constructing a massive threat of ‘super-terrorists’ allied to ‘rogue regimes’ has a great many advantages; 
there is political capital to be gained from social fear and moral panic (Tradução nossa). 
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no sentido de sobreviver. Assim, o processo de securitização envolve a definição dos 

potenciais alvos, como também a construção da legitimidade da sua defesa.  

Outros atores a serem destacados na construção de narrativas securitizantes são 

os chamados securiting actors. Se a criação da noção de segurança é algo discursivo, o 

autor, ou autores, daquela narrativa são os principais responsáveis na indicação dos 

referent objects. Securiting actors seriam, então, autores do discurso e agentes 

definidores do que estaria sob ameaça em determinado contexto. O fato, entretanto, de 

ser possível apontarmos atores produtores de discursos sobre segurança não significa, 

segundo os autores, que outros atores não possam influenciar no processo de criação 

deste discurso. 

Uma terceira, e última, categoria a ser apresentada seria a de functional actors. 

Estes últimos não se confundiriam com o alvo ameaçado, nem com os produtores do 

discurso sobre segurança, mas teriam papel crucial exercendo influência sobre a 

narrativa construída. Como exemplo, os autores citam o papel de uma companhia 

poluidora e a influência que a mesma pode exercer na construção de um discurso que 

coloque a poluição como fator de risco no setor ambiental. Esta companhia, não sendo 

nem referent objects, nem securiting actors, tentaria (e por vezes conseguiria) 

influenciar significativamente narrativas de securitização da poluição em relação ao 

meio-ambiente. Segundo os autores, mesmo que seja para tentar anular o processo de 

securitização da questão, a influência que a companhia poderia exercer sobre a 

transação narrativa não poderia ser descartada neste tipo de análise. 

 

3.3- Segurança, território e relações espaciais 
 

 O fim da Guerra Fria trouxe, também, novas concepções sobre o conceito de 

segurança. Após o colapso do bloco soviético, as relações entre Estados passaram por 

significativas mudanças fazendo com que tradicionais visões sobre a manutenção da 

ordem e equilíbrio de poder tivessem que ser revistas dentro deste novo contexto. O 

processo de globalização das últimas décadas acabou gerando várias demandas sobre o 

Sistema Internacional provocando certas tensões entre os níveis regional e global. 
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Assim, a questão da segurança a partir da década de 90, do século XX, começou a ser 

reconstruída através de um processo de deslocamento no qual o foco mais global, 

vigente durante a Guerra Fria, passou a ser transferido para questões mais regionais. 

Um processo contínuo, porém sempre marcado por contradições, rupturas e 

descontinuidades. Um novo parâmetro em que relações globais e regionais se 

intercalam, se complementam e se sobrepõem, gerando uma complexa rede de relações 

a partir da qual deve ser compreendido o fenômeno da segurança. 

 

3.3.1- Globalização e Regionalização 
 

 Segundo Buzan, Waever e de Wilde (1998), para entendermos a questão da 

segurança do Sistema Internacional após o fim da Guerra Fria, devemos primeiro 

identificar como as mudanças advindas da erosão do bloco soviético e do processo de 

globalização geraram determinadas tensões entre o global e o regional. Dentre as novas 

características deste período, podemos apontar: o fim da bipolaridade; a afirmação dos 

Estados Unidos como maior potência militar do planeta; a continuidade da produção 

de armas de destruição em massa por alguns países; maior interdependência entre os 

atores internacionais e expansão da democracia. 

 Em um primeiro momento, estas características apontadas poderiam nos levar a 

crer que o processo de regionalização das questões de segurança não resistiria à nova 

conjuntura. Em princípio, o fim da divisão bipolar do mundo abriria espaço para novas 

relações entre Estados, em detrimento da necessidade de cada unidade se ajustar a um 

dos dois blocos concorrentes da Guerra Fria. As tensões que aconteciam em cada 

região devido à luta entre Estados Unidos e União Soviética dariam lugar às relações 

mais globais entre as unidades internacionais, sem os limites impostos pelo fator 

ideológico vigente durante as décadas anteriores. Seguindo este mesmo raciocínio, 

poderíamos também concluir que a afirmação do papel dos Estados Unidos como 

maior potência militar mundial o elevaria ao papel de exclusividade como referência 

global fazendo com que especificidades regionais fossem ignoradas pelo poder 

hegemônico do mesmo. Um só Estado, com capacidade militar superior aos demais, 
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geraria um padrão de comportamento por parte das unidades em que os níveis 

regionais de análise passariam a ser considerados como secundários. A produção de 

armas de destruição em massa faria com que os países que as detêm pudessem, 

potencialmente, se transformar em ameaça para qualquer parte do mundo. A 

possibilidade de aniquilação trazida por novas tecnologias relativizaria as 

proximidades territoriais e a relação amigo-inimigo não se limitaria às fronteiras 

estatais.  

Por fim, tanto a democracia, quanto à interdependência, também colaborariam 

para uma não regionalização das relações entre atores internacionais, uma vez que a 

paz estabelecida por aquela forma de governo e a dependência mútua gerada por estas 

novas relações padronizariam as possibilidades de alianças e induziriam todos os 

Estados a se inserirem nas ‘regras’ do Sistema Internacional, independente das 

características de cada região. 

 Entretanto, apesar de em um primeiro momento estes fatores apontarem mais 

para um processo de globalização que de regionalização, ainda assim, é possível notar 

que a análise dos níveis regionais não só continua imprescindível para entendermos a 

segurança no Sistema Internacional, como é até mesmo reforçada por estes mesmos 

fatores citados acima. O fim da bipolaridade não significou somente o fim dos limites 

ideológicos para os Estados negociarem por todo o Sistema Internacional. Uma vez 

que o mundo não é mais dividido em dois blocos concorrentes, as especificidades e 

pluralidades regionais ganharam espaço para pautarem as relações entre Estados sem a 

necessidade de subordinação imediata a uma das grandes potências da Guerra Fria. 

Apesar dos Estados Unidos se afirmarem como maior potência militar mundial, houve, 

concomitante ao processo de derrocada do comunismo, um aumento do poder relativo 

de alguns países em regiões antes englobadas pelas ideologias da Guerra Fria. Assim, 

Alemanha, Japão, Índia e até mesmo Brasil, passaram a deter uma maior autonomia e 

poder relativo sobre suas respectivas regiões, fazendo com que o processo de 

globalização e interdependência fosse permeado por relações focadas em subunidades 

regionais, nas quais cada Estado citado consegue pautar padrões específicos de 
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comportamento limitados à região em que se localizam70. O próprio medo dos Estados 

Unidos em arcar com os custos de um controle global abriu espaço para a 

autodeterminação de certas regiões sem intervenção da grande potência71. Segundo 

Buzan, Waever e de Wilde (1998): 

 

Pode-se argumentar que os Estados Unidos detêm uma 
unipolar superioridade tecnológica-militar  e nível de 
gastos grande o suficiente para sustentar esta tendência 
centralizadora. Entretanto, apesar disto ser verdade em 
termos técnicos, este fato é compensado pela 
significativa falta de vontade dos Estados Unidos em 
arcar com os custos de usar este poder para qualquer 
um destes poucos planos. Os Estados Unidos 
desfrutam de um certo tipo de unipolaridade técnico-
militar, mas com aversão à perdas com barreiras que 
marginalizam seu impacto com outros fatores levando 
à regionalização. (p. 63)72

 

 Também a criação de armas de destruição em massa não foi acompanhada pelo 

processo de evolução nas formas de utilização às grandes distâncias. Assim, mesmo 

países que possuem armas nucleares não conseguiriam, caso fosse necessário, utilizá-

las contra alvos localizados à grande distância. Índia e Paquistão, por exemplo, apesar 

de deterem tecnologia para ataques com tais tipos de armas, têm suas capacidades de 

ataque restritas ao nível regional.  
                                                            
70 Segundo Buzan, Waever, de Wilde, (1998), outro fator que contribuiu para este fenômeno foi o 
processo de descolonização de alguns Estados. Alguns países, por exemplo, na África, tiveram 
lideranças regionais reforçadas a partir do momento em que Estados colonizadores se retiraram, 
deixando espaço para que os mesmos se reafirmassem regionalmente. 

71 Keohane (2001, 2005) também chama a atenção para os custos de um país que ocupa a posição de 
hegemonia no Sistema Internacional. Para este autor, o fato dos Estados Unidos serem considerados 
hegemônicos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial trouxe para o mesmo capacidade de 
interferência em posições estratégicas no mundo, mas, ao mesmo tempo, criou custos e 
responsabilidades para este Estado. Custos e responsabilidades estes nem sempre assumidos pelo 
hegêmona no Sistema Internacional. 

72 It might be argued that the United States retains a unipolar military-technological superiority and level 
of expenditure so overwhelming as to sustain a centralizing trend. But although it is true in a technical 
sense, this fact is offset by the deep U.S. unwillingness to bear the costs or take the risks of using this 
power for any but a few select contingencies. The United States enjoys a kind of technical-military 
unipolarity, but U.S. aversion to casualties and entanglements marginalizes its impact on the other 
factors pushing toward regionalization (Tradução nossa). 
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Por fim, a interdependência e democracia, apesar de colaborarem para a 

globalização das relações, devem ser vistas não como um processo homogêneo cujos 

efeitos sejam padronizados independente da região. Cada parte do globo estabelece 

padrões de interdependência que podem variar de região para região. Assim, dizer que 

o mundo está cada vez mais interdependente não significa, necessariamente, que este 

fenômeno possa ser verificado sempre da mesma forma em qualquer parte do Sistema 

Internacional. O fator regional ainda se mostra como variável importante quando 

estudamos as relações mútuas entre unidades. Também a democracia não é algo que se 

estabelece sempre da mesma forma, independente do Estado. Apesar da concepção 

moderna de Estado passar uma idéia de regularidade sobre a formação da unidade 

estatal, cada país possui suas especificidades fazendo com que não seja possível falar 

de um único tipo de democracia com capacidade de homogeneizar relações73. 

Este processo de regionalização das questões sobre segurança não significa, 

entretanto, uma securitização homogênea e inevitável das relações internacionais. Em 

alguns aspectos, a regionalização das relações entre unidades foi acompanhada por 

uma securitização da mesma. Em outros casos, porém, é possível verificar um contínuo 

processo de regionalização que, ao contrário de securitizar as relações, colaboram para 

que questões ligadas à segurança passem para um segundo plano. Nestes casos, a 

segurança é apenas a adjetivação de determinadas relações que, independente daquela, 

caminha para a regionalização dos padrões de comportamento das unidades 

internacionais. Deste modo, regionalização aqui não se refere a um fenômeno 

homogêneo ou necessariamente securitizador, e sim, a um processo que acontece de 

forma global, mas dentro das especificidades de cada região. 

 

 

                                                            
73 Outra razão para o processo de regionalização estaria na própria capacidade de movimentação das 
unidades estatais. Citando Hans Mouritzen, Buzan, Waever e de Wilde (1998) apontam para o fato de 
que, dependendo  do setor em questão, a capacidade de movimentação limitada dos agentes trabalharia 
para enfatizar acordos regionais, e não globais. Os autores, entretanto, chamam a atenção para o fato 
desta lógica se aplicar somente quando o foco é no Estado como principal unidade de análise. No caso, 
por exemplo, de firmas, ou até mesmo gangs internacionais, esta incapacidade de movimentação não é 
tão restritiva. 
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O efeito do fim da Guerra Fria foi geralmente menos 
dramático no Terceiro Mundo do que na Europa e 
Leste Asiático, mas o principio é o mesmo: a presença 
de uma superpotência muito enfraquecida deixa mais 
espaço para dinâmicas de segurança para tomar suas 
próprias formas e operar mais nas bases dos recursos, 
questões e percepções locais. As conseqüências dessa 
grande autonomia de segurança regional não são, de 
forma alguma, uniformes. Em algumas áreas, a 
retirada da superpotência parece ter facilitado a 
desecuritização; em outras, ela parece ter 
desecandeado altos níveis de securitização.(Buzan, 
Waever, de Wilde, 1998, pp. 66,67).74

 

3.4- A formação de complexos de segurança 
 

 De acordo com Buzan, Waever e de Wilde (1998), o processo de 

regionalização pós-fim da Guerra Fria é acompanhado, nas questões relativas à 

segurança, pela formação de complexos de seguranças (security complex). Para os 

autores, estes complexos podem ser definidos da seguinte forma: 

 

Um complexo de segurança é definido como um 
conjunto de unidades os quais grandes processos de 
securitização, des-securitização, ou ambos estão tão 
interligados que os seus problemas de segurança não 
podem racionalmente serem analisados ou resolvidos 
separadamente. A dinâmica formativa e estrutura de 
um complexo de segurança são normalmente gerados 
por unidades dentro deles – por suas percepções de 
segurança e interações entre si. Mas ele também pode 
surgir de securitizações coletivas de pressões externas 
que surgem de complexos meta-sistemas de operações, 

                                                            
74 The effect of the end of the Cold War has generally been less dramatic in the Third World than in 
Europe and East Asia, but the principle is the same: A much weakened superpower presence leaves 
more room for local security dynamics o take their own shape and to operate more on the basis of local 
resources, issues, and perceptions. The consequences of this greater regional security autonomy are by 
no means uniform. In some areas, the superpower withdrawal seems to have facilitated desecuritization; 
in others, it seems to have unleashed higher levels of local securitization. (Tradução nossa) 
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como o ambiente planetário ou a economia global.  (p. 
201)75

 

 De acordo com os autores, é possível apontar três componentes que formam os 

complexos de segurança: primeiro, a estrutura organizacional das unidades e as 

diferenças entre as mesmas; segundo, os padrões de relação na dicotomia amigo-

inimigo; e, por fim, a distribuição de poder entre as unidades que formam os 

complexos de segurança. Enquanto os itens dois e três são passíveis de mudanças, o 

primeiro item é considerado como mais estático. Tradicionalmente, os Estados têm se 

destacado como unidades formadoras de complexos internacionais, e a relação entre 

estas unidades se dá na mesma lógica tanto no nível do Sistema Internacional quanto 

regionalmente. Portanto, a variável organizacional das unidades e suas especificidades 

não sofrem muita alteração em relação às análises globais ou regionais.  

Já o segundo item – padrões de relação na dicotomia amigo-inimigo – pode ser 

traduzido, quanto à sua dinâmica, em uma escala que varia desde relações de 

interdependência pelo medo entre as unidades, passando por um grau intermediário no 

qual são encontrados alguns regimes de segurança, até o grau mais positivo no qual é 

possível encontrar uma comunidade de segurança. Assim, ao contrário de ser estática, 

a relação amigo-inimigo em complexos de segurança pode variar em graus de 

intensidade fazendo com que, dependendo do contexto, a ameaça à existência de 

determinados ‘referent objects’ esteja mais ou menos presente. 

 

(-) Interdependência pelo medo ___Regimes de Segurança___Comunidade de Segurança (+)76

                                                            
75  A security complex is defined as a set of units whose major processes of securitization, 
desecuritization, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analyzed 
or resolved apart from one another. The formative dynamics and structure of a security complex are 
normally generated by the units within it – by their security perceptions of, and interactions with, each 
other. But they may also arise from collective securitizations of outside pressures arising from the 
operation of complex metasystems, such as the planetary environment or the global economy (Tradução 
nossa). 

 

76 Adaptação gráfica do espectro citado por Buzan, Waever, de Wilde (1998, p. 12). 
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                Quanto à distribuição de poder, é possível verificar que, apesar da lógica 

regional predominar nos complexos de segurança, não podemos deixar de levar em 

consideração a interferência de forças externas. Estas influências vindas da 

externalidade dos complexos de segurança são uma das quatro possibilidades citadas 

pelos autores em relação ao que pode acontecer devido ao impacto de mudanças nestas 

estruturas. Primeiro, existe a possibilidade de manutenção do status quo, ou seja, 

mesmo passando por mudanças, estas não seriam suficientes para mudar as estruturas 

básicas conformadoras dos complexos de segurança. Neste caso, a distribuição de 

poder entre as unidades e as relações amigo-inimigo permaneceriam intactas. Uma 

segunda possibilidade advinda com a mudança nos complexos de segurança seria a 

ocorrência de transformações internas aos complexos. Ao contrário da primeira 

possibilidade, aqui já seria possível notar alterações significativas na estrutura básica 

dos complexos. Terceiro, é possível que mudanças provoquem transformações 

externas aos complexos, fazendo com que as fronteiras até então delimitadoras da 

estrutura possam ser expandidas, ou retraídas, com a aceitação, ou expulsão, de novas 

unidades. Por fim, há a possibilidade de overlay. Quando um ou mais poderes externos 

afetam a dinâmica dos complexos em questão77. Esta última possibilidade, quando 

ocorre, gera o fim do complexo de segurança, uma vez que a lógica regional que a 

embasa deixa de existir devido à imposição de vontades externas e supressão da 

dinâmica de segurança que o sustenta78. 

 

 

 

                                                            
77 Os autores, aqui, chamam a atenção para o fato de que não devemos confundir o fenômeno do overlay 
com a intervenção de grandes potências nos assuntos regionais. “This condition [overlay] (...) which 
normally involves extensive stationing of armed forces in the area overlain by the intervening great 
power(s) and is quite distinct from the normal process of intervention by great powers into the affairs of 
local security complexes. Intervention usually reinforces the local security dynamics; overlay 
subordinates them to the larger pattern of major power rivalries, and may even obliterate them” Buzan, 
Waever, de Wilde (1998,  pp. 12, 13). 

78 Outra possibilidade de ausência de complexos de segurança regionais ocorre quando determinados 
Estados de uma região detêm tão pouca capacidade de defesa que a construção de estruturas regionais de 
segurança acaba sendo impossibilitada. (Buzan, Waever, de Wilde, 1998).  
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3.5- Visões tradicionais x visões mais abrangentes sobre a segurança 
 

 Como foi dito no início deste capítulo, as demandas sobre segurança, advindas 

após o fim da Guerra Fria, colocaram em xeque as visões mais tradicionais sobre este 

tema. Até o início da década de 90, do século passado, as visões sobre segurança eram 

intrinsecamente ligadas às questões militares. Assim, discutir sobre segurança, ou 

analisar a capacidade de defesa de uma unidade, restringia-se a verificar o potencial 

militar de cada Estado. A presença da bipolaridade e a ausência de uma 

interdependência complexa, principalmente nas áreas ligadas à economia, geravam um 

contexto no qual preocupações com questões sociais, ambientais e econômicas fossem 

relegadas ao segundo plano e, dificilmente, eram vinculadas à segurança (Keohane, 

2001,2005). Esta visão predominante durante a Guerra Fria era, em parte, reforçada 

pela prevalência de um viés analítico realista e pela estratégia política norte-america de 

utilizar deste tema como justificativa para suas interferências. 

 

Durante a Guerra Fria, ‘segurança nacional’ era um 
slogan usado por políticos americanos para gerar apoio 
as suas políticas. A retórica da segurança nacional 
justificou as estratégias usadas, a custo considerável, 
para impulsionar a estrutura econômica, militar e 
política do ‘mundo livre’. Também proveu uma razão 
para a cooperação internacional e apoio para as 
Nações Unidas, assim como justificativas para 
alianças, ajuda internacional, e extensivos 
envolvimentos militares. 

Segurança nacional se tornou o símbolo favorito para 
os internacionalistas que preferiam um maior 
envolvimento americano nos assuntos mundiais. A 
unidade chave de política externa que coordenada, na 
Casa Branca, foi chamado de Conselho de Segurança 
Nacional. (Keohane, 2001, p. 5).79

                                                            
79 During the Cold War, ‘national security’ was a slogan American political leaders used to generate 
support for their policies. The rhetoric of national security justified strategies designed, at considerable 
cost, to bolster the economic, military, and political structure of the ‘free world’. It also provided a 
rationale for international cooperation and support for the United Nations, as well as justifications for 
alliances, foreign aid, and extensive military involvements. 
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 Esta visão realista também focava os Estados como principais atores 

internacionais. Assim, falar em segurança durante este período significava, 

necessariamente, discutir capacidades relativas militares de cada Estado e a relação 

destas capacidades com a preservação da existência dos mesmos. 

 Após o fim da Guerra Fria, demandas para uma abordagem mais ampla sobre 

segurança começaram a aparecer. Tanto por parte das Academias, quanto por parte de 

setores políticos, o fim da bipolaridade fez surgir a necessidade de estender a questão 

da segurança para áreas ainda não relacionadas ao tema. Seja devido a uma maior 

interdependência complexa (Keohane, 2001, 2005); ao crescimento das agendas 

econômicas e ambientais durante as décadas de 70 e 80, concomitante com a expansão 

transnacional de crimes (Buzan, Waever, de Wilde, 1998); ou a todos estes fatores em 

conjunto, o fato é que a necessidade de se discutir segurança através de uma agenda 

mais ampla tornou-se quase consensual a partir da década de 90. Até mesmo os autores 

que defendiam a permanência de uma visão mais conservadora nos assuntos relativos à 

segurança dos Estados dedicavam-se, no máximo, à tarefa de construir limites a esta 

ampliação conceitual que se estabeleceu. Deste modo, enquanto alguns autores mais 

conservadores tentavam manter o foco no Estado como principal unidade de análise 

para o fenômeno da segurança, outros admitiam incluir nas discussões outros atores, 

mas sem abandonar por completo as preocupações com o setor militar. 

 

Tradicionalistas contra-atacaram ao reafirmar 
argumentos convencionais sobre a primazia duradoura 
da segurança militar. Em graus variáveis, eles 
aceitaram a necessidade de se olhar mais amplamente 
às causas não militares de conflitos no sistema 
internacional e fizeram poucas tentativas explícitas 
para defender a centralidade do estado em análises de 
segurança em um tempo em que tantos atores não 

                                                                                                                                                                            
National security became the favorite symbol of the internationalists who favored increased American 
involvement in world affairs. The key foreign policy coordinating unit in the White House was named 
the National Security Council (Tradução nossa) 

 



  100

estatais estavam jogando fortemente no jogo militar. A 
maior parte dos tradicionalistas insistem no conflito 
militar como a chave definidora para a segurança e 
estão preparados para afrouxar o estato-centrismo. Por 
alguns - Jahn, Lemaitre, e Waever (1987) e Ayoob 
(1995) – têm o setor político como principal e Ayoob 
o estado como ponto focal, e um facilitador para ligar 
o conflito militar. Alguns tradicionalistas argumentam 
que houve apenas um simples retorno ao terreno 
natural do sujeito depois do estreitamento nuclear 
artificial da Guerra Fria, mas a estratégia chave era 
permitir abertura apenas ao máximo que poderia ser 
ligado à preocupações sobre a ameaça e o, de fato, uso 
da força entre atores políticos (Buzan, Waever, de 
Wilde, 1998, p. 3).80

 

 Entretanto, a necessidade de ampliação da agenda sobre segurança, tanto no 

sentido de englobar novos atores internacionais quanto também de ampliar o foco – até 

então em questões militares - para instâncias como a parte social, econômica e 

ambiental, enfrentaram alguns desafios. Primeiro, uma vez que a noção de segurança é 

levada para instâncias, até então, não relacionadas a este tema, isto acaba gerando uma 

natural ampliação da responsabilidade e legitimidade por parte dos Estados em 

intervenções nestas novas áreas. Uma vez que qualquer assunto pode ser visto como 

primordial para a manutenção da existência estatal, a interferência desta unidade é algo 

coerente com a lógica de ampliação desta agenda. Outro problema enfrentado pela 

expansão do conceito de segurança está no perigo de tudo passar a ser julgado a partir 

da agenda de securitização. Em última instância, a questão da segurança passaria a ser 

                                                            
80  Traditionalists fought back by reasserting conventional arguments about the enduring primacy of 
military security (Gray 1994b). In varying degrees, they accepted the need to look more widely at 
nonmilitary causes of conflict in the international system and made little explicit attempt to defend the 
centrality of the state in security analysis at a time when so many nonstate actors were playing 
vigorously in the military game. Most traditionalists insist on military conflict as the defining key to 
security and are prepeared to loosen their state centrism. But some – Jahn, Lemaitre, and Waever (1987) 
and Ayoob (1995) – hold the political sector as primary and Ayoob the state as the focal point, and ease 
the link to military conflict. Some traditionalists (Chipman 1992; Gray 1992) have argued that there was 
simply a return to the natural terrain of the subject after the artificial nuclear narrowing of the Cold War, 
but the key strategy was to allow widening only inasmuch as it could be linked to concerns about the 
threat or actual use of force between political actors. (Tradução nossa) 
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a medida de todas as coisas e, qualquer agenda internacional, necessariamente seria 

julgada a partir dos critérios da segurança81. 

 Um outro problema enfrentado na tentativa de expandir os critérios de análise 

sobre segurança, está no perigo de tudo se tornar passível de ser considerado como 

relativo ao processo de securitização. Se toda ameaça puder ser considerada como 

questão de segurança – não importando quais sejam os securiting actors, ou os referent 

objects – não existiria a possibilidade de distinção entre a agenda da segurança e outros 

tipos de agenda. Para isto, os autores que investem em uma flexibilização no conceito 

de securitização precisam qualificar quais ameaças realmente podem ser consideradas 

como pertencentes à agenda da segurança. Deste modo, de acordo com Buzan, Waever 

e de Wilde (1998): 

 

A necessidade é de construir uma conceitualização de 
segurança que signifique algo muito mais específico 
do que qualquer ameaça ou problema. Ameaças e 
vulnerabilidades podem surgir em várias áreas 
diferentes, militares ou não militares, mas para contar 
com questões de segurança, elas devem contar com 
critérios estritamente definidos que as diferencia de 
uma corrida normal do meramente político. Elas 
devem ser encenadas como ameaças existenciais a um 
referent object, por um securitizing actor, que desse 
modo gera endosso para medidas emergenciais além 
das regras que, de outra forma, ligariam.  (p. 5)82

 

 Assim, como já citado, três critérios devem ser encontrados em uma situação de 

ameaça para caracterizá-la como questão de segurança, dentre os quais dois podem ser 

destacados, uma vez que têm relação com a teoria schmittiana. Primeiro, ela deve 

                                                            
81 Neste ponto específico, Waever argumenta que nem todo processo de desecuritização necessita ser 
visto como benéfico. Na lógica liberal, por exemplo, um excesso de securitização da economia seria 
maléfico para a própria economia de mercado (Buzan, Waever, de Wilde, 1998). 

82 The need is to construct a conceptualization of security that means something much more specific 
than just any threat or problem. Threats and vulnerabilities can arise in many different areas, military 
and nonmilitary, but to count as security issues they have to meet strictly defined criteria that distinguish 
them from the normal run of the merely political. They have to be staged as existential threats to a 
referent object by a securitizing actor who thereby generates endorsement of emergency measures 
beyond rules that would otherwise bind (Tradução nossa). 
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colocar em risco a existência de determinado referent object – mesmo que este não 

seja o Estado. Segundo, ela deve gerar legitimidade para medidas extremas que podem 

ir além das regras acordadas por determinado grupo. Nesta definição, toda questão de 

segurança é, necessariamente, uma questão política. Entretanto, nem toda questão 

política é, necessariamente, de segurança. Para que tal regra seja compreendida, é 

preciso dividir o que se chama de política em termos schmittianos.  

Política enquanto administração e organização de um grupo (pólis), não se 

confunde com uma política maior, que garante a existência deste grupo estabelecendo 

e, quando necessário, quebrando determinadas regras de organização para garantir a 

sobrevivência das unidades em nome de quem a exceção é exercida (Schmitt, 1992). A 

política ‘menor’ - relação entre partidos, ou administração social - lida com a relação 

entre um governo (burocracia) e os cidadãos que formam determinado agrupamento. 

Neste caso, questões de segurança são relegadas à polícia que se encarrega de manter a 

ordem, utilizando-se para isto das regras sociais existentes e devendo, como todo 

cidadão, restringir suas ações aos limites impostos por estas próprias regulações. Já a 

política ‘maior’  que garante e mantêm a sobrevivência do grupo -  lida, por essência, 

com a questão da grande segurança. A sobrevivência de determinada polis depende da 

capacidade de um governo e população em lidar com estas ameaças à existência do 

grupo. Neste segundo caso, as regras que regem a ordem social não só podem como 

devem, quando necessário, ser quebradas em nome de um motivo maior: a existência 

do grupo83. Nesta perspectiva, é possível, segundo Schmitt, separar a política interna 

aos Estados – que seria uma política secundária, cujas ações estariam restritas ao 

respeito das regras sociais – de uma política maior, encontrada na relação entre os 

Estados – esta, com permissão de excepcionalidades, ou seja, o não respeito às regras, 

em nome da existência do grupo a que se refere84. 

 
                                                            
83 Esta possibilidade de quebra das regras em nome da existência e sobrevivência de um grupo pode, 
também, ser definida em  termos weberianos. A Ética da Responsabilidade, citada por este autor, seria 
justamente a legítima possibilidade de quebrar regras sociais em nome da existência do próprio grupo 
que se governa (Weber, 2005). 

84 Notem, entretanto, que apesar de Schmitt prever a possibilidade de grupos não estatais fazerem 
política, isto deve ser considerado como exceção. Para o autor, o Estado ainda é o principal ator no 
ambiente internacional por possuir exclusividade sobre o Jus Belli (Schmitt, 1992). 
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O antagonismo político é a mais intensa e extrema 
contraposição e qualquer antagonismo concreto é tanto 
mais político, quanto mais se aproximar do ponto 
extremo, do agrupamento amigo-inimigo. No interior 
do Estado, enquanto unidade política organizada que, 
como um todo, coincide com a distinção amigo-
inimigo, e além disso, ao lado das decisões tomadas, 
produzem-se numerosos conceitos secundários de 
‘político’ (Schmitt, 1992, pp. 55,56). 

 

 Entretanto, estas concepções mais amplas sobre segurança expandem não 

somente as agendas sob as quais pode existir a possibilidade de securitização. Para as 

novas abordagens existe, também, a possibilidade de ampliar o número de elementos 

considerados como referent objects. Enquanto as abordagens mais conservadoras 

focavam na existência de grupos como objetos exclusivos de proteção85 - na maior 

parte das vezes sob a forma estatal, nas novas abordagens outros elementos são 

levantados na ampliação deste conceito. Assim, a ameaça à existência de determinado 

grupo, característica essencial na qualificação de um processo como ligado à 

segurança, não se restringe à existência de determinados indivíduos. Entram nesta 

classificação a possibilidade do risco à existência se referir à determinada ideologia, a 

certo grau de civilização, à manutenção do mercado (no sentido liberal), ou até à 

existência do próprio Sistema Internacional. Apesar da ênfase ainda ser localizada em 

grupos de pessoas, dependendo de como nos movimentamos em uma escala entre 

níveis micro e macro de análise, os referent objects podem variar e serem mobilizados 

em discursos sobre segurança. 

 

Tamanho ou escala parecem ser uma variável crucial 
em determinar o que constitui um bem sucedido 
referent object de segurança. No fim micro do 
espectro, indivíduos ou grupos pequenos podem 
raramente estabelecer uma legitimidade de segurança 
maior, no seu próprio direito. Eles pode falar de 
segurança para ou sobre eles mesmos, mas poucos 

                                                            
85 Esta regra, entretanto, não era rígida. Durante a Guerra Fria, podemos destacar alguns discursos sobre 
segurança nos quais claramente são designados como referent objects o sistema comunista ou 
capitalista, ou até mesmo a classe proletária (no caso do comunismo). Entretanto, mesmo nestes casos, o 
Estado servia de referência instrumental, base da proteção daquilo que se entende ameaçado. 
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ouvirão. No final do sistema de escala, problemas 
estabelecidos para construir tudo da humanidade como 
security referent – mais notavelmente, em termos de 
medos compartilhados de aniquilação nuclear durante 
a Guerra Fria, mas também no contexto de medos 
ambientais. Outra tentativa no âmbito da escala 
sistêmica foi o movimento fracassado feito pelos 
socialistas em 1914 para mobilizar no nome da classe 
trabalhadora internacional. Mesmo longe, entretanto, o 
nível sistêmico raramente tem sido capaz de competir 
com a escala mediana, apesar de isso não significar 
que não se tornará, no futuro, com as mudanças das 
circunstâncias internacionais. (Buzan, Waever, de 
Wilde, 1998, p. 36).86

 

 Nesta lógica, existiriam duas maneiras de se expandir a agenda de segurança, 

após o fim da Guerra Fria. Primeiro, pode-se conservar o Estado como unidade básica 

de análise e ampliar somente o número de setores que podem ser englobados na análise 

sobre segurança (homogeneous complexes). Nesta abordagem, teríamos a possibilidade 

de falarmos de segurança a partir do viés social, econômico, ou até mesmo ambiental, 

entretanto, sempre a relacionando ao Estado. Em última instância, o Estado (ou 

quaisquer outras unidades que se relacionem de maneira similar) seriam os referent 

objects fixos, enquanto a ameaça à existência dos mesmos poderia variar dependendo 

do setor em questão. Seria possível, assim, discutir em determinados contextos sobre 

até que ponto uma situação ambiental poderia colocar em risco a soberania – e 

conseqüente sobrevivência – de um Estado, ou até mesmo o quanto os valores sociais 

podem, ou não, ameaçar a existência de um grupo.  Nesta opção tem-se, ainda, um 

foco primordial nas questões militares (encabeçadas pelos Estados), mas amplia-se a 

                                                            
86 Size or scale seems to be one crucial variable in determining what constitutes a successful referent 
object of security. At the micro end of the spectrum, individuals or small groups can seldom establish a 
wider security legitimacy in their own right. They may speak about security to and of themselves, but 
few will listen. At the system end of the scale, problems been made to construct all of humankind as a 
security referent – most notably in terms of shared fears of nuclear annihilation during the Cold War but 
also in the context of environmental fears. Another system-scale attempt was the failed move by 
socialists in 1914 to mobilize in the name of the international working class. Thus far, however, the 
system level has rarely been able to compete with the middle scale, although this does not mean it will 
not become more attractive in the future as international circumstances change. (Tradução nossa) 
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análise para outras relações existentes entre este complexo e os demais complexos e 

unidades relativas ao tema da segurança. 

 Uma segunda opção (heterogeneous complexes) seria focar no caráter mais 

regional da segurança e considerar que questões de manutenção da existência podem 

ser consideradas não só em diversos setores, como também por diversos atores em 

interação. Deste modo, o Estado perderia sua primazia como referent object, e a 

análise sobre segurança deveria abarcar não somente diferentes ameaças – advindas de 

vários setores – como, também, múltiplos atores  passíveis de serem tratados como 

referent objects. Nesta segunda opção, se tem a possibilidade de considerar nações, 

empresas ou grupos não estatais interagindo entre diversos setores como economia, 

meio-ambiente e sociedade (Buzan, Waever, de Wilde, 1998). 

 As duas alternativas, entretanto, não devem ser tratadas como excludentes. 

Dependendo do estudo em questão, uma ou outra opção pode ser considerada como 

mais adequada. Entretanto, seguindo a lógica apresentada pelos autores, independente 

da escolha analítica, cada vez mais, os limites regionais são cruciais para a 

compreensão da lógica de relação entre unidades, setores e suas preocupações com a 

garantia de sobrevivência. 

 

3.6- Segurança e a dicotomia inside-outside 
  

 Uma vez que se tem a definição de segurança e das possibilidades de ampliação 

deste conceito, principalmente após o fim da Guerra Fria, resta qualificar o que pode 

ser considerado como segurança internacional. Em abordagens mais tradicionais e 

conservadoras – que localizam o Estado como unidade de análise – segurança 

internacional pode se referir a qualquer ameaça à existência do Sistema Internacional 

ou, em um nível mais local, a qualquer ameaça à soberania de um Estado (ou grupo de 

Estados) vinda do ambiente externo a este. 

 Como discutido no capítulo anterior, o conceito de internacional é cunhado a 

partir de uma dicotomia arbitrária que separa o ambiente doméstico daquele localizado 
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fora dos limites do Estado (Walker, 1995). Assim, apesar das abordagens mais recentes 

sobre segurança ampliarem a possibilidade de análise para atores não estatais, a 

simples necessidade de se qualificar o que seria relativo à segurança internacional, em 

contraponto a uma segurança de caráter doméstico, já indica os limites seguidos por 

esta tentativa de inovação. Uma vez que a divisão inside-outside é utilizada na 

qualificação do processo de securitização, a divisão fundadora da dicotomia 

doméstico-internacional é tacitamente aceita e visões tradicionais, geradas 

principalmente a partir das abordagens realistas, são reforçadas. 

 Buzan, Waever e de Wilde (1998) admitem este viés. Apesar de não se 

referirem à arbitrariedade da dicotomia, como trabalhado por Walker (1995), os 

mesmos assumem a divisão como justificável pela presença categórica de poder 

político relacionado à segurança do ambiente internacional. 

 

Ao contrário da segurança nacional, que tem fortes 
ligações com questões de intitulação e justiça social, a 
segurança internacional está mais firmemente 
enraizada nas tradições das power politics. Nós não 
estamos seguindo uma distinção rígida entre 
doméstico-internacional, porque muitos dos nossos 
casos não são definidos pelos estados. Mas estamos 
aclamando que a segurança internacional tem uma 
agenda distinta. (Buzan, Waever, de Wilde, p. 21).87

 
 

 

 A partir desta definição, podemos afirmar que a segurança, enquanto fenômeno 

internacional, se justifica mais pela maneira como historicamente a questão foi 

trabalhada, que por especificidades inerentes à natureza da mesma. Se conservarmos os 

argumentos de Walker (1995) para a análise desta definição, chegaríamos à conclusão 

que as tradições que ligam a segurança internacional às questões de poder político 
                                                            
87 Unlike social security, which has strong links to matters of entitlement and social justice, international 
security is more firmly rooted in the traditions of power politics. We are not following a rigid domestic-
international distinction, because many of our cases are not state defined. But we are claiming that 
international security has a distinctive agenda. (Tradução nossa) 
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(logicamente, retirando este caráter da segurança considerada como doméstica) são 

muito mais produto da dicotomia inside-outside que propriamente variável causadora 

da mesma. Uma vez que a adjetivação de um fenômeno como sendo de segurança 

legitima a tomada de medidas de exceção, é fácil justificar qualquer ato no ambiente 

internacional a partir deste raciocínio. Por esta mesma razão, atos de exceção tomados 

‘dentro’ dos Estados são mais custosos de serem justificados, devido à  suposta 

ausência de relações de puro poder. Mais à frente, a argumentação dos autores 

continua: “Quando nós consideramos a agenda mais ampla, o que os termos  ameaça 

existencial e medida de emergência significam?” (Buzan, Waever, de Wilde, p. 21).88 

Como resposta, os autores apontam: “No setor político, ameaças existenciais são 

tradicionalmente definidas em termos do princípio constiuinte – soberania, mas algumas 

vezes, ideologia – do estado”.(p. 22)89. Entretanto, sendo coerente com o objetivo de 

ampliar a discussão sobre segurança, Buzan, Waever e de Wilde (1998), chamam a 

atenção para o fato de outros atores, que não os Estados, também podem ter sua 

existência ameaçada no ‘ambiente internacional’:  

 

Entre as relações mais independentes e 
institucionalizadas do Ocidente (e cada vez mais do 
sistema internacional como um todo), uma variedade 
de objetos supranacionais referentes também estão se 
tornando importantes. A União Européia (UE) pode 
ser ameaçada existencialmente por eventos que podem 
acabar com o seu processo de integração. Regimes 
internacionais, e mais amplamente, a sociedade 
internacional, podem ser ameaçados existencialmente, 
por situações que subjugam suas regras, normas, e 
instituições que constituem esses regimes. (p. 22)90

                                                            
88 When we consider the wider agenda, what do the terms existential threat and emergency measures 
mean? (Tradução nossa) 

89   In the political sector, existential threats are traditionally defined in terms of the constituting 
principle – sovereignty, but sometimes also ideology – of the state.” (Tradução nossa) 

90 Among the ever more interdependent and institutionalized relations characteristic of the West (and 
increasingly of the international system as a whole), a variety of supranational referent objects are also 
becoming important. The European Union (EU) can be existentially threatened by events that might 
undo its integration process. International regimes, and international society more broadly, can be 
existentially threatened by situations that undermine the rules, norms, and institutions that constitute 
those regimes (Tradução nossa). 
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 Apesar de estender a possibilidade de segurança internacional para atores que 

não os Estados, todos os exemplos citados trazem consigo o adjetivo de 

‘internacional’. Ou seja, as novas abordagens sobre segurança conseguem mover-se 

para além dos Estados como unidade básica de análise e ampliam a noção de 

segurança para setores menos tradicionais, entretanto, a dicotomia fundadora do 

internacional continua como referência para adjetivá-la. Assim, embora parte das 

abordagens tradicionais seja subvertida, a base fundadora da mesma – o conceito de 

internacional – permanece inalterada, apesar das justificativas91. 

 A existência destas ‘críticas’ quanto à manutenção da dicotomia inside-outside 

já eram previstas pelos próprios autores, que tentam justificá-las em termos de natureza 

das unidades. Ao se referirem aos níveis de análise utilizados, comentam: 

 

Por causa dos debates dos níveis de análise, nas 
relações internacionais, tem sido tão proximamente 
associado com o neorealismo, ele tendeu a refletir a 
teoria do estato-centrismo, colocando as subunidades 
como sendo dentro dos estados e subsistemas e 
sistemas são compostos por estados. Nessa base, o 
esquema do nível de análise tem sido criticado por 
reforçar a centralidade dos estados e suposições 
inside/outside típicas das relações internacionais. 
Nessa concepção, o esquema não é apenas uma 
inocente e abstrata tipologia, mas apresenta uma 
ontologia específica que obscurece e discrimina contra 
essas unidades transnacionais que não entram 
claramente no esquema. Se alguém quer ver o tempo e 
espaço político estruturado em linhas diferentes, o 
esquema do nível de análise na sua forma neo-realista 
serão vistas como problemáticas. Não há necessidade 
para níveis privilegiarem estados – o nível da unidade 
pode abranger muito mais do que estados. Nesse 
projeto nós estamos tentando abrir uma maior 
diversidade de unidades de segurança, e já que alguém 
pode argumentar que por necessidade qualquer 

                                                            
91 Esta observação, entretanto, é muito mais uma constatação de caráter substantivo que a denúncia de 
uma contradição na obra de Buzan, Waever e de Wilde. Quando nos deparamos com os objetivos 
propostos pelos autores no prefácio da obra, fica clara a intenção de produzir uma abordagem que seja 
inovadora sem, entretanto, abandonar certas características das abordagens mais tradicionais: “This 
book sets out a new and comprehensive framework of analysis for security studies. Establishing the case 
for the wider agenda, it both answers the traditionalist charge that the wider agenda makes the subject 
incoherent and formulates security to incorporate the traditionalist agenda.” (p. vii) 
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unidade tem um inside e um outside, nós não 
aceitamos a versão de longo alcance da crítica. Mas 
nós aceitamos o lembrete de que as relações 
internacionais deve estar atenta à tendência dos 
esquemas dos níveis de análise que reforça o 
pensamento centrado nos estados. (pp.6,7)92

 

 Esta explicação, entretanto, encontra possíveis ressalvas em dois níveis. 

Primeiro, como demonstrado no capítulo anterior, a crítica de Walker (1995) não 

pretende denunciar determinada perspectiva como errônea, ou promover as demais 

como mais corretas. O ponto destacado pelo autor restringe-se à discussão das 

conseqüências práticas advindas da opção por determinado tipo de abordagem mais, ou 

menos, tradicional. Assim, ainda na concepção de Walker, toda unidade requer a 

presença de insides e outsides. Mesmo que haja mais de uma possibilidade de se 

‘dividir’ a realidade, é a maneira como estas fronteiras se relacionam que delimitam as 

possibilidades discursivas sobre fenômenos. Deste modo, como exposto anteriormente, 

a simples aceitação de um mundo ‘fora’ dos Estados, em contraposição à sua 

‘realidade interior’, geraria restrições às possibilidades éticas no ambiente denominado 

‘internacional’ (Walker, 1995). Assim, a própria aceitação da dicotomia inside-outside 

também possuiria – para o bem ou para o mal – restrições às possibilidades sobre o 

discurso da segurança. Não é sem motivo que não existe tanta dificuldade de se 

decretar situação de exceção quando a ação vem acompanhada do adjetivo 

‘internacional’. 

                                                            
92  Because the levels-of-analysis debate in international relations has been closely associated with 
neorealism, it has tended to reflect that theory´s state centrism, picturing subunits as within states and 
subsystems and systems as made up of states. On this basis, the levels-of-analysis scheme has been 
criticized for reinforcing the state centrism and inside-outside assumptions typical of international 
relations (Walker 1993; Onuf 1995). In this view, the scheme is not just an innocent, abstract typology 
but presents a specific ontology that obscures and discriminates against those transnational units that do 
not fit clearly into the scheme. If one wants to see political time and space structured along different 
lines, the levels-of-analysis scheme in its neorealist form will be seen as problematic. There is no 
necessity for levels to privilege states – the unit level can encompass much more than states. Since in 
this project we are trying to open up a greater diversity of security units, and since one can argue that by 
necessity any unit has an inside and an outside (Waever 1994, forthcoming-b), we do not accept the far-
reaching version of the critique. But we do accept the reminder that international relations one should be 
aware of the tendency for the levels-of-analysis scheme to reinforce state-centric thinking (Tradução 
nossa). 
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 Outra possível indagação que pode ser feita ao argumento da unidade com suas 

inevitáveis dicotomias espaciais, se refere às observações de Derrida (2004). Como 

será visto no próximo capítulo, o filósofo denuncia a suposta unidade analítica do real 

como reprodução de um critério logocêntrico. A idéia de uma verdade, ou parâmetro 

de verdade, contido no ‘interior’ do ser humano que a utiliza, ou a verifica 

instrumentalmente pela razão, acabaria sendo reproduzida na tentativa de 

vislumbrarmos o que chamamos de realidade. Nesta perspectiva, segundo Derrida, a 

sensação de unidade objetiva que se constrói por limites espaciais somente seria 

possível através do apagamento do fluxo formador de cada fenômeno. A idéia de uma 

unidade minimamente homogênea é possível de ser fixada como presença metafísica 

apenas quando nos esquecemos que o significante nunca corresponde a determinado 

significado de forma objetiva. A noção de unidade enquanto espaço metafórico só se 

verifica quando ignoramos que fronteira alguma resiste ao que é atemporal. Assim, a 

necessidade de toda unidade possuir um inside-outside, citada pelos autores, não 

passaria de uma concordância com algo construído artificialmente pelo apagamento de 

determinadas características que denunciariam a ausência de fronteiras naquilo que se 

supõe unitário. 

 

3.7- Segurança e identidade 
 

 A elaboração de um discurso sobre segurança requer a identificação de uma 

potencial ameaça a determinado referent object e a aceitação desta relação de risco por 

parte de um grupo. Entretanto, para que uma retórica sobre segurança seja viabilizada, 

é necessária a construção de um contraponto identitário a partir do qual a possibilidade 

de ameaça se concretize. Assim, narrativas sobre segurança têm como base a criação 

de discursos sobre a diferença no intuito de gerar oposições, a partir das quais as 

relações de ‘self’ e ‘other’ são definidas. 

 Nas abordagens pós-estruturalistas, identidades não são elementos encontrados 

na natureza do ser. Identidades são construídas discursivamente e servem de referência 

para a noção de presença e caracterização de um indivíduo, ou coletividade. 



  111

Identidade, nesta perspectiva, é formada por uma série de narrativas, às vezes 

complementares, outras vezes contraditórias, que se fundem por semelhança ou 

oposição. Segundo Campbell (1998): 

 

Identidade é uma dimensão inescapável do ser. 
Ninguém pode ser sem isto. Inescapável como é, 
identidade – seja pessoal ou coletiva – não é fixa por 
natureza, dada por Deus, ou planejada pelo 
comportamento intencional. Ao contrário, identidade é 
constituída em relação à diferença. Mas nem a 
difference é fixada pela natureza, dada por Deus, ou 
planejada pelo comportamento intencional. Difference 
é constituída em relação à identidade (p. 9).93

 

 Identidade e diferença, portanto, se autoconstituem fazendo com que aquilo que 

é percebido como diferente delimite, a partir de uma suposta exterioridade, o que 

consideramos como semelhante. O ‘other’ somente é localizado fora do ‘self’ quando 

discursos são mobilizados e narrativas são produzidas dividindo o que está ‘dentro’ 

(semelhante) daquilo que está ‘fora’ (diferença). Esta construção da diferença e da 

identidade é permeada pelas interpretações e sentidos do contexto social, no qual as 

identidades são criadas. Somente conseguimos dar sentido às identidades quando 

determinadas perspectivas interpretativas são confrontadas com a relação entre o que 

deve ser considerado semelhante ou diferente em relação a nós. 

 Deste modo, se o discurso sobre segurança requer a construção retórica de um 

potencial inimigo e, conseqüentemente, presença de certos riscos, é justamente no 

‘outro’ que este perigo é localizado. A dicotomia entre o que nos é semelhante e aquilo 

que nos é estranho é instrumentalizada para que o perigo, em princípio, seja sempre 

externo. É preciso que o outro, a ameaça, esteja sempre na identidade alheia. A 

                                                            
93  Identity is an inescapable dimension of being. No body could be without it. Inescapable as it is, 
identity – whether personal or collective – is not fixed by nature, given by God, or planned by 
intentional behavior. Rather, identity is constituted in relation to difference. But neither is difference 
fixed by nature, given by God, or planned by intentional behavior. Difference is constituted in relation 
to identity (Tradução nossa). 
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aceitação do risco somente se faz possível a partir da legitimação social de identidades 

que ameacem a existência do nosso grupo. Sem a divisão entre self e other, sem a 

delimitação do que está dentro e fora e sem as narrativas sobre o que nos assemelham e 

diferem, não existiria a possibilidade de identificarmos o perigo e gerarmos sentido de 

risco sobre o mesmo. Se a manutenção do Estado depende da existência do perigo 

(interpretado como risco), é a construção das identidades que permite a materialização 

discursiva sobre o que devemos temer. Neste processo de construção do ‘other’ existe, 

segundo Campbell (1998) citando Ashley, uma dupla exclusão: 

 

Inscrever a sociedade doméstica, chegando a 
representação dos estados envolve, conseqüentemente, 
uma dupla exclusão. As interpretações da sociedade 
doméstica resistente a sua inscrição devem ser 
excluídas do reino interno: “Por efeito, diferenças, 
descontinuidades, e conflitos que poder ser 
encontrados dentro de todos os locais e tempos, devem 
ser convertidos em uma diferença absoluta entre um 
domínio da sociedade doméstica, entendido como uma 
identidade, como os domínios da anarquia, entendido 
como ambíguas, indeterminados e perigosos”. Essa 
primeira exclusão é combinada a uma segunda, o 
propósito pelo qual é ‘esconder’ o status da primeira 
como o de uma exclusão. Para a inscrição da 
sociedade doméstica não parecer problemática, não é 
possível que seja entendido como tendo o status de 
uma interpretação entre várias. Todas as interpretações 
que buscam expor a inscrição do ‘homem’ como uma 
representação que deveria ser historicizada e 
problematizada devem ser excluídas por si próprias. 
(pp. 63, 64).94

 

                                                            
94  Inscribing domestic society, arriving at a representation of the state involves, therefore, a double 
exclusion. The interpretations of domestic society resistant to its inscription must be excluded from the 
internal realm: “In effect, differences, discontinuities, and conflicts that might be found within all places 
and times must be converted into an absolute difference between a domain of domestic society, 
understood as an identity, and a domains of anarchy, understood as at once ambiguous, indeterminate, 
and dangerous94”. This first exclusion is matched by a second, the purpose of which is to ‘hide’ the 
status of the first as an exclusion. For the inscription of domestic society to appear as unproblematic, it 
is not possible for it to be understood as having the status of one interpretation among many. All 
interpretations that seek to expose the inscription of ‘man’ as a representation that should be historicized 
and problematized have to be excluded themselves. (Tradução nossa) 
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 Entretanto, ao lidarmos com a dicotomia inside-outside não estamos nos 

referindo apenas a uma exterioridade em contraposição a um lugar interior. Existem 

vários insides e outsides. Alguns se complementam, outros se anulam, ou até mesmo 

se sobrepõem formando uma rede de sentidos que somente pode ser analisada a partir 

de várias dimensões. Neste sentido, apesar do ‘perigo’ ser localizado sempre do lado 

de ‘fora’ da identidade em questão, ainda assim são produzidas narrativas sobre a 

possibilidade de inimigos ‘dentro’ do espaço considerado como doméstico. Quase que 

de forma mítica, a narrativa que identifica e caracteriza o inimigo através da diferença, 

sempre faz referência, mesmo que de forma periférica, à possibilidade de existência de 

inimigos ‘dentro’ da identidade de referência. Como exemplifica Jackson (2005): 

 

A noção de ‘alien inimigo’, como categoria legal e 
metáfora significativa culturalmente, tem sido 
utilizada por oficiais americanos, em várias ocasiões 
para deter ou expulsar os chamados ‘inimigos de 
dentro’ – sempre com amplo apoio público. Por 
exemplo, foi usado contra a população britânica 
durante a guerra de 1812, contra alemães, austro-
húngaros, e resistentes a guerra durante a I Guerra 
Mundial, contra os anarquistas e radicais durante os 
Palmer Raids, contra a população japonesa na Segunda 
Guerra Mundial, e contra os comunistas durante a 
Guerra Fria. Conseqüentemente, ao apelar a esses 
tipos de noções em relação aos terroristas, oficiais 
americanos, cheios  de xenofobia latente, reproduzem 
centenas de anos de práticas de segurança. (p. 71)95

 

 A identidade do ‘outro’ como inimigo configura-se mais como uma retórica  

metafórica que como referência territorial. Apesar de discursos sobre limites físicos 

                                                            
95 The notion of the ‘enemy alien’, as both a legal category and a culturally meaningful metaphor, has 
been used by American officials on numerous occasions to detain or expel the so-called ‘enemy within’ 
– always with widespread public support. For example, it was used against British people during the war 
of 1812, against Germans, Austro-Hungarians and war resisters during World War I, against anarchists 
and radicals during the Palmer Raids, against Japanese people in World War II and against communists 
during the cold war. Thus, by appealing to these kinds of notions in relation to terrorists, American 
officials tap into a wellspring of latent xenophobia and reproduce hundreds of years of security practice 
(Tradução nossa). 
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serem também manipulados na construção do ‘other’, as fronteiras construídas por este 

tipo de narrativa derivam muito mais do sentido criado pela noção de diferença, que de 

uma especificidade localizada no espaço. 

 O fato, entretanto, de identidades serem criadas e instrumentalizadas na 

construção de potenciais inimigos não significa que as mesmas sejam sempre estáveis 

e coerentes. Como será exposto no capítulo seguinte, o pós-estruturalismo trabalha 

com a idéia de instabilidades estruturais geradas pela incessante busca de estabilidades 

de sentidos. Autores como Derrida – principal referência desta pesquisa – trabalham 

com a idéia de significantes ‘flutuantes’, sempre em busca de um significado original, 

porém, nunca encontrado (Derrida, 2004). Assim, de acordo com o pós-estruturalismo, 

toda unidade é incompleta. Nenhuma estrutura consegue ser fechada na própria 

coerência a ponto de gerar uma coesão absoluta das suas perspectivas. O mesmo pode 

ser dito em relação à identidade. Toda narrativa que cria identidades a partir das 

diferenças entre o ‘self’ e ‘other’ possuem incongruências e tensões que são apagadas 

no intuito de se ter uma suposta coerência em suas estruturas. Uma análise mais 

detalhada, entretanto, revelaria que nenhuma narrativa sobre identidade se sustenta por 

completo. A partir do momento em que estas incompatibilidades de cada unidade são 

reveladas, a legitimidade identitária construída começa a se desgastar. Em última 

instância, quando se chega ao ponto das coerências identitárias não mais se 

sustentarem devido à revelação de suas instabilidades, é produzido um movimento de 

implosão estrutural sobre determinada unidade que acaba gerando outras estruturas, 

também instáveis, mas provisoriamente mais sustentáveis que a anterior96. 

 Um último ponto a ser levantado sobre a construção discursiva de identidades – 

ponto este que também será desenvolvido mais extensamente no próximo capítulo – 

refere-se ao processo de valoração presente nas narrativas sobre a relação entre self e 

                                                            
96 Um exemplo destas instabilidades é citado por Jackson (2005), sobre a revelação, em 2004, de abusos 
de prisioneiros Iraquianos por soldados norte-americanos. Como a identidade daqueles supostos 
‘terroristas’ foi construída em contra-ponto à identidade Norte-Americana, uma inversão da lógica de 
sustentação da identidade acabou produzindo uma grave instabilidade cognitiva na população. “In large 
part, the Iraqi prisoner abuse scandal which began in May 2004 was disturbing because it upset the 
fundamental identities established through the official discourse; in those photos the American soldiers 
looked like the evil barbarians and the Iraqi suspects looked like the innocent victims – a reversal of the 
natural order constructed through the public rhetoric.” (p. 59) 
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other. De acordo com Derrida (2004), toda formação identitária é construída sobre 

dicotomias que não somente dividem o que pertence, ou não, a determinada unidade, 

como, também, tacitamente julgam valorativamente as duas polaridades. Desta 

maneira, mesmo que feito de forma não consciente, ao dividirmos o que deve, ou não, 

ser considerado como self ou other e, ao impingirmos adjetivos a cada uma destas 

categorias, fazemos um julgamento moral que, geralmente, situa o primeiro termo 

expresso como melhor se comparado ao segundo. Deste modo, a dicotomia bom-mau, 

moral-imoral, verdade-mentira, inside-outside, dentre tantas outras, pressupõem uma 

valoração positiva do primeiro termo, em detrimento do segundo. Ao ser definida a 

separação entre aquilo que me é semelhante (self) de tudo o que me é estranho (other), 

relacionamos, de maneira geral, cada um daqueles termos à divisão originária97. 

Assim, existe uma tendência a consideramos o self como bom, moral, verdadeiro e, por 

conseguinte, tudo aquilo que pertence ao other como mau, imoral, mentiroso. Neste 

sentido, construir identidades significa, necessariamente, produzirmos conotações 

morais que justifiquem ações contra aqueles considerados como perigosos. Nas 

palavras de Campbell (1998), 

 

A construção do espaço social que emerge através de 
práticas associadas com o paradigma da soberania 
assim excede uma partição geográfica simples: ela 
resulta em uma concepção dos espaços morais 
divergentes. Em outras palavras, o espaço social do 
inside/outside é, de ambos os modos, possível por e 
ajuda a constituir um espaço moral de superior-
inferior, que pode ser animado em termos de qualquer 
número de figurações maior ou menor (p. 73).98

                                                            
97 Lene Hansen (2006) chama a atenção, em relação a este tópico, para dois detalhes. Primeiro, que a 
diferença entre self e other nunca é construída em termos absolutos, existindo mais uma relação de 
gradação entre ambos que, propriamente, de divisão ontológica. Segundo, apesar o ‘outro’ na maior 
parte das vezes ser construído como moralmente inferior, algumas exceções existem em que o self 
considera seu oposto como valorativamente superior a si mesmo. Nas palavras da autora: “Constructions 
of identity can take on different degrees of ‘Otherness’, ranging from fundamental difference between 
Self and Other to constructions of less than radical difference, and the Other can be constituted through 
geographical representations as well as political representations such as ‘civilizations’, ‘nations’, 
‘tribes’, ‘terrorists,’ ‘women,’ ‘civilians,’ or ‘humanity’.” (p. 7) e “Discourses that involve a 
construction of the Other as outright superior to the Self are less frequent but do exist.” (p 40) 

98  The construction of social space that emerges from practices associated with the paradigm of 
sovereignty thus exceeds a simple geographical partitioning: it results in a conception of divergent moral 
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3.8- Os discursos de Blair e a construção do 11 de setembro como evento de 
segurança 
 

 Os discursos do ex-Primeiro-Ministro Tony Blair, do início de seu governo em 

1997 até setembro de 2001, tratam de questões relativas à segurança, mas sempre as 

relacionando à questão da independência da Irlanda do Norte, aos ataques do IRA e de 

outros grupos paramilitares unionistas. Estas narrativas securitizantes são sempre 

limitadas regionalmente, fazendo com que a extensão do fenômeno seja sempre restrita 

ao âmbito regional, mais especificamente as relações entre Inglaterra e Ulster. Alguns 

functional actors internos são apontados, como o Sein Fein, a opinião pública norte-

irlandesa e o próprio Exército Republicano Irlandês. Externamente, somente os 

Estados Unidos aparecem como ator-chave capaz de influenciar os processos de 

negociação da paz na Irlanda do Norte e como parceiro certo ao lado da inserção 

britânica na União Européia. 

 

I think you, like me, have always believed that Britain 
does not have to choose between its strong 
relationship in Europe and its strong transatlantic 
relationship with the United States of America; strong 
in Europe and strong with the United States. I think 
the one strength deepens the other. And a Britain that 
is leading in Europe is a Britain capable of ever closer 
relations also with the United States of America. And 
we will obviously be wanting to discuss today many of 
the issues that concern Europe and the United States, 
the issues of enlargement and NATO. We will 
obviously be discussing Bosnia and Northern Ireland 
as well.99

  

 Após setembro de 2001, os discursos de segurança param de enfatizar a questão 

norte-irlandesa e começam a tratar questões sobre segurança sob um prisma 

                                                                                                                                                                            
spaces. In other words, the social space of inside-outside is both made possible by and helps constitute a 
moral space of superior-inferior, which can be animated in terms of any number of figurations of higher-
lower (Tradução nossa). 

99 Discurso proferido por ocasião de visita do ex-presidente americano Bill Clinton à Inglaterra, em 29 
de maio de 1997. 
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internacional. Focando principalmente no discurso sobre a interdependência, Blair 

amplia as narrativas sobre o fenômeno terrorista para o nível global, destacando a 

necessidade de ações urgentes em nome do mundo civilizado e democrático. 

 Como será visto no capítulo 5, os ataques de 11 de Setembro de 2001 aos 

Estados Unidos não foram descritos pelo governo Tony Blair como o início de uma 

nova era em termos absolutos. Apesar de considerar que a dimensão do perigo 

terrorista somente se revelou em toda sua extensão naquela data, a existência desta 

ameaça foi narrada como já presente nos anos que antecederam os ataques.  Os alvos 

dos ataques, também de acordo com os discursos do Ex-Primeiro-Ministro, seriam 

todo o mundo ‘civilizado’, principalmente seu viés democrático. 

 

I don´t think there´s any doubt at all that this threat is 
aimed at the whole of the democratic world. The 
United States has been singled out but there is no 
doubt at all that these terrorists will regard us all as 
targets and therefore it is important for us, whilst this 
has happened in the United States of America, to 
remember that very basic fact – this is an attack on the 
free and democratic world as a whole.100

 

 Uma vez que o governo britânico assume o papel de security actor se 

encarregando de apontar o mundo civilizado – e mais especificamente a democracia – 

como referent object, o mesmo também se mobiliza na caracterização discursiva dos 

ataques como um evento que requer medidas urgentes como resposta. De acordo com 

Blair: “(…) but what has happened since 11 September is a renewed sense of urgency 

to push this process on.”101 Não somente os ataques são descritos como um 

acontecimento que requerem respostas urgentes como, também, são caracterizados 

como um evento capaz de rearticular as relações de alianças entre os Estados do 

Sistema Internacional. Além disto, o episódio é narrado como justificativa para um 

novo tipo de diplomacia justificável pela especificidade do momento: 

                                                            
100 Entrevista concedida em 12 de setembro de 2001. 

101 Entrevista concedida em 19 de outubro de 2001 a jornalistas árabes. 
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What is clear is that 11 September has not just given 
impetus and urgency to such solutions, it has opened 
the world up. Countries are revising their relations 
with others, pondering the opportunities for re-
alignment. New alliances or deeper alliances are being 
fashioned, new world views formed. And it is all 
happening fast. There is a shortcut through normal 
diplomacy. So we should grasp the moment and move, 
not let our world slip back into rigidity. We need 
boldness, grip and follow through .102

 

 Como descrito anteriormente (Campbell, 1998; Jackson, 2005), a construção 

discursiva de um evento como relativo à segurança implica a (re)definição de 

identidades tanto daqueles supostamente ameaçados, quanto dos autores da ameaça. 

No caso de Blair, como também será desenvolvido no capítulo 5, esta construção 

identitária irá ser embasada na desconstrução da dicotomia entre mundo ocidental 

civilizado e o Islã. Temendo uma ruptura identitária entre aqueles que se consideram 

Ocidentais daqueles que professam a fé mulçumana, Blair tenta controlar uma possível 

cisão global negando serem os terroristas, autores do 11 de setembro, representantes 

legítimos dos islâmicos. Ao negar um ‘choque de civilizações’, o Ex-Primeiro-

Ministro traz para a noção de self todos aqueles que optam pela resolução pacífica dos 

conflitos políticos contra os demais (other), partidários da violência como instrumento 

de causa. 

 

Ever since 11 September when over 6.000 innocent 
people died in the worst terrorist atrocity the world has 
known, people have understood that we have to take 
action. We did not acttraight away. We considered 
carefully, we deliberated. We tried to make sure that 
the action that we took was targeted on those 
responsible and I want to stress one thing very, very 
clearly indeed, and I know I have said this many times 
before, but I think it is worth repeating. This is, and 
never has been, a struggle between the West and the 
Arab world or the West and Isla. I do not believe that 

                                                            
102 Discurso proferido no “Lord Mayor’s Banquet”, em 12 de novembro de 2001. 
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those that committed the acts of 11 Septebmer 
represent in any shape or form the true faith of Islam, 
or the true spirit of the teaching of the Koran. And far 
more important than my saying that, I think that 
sentiment has been echoed by Muslims the world over, 
by clerics and scholars of Islam, and by the vast 
majority of people in the Arab world too.103

 

 Desta forma, através de speeches acts Blair constrói o 11 de setembro como um 

evento de segurança em todos seus sentidos. Caracterizando os ataques como uma  

ameaça à existência do mundo civilizado e democrático, o ex-Primeiro-Ministro se 

responsabiliza a agir, ao lado dos Estados Unidos, adotando medidas de urgência 

condizentes à excepcionalidade do evento. Sem negar a existência da ameaça no 

período anterior aos ataques de 2001, Blair transforma discursivamente o que antes era 

mero perigo em risco real e imediato. Através de estratégias narrativas, o ex-Primeiro-

Ministro instrumentaliza noções de identidade e espaço para ampliar o escopo de 

securitização deslocando a questão da segurança de um âmbito regional, doméstico e 

periférico para um patamar de centralidade e amplitude global. 

  

                                                            
103 Entrevista concedida a jornalistas árabes em 19 de outubro de 2001. 
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4 - ESTRUTURALISMO, PÓS-ESTRUTURALISMO E ANÁLISE DE 
DISCURSO 
 

 O conceito de pós-estruturalismo é geralmente localizado dentro da corrente 

mais abrangente chamada pós-modernidade. Nascida como extensão do período 

moderno, a pós-modernidade seria a radicalização daquele primeiro movimento 

caracterizado por rupturas com o passado e a emergência de um novo paradigma nas 

artes e na vida de modo geral. A proposta modernista tinha como objetivo  

instrumentalizar a individualidade para, com foco em aspectos institucionais, produzir 

mais objetividade na interpretação do mundo. O pós-modernismo ampliaria esta 

revolução da modernidade para a vida rotineira enfatizando o caráter estético e 

hedonista da existência. (Best and Kellner, 1991). Entretanto, enquanto a modernidade 

enfatiza a racionalidade e o papel da coerência e unidade na interpretação do mundo, o 

pós-modernismo seria a celebração dos aspectos contraditórios e da não unidade da 

realidade. O conhecimento do mundo somente é possível, nesta abordagem pós-

moderna, como perspectivas fragmentadas que não só explicam, como também 

participam como elementos formadores do real. Assim, o pós-modernismo teria uma 

abordagem que iria além dos limites considerados acadêmicos podendo ser utilizado de 

maneira mais ampla para denominar qualquer aspecto da vida, desde as ciências, até as 

artes. 

 A denominação 'pós-estruturalismo' é utilizada para referências mais 

acadêmicas. Seu sentido é sempre ligado a perspectivas nascidas a partir de abordagens 

que trabalham com o conceito de estrutura na produção sistemática de conhecimento. 

O pós-estruturalismo, entretanto, extrapola estes sentidos ligados às visões mais 

tradicionalmente sistêmicas. Enquanto o estruturalismo estaria situado na produção 

feita, principalmente nas Ciências Humanas, a partir da segunda metade do século XX, 

o pós-estruturalismo teria sua gênese nos trabalhos de Foucault, a partir da década de 

70 daquele século, e seriam coerentes com tradições não racionalistas, principalmente 
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com as obras de Nietzsche do século XIX104. O estruturalismo enfatiza a idéia de 

estruturas estáveis, partindo de pressupostos saussureanos sobre a independência de 

sistemas, já os pós-estruturalistas iriam um pouco além, trabalhando com idéias como 

instabilidades estruturais (aberturas) e relativizações do processo de significação da 

realidade. 

 

Para pós-estruturalistas, pelo contraste [do 
estruturalismo] o significado é apenas um momento 
em um processo sem fim de significação, onde o 
significado é produzido, não em uma relação estável e 
referencial entre sujeito e objeto, mas apenas dentro do 
jogo infinito e inter-textual de significantes. (Best and 
Kellner,1991, p. 21)105

 

 Entretanto, a própria tentativa de definição do termo 'pós-estruturalismo' 

somente é possível a partir de abordagens mais tradicionais que se posicionam fora 

deste termo. Apesar de não haver consenso sobre o que o termo designa, existe uma 

percepção minimamente compartilhada – como já discutido no capítulo anterior - de 

que um dos pressupostos que embasam qualquer abordagem pós-estrutural é a 

impossibilidade de se definir objetivamente qualquer tipo de conceito. Assim, a 

resposta para a definição do próprio termo somente será encontrada a partir de 

perspectivas que o negam, mesmo porque, a pergunta 'o que significa pós-

estruturalismo' apenas faz sentido para aqueles que são classificados fora dos limites 

criados por esta designação. A própria tentativa de definição do conceito já implica 

uma estratégia de construções limítrofes que, em última instância, tenta organizar os 
                                                            
104 Neste trabalho, considera-se que a tradição estruturalista, apesar de se expandir somente a partir da 
segunda metade do século XX, tem suas bases na lingüística de Saussure. Este autor, apesar de não 
trabalhar diretamente com o conceito de estrutura, desenvolveu abordagens sistêmicas que podem ser 
consideradas como proto-estruturalistas (Mussalim, 2006). Assim, o contraponto destacado neste 
capítulo dar-se-ia entre um tipo de abordagem saussureana (considerada como representativa da lógica 
estruturalista) e uma abordagem derridiana, representante do pós-estruturalismo. O objetivo é 
identificar, ao final do capítulo, o que significa uma Análise de Discurso pós-estruturalista. 

105 For poststructuralists, by contrast [from the structuralism] the signified is only a moment in a never-
ending process of signification where meaning is produced not in a stable, referential relation between 
subject and object, but only within the infinite, inter-textual play of signifiers. (Tradução nossa) 
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campos de saber através de táticas que situam discursos em determinadas tradições ou 

abordagens. Esta tentativa de localização discursiva pode ser inserida em um projeto 

maior de classificações textuais que são a base para controle e legitimações de 

perspectivas na produção e construção de campos do saber106. 

 

Mas onde os construtivistas têm tentado – ou talvez 
tenham visto uma vantagem estratégica – para abraçar 
um rótulo disciplinador, através dos anos, poucos 
trabalhos têm se auto-declarado ser pós-modernistas 
ou pós-estruturalistas. Quando o fizeram, normalmente 
optaram pela última categoria, afirmando que o ‘pós-
estruturalismo (e não anti-estruturalistas), lingüistas, 
filosofia, teoria social e teoria literária (mais 
especificamente, autores como Nietzsche, Kristeva, 
Foucault, e Derrida), ao passo que ‘pós-modernismo’ 
se referia a uma ordem histórica particular (Hansen 
1997; Waever 2002). Esta ausência de uma auto-
declaração implicou que tentativas de apresentar o 
pós-estruturalismo como uma aproximação coerente 
foi amplamente usada por seus críticos (para exceções 
ver Der Derian e Shapiro 1989; Ashley e Walker 
1990; George 1994).) (Hansen,2006, p. 04).107

 

4.1- Saussure: a formação de sentidos e as características do signo 
 

Em seu 'Curso de Lingüística Geral', publicado pela primeira vez em 1916, 

Ferdinand de Saussure lançou as bases da análise lingüística moderna tratando-a como 

um sistema independente dos atos da fala e, conseqüentemente, passível de estudos 

generalizantes desvinculadas dos seus usos locais. De acordo com o autor, o sentido 

                                                            
106 Para a relação entre classificações e produções de saber, vide Foucault ‘Vigiar e Punir’ (2004). 

107 But where constructivists had been willing - or perhaps even seen a strategic advantage - to embrace 
a disciplinary label, over the years very little work had declared itself to be postmodernist or 
poststructuralist. When it did, it usually opted for the latter category, arguing that 'post-structuralism 
(not anti-structuralist) linguistics, philosophy, social theory, and literary theory (more specifically to 
writers like Nietzsche, Kristeva, Foucault, and Derrida), whereas 'postmodernism' referred to a 
particular historical order (Hansen 1997; Waever 2002). This absence of self-declaration implied that 
attempts to present post-structuralism as a coherent approach were carried out largely by its critics (for 
exceptions see Der Derian and Shapiro 1989; Ashley and Walker 1990; George 1994) (Tradução nossa) 
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gerado por um signo está na relação entre uma imagem acústica e um conceito. 

Imagem acústica seria uma impressão psíquica de um determinado som e seu caráter 

seria mais sensorial que propriamente material (ver figura 3)108.  

 

 

                                              

                                                                                            Arbor 

‘Árvore’ 

Arbor Imagem 
Acústica 

conceito 

 

Figura 3 - – Ilustração adaptada de Saussure (pp. 80,81) 

 

Para melhor ressaltar a oposição entre conceito e imagem acústica, o autor 

prefere trocar estes termos para significado (conceito) e significante (imagem 

acústica). Assim, ‘signo’ seria a junção entre significante e significado. Este signo 

lingüístico teria duas características, segundo Saussure. Primeiro, existiria uma relação 

de arbitrariedade entre significante e significado. O autor chama a atenção para o 

evidente caráter arbitrário desta relação afirmando que todo conceito seria 

representado por significantes que, em princípio, não teriam nenhum vínculo objetivo 

com aquilo que representam. Estas junções arbitrárias entre os dois termos dariam 

origem aos signos, produzindo assim, os sentidos do discurso109. 

                                                            
108 É importante notar que, enquanto Saussure preocupa-se em definir ‘imagem acústica’, o mesmo não 
acontece com a noção de ‘conceito’. Uma das explicações dadas pelo próprio autor para isto seria o fato 
do signo (junção do conceito com imagem acústica), em seu uso corrente, designar apenas a imagem 
acústica (Saussure, 2006, p. 81). 

109 Esta mesma arbitrariedade não seria encontrada, por exemplo, nas representações simbólicas, nas 
quais, grande parte das vezes,  é possível detectar uma relação lógica, independente da cultura, entre o 
conceito representado e o símbolo escolhido para tal fim. “O símbolo tem como característica não ser 
jamais completamente arbitrário; ele não está vazio, existe um rudimento de vínculo natural entre o 
significante e o significado. O símbolo da justiça, a balança, não poderia ser substituído por um objeto 
qualquer, um carro, por exemplo.” (Saussure, 2006,p. 82). Já outros tipos de representações utilizados 
para relativizar a arbitrariedade do signo, como onomatopéias, por exemplo, também seriam, para 
Saussure, em princípio arbitrárias. Mesmo aquelas denominadas pelo autor como ‘autênticas’, ou seja, 
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O laço que une o significante ao significado é 
arbitrário ou então, visto que entendemos por signo o 
total resultante da associação de um significante com 
um significado, podemos dizer mais simplesmente: o 
signo lingüístico é arbitrário (Saussure,2006, p. 81). 

  

 Segundo, o significante possui caráter linear. Isto significa que: “(...) a) 

representa uma extensão, e b) essa extensão é mensurável numa só dimensão: é uma 

linha” (Saussure, 2006, p.84). Para Saussure, o significante é unidimensional. 

Qualquer representação do mesmo, como por exemplo, através da escrita, 

necessariamente terá que fazê-lo através de uma linearidade de seus elementos. 

 Ainda, de acordo com Saussure, devemos observar duas outras características 

do signo. Além da arbitrariedade que une significante e significado, e da linearidade 

deste último, o signo ainda possui um caráter imutável e outro mutável na sua natureza 

(Saussure, 2006). 

            O signo deve ser considerado imutável no sentido de ser conservado pela 

comunidade lingüística que dele faz uso (Saussure,2006). Isto significa dizer que o 

signo é perpetuado socialmente através do processo de difusão e compartilhamento da 

linguagem. Assim, apesar da arbitrariedade existente na relação entre significante e 

significado, uma vez que esta relação foi estabelecida, em princípio, ela não poderá ser 

modificada. Caso contrário, se houvesse a possibilidade de constante alteração da 

relação entre significante e significado, é claro que a língua perderia seu caráter social 

e a própria possibilidade de comunicação estaria ameaçada. Assim, a arbitrariedade 

descrita inicialmente entre a imagem acústica e o conceito não nos permite deduzir que 

possamos escolher de forma individual a melhor relação entre as duas instâncias. Esta 

arbitrariedade é sempre mantida pelo meio social à medida que os fundamentos da 

                                                                                                                                                                            
nas quais seria possível verificar um suposto vínculo lógico entre a representação e o conceito, seriam 
coerentes somente por aproximação e, ainda assim, poderiam ser consideradas como também arbitrárias 
uma vez que tal relação nunca é direta e objetiva. O mesmo poderia ser afirmado das exclamações. 
Segundo o autor, as lógicas destas estariam bem próximas das onomatopéias (Saussure, 2006, p. 83) 
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língua, e conseqüentemente da comunicação, são ensinados às crianças de determinada 

comunidade lingüística, através do processo de socialização. 

 

Nunca se consulta a massa social nem o significante 
escolhido pela língua poderia ser substituído por outro. 
Este fato, que parece encerrar uma contradição, 
poderia ser chamado familiarmente de 'a carta 
forçada'. Diz-se à língua: 'Escolhe!'; mas acrescenta-
se: 'O signo será este, não outro'. Um indivíduo não 
somente seria incapaz, se quisesse, de modificar em 
qualquer ponto a escolha feita, como também a própria 
massa não pode exercer sua soberania sobre uma única 
palavra: está atada à língua tal qual é (Saussure, 2006, 
p. 85). 

 

 Por outro lado, ao mesmo tempo em que o signo possui uma carga de 

imutabilidade garantida pelas imposições sociais de reprodução da língua, ele também 

possui um outro aspecto de mutabilidade. O tempo sempre irá produzir nas 

comunidades lingüísticas um constante deslocamento entre significante e significado. 

Para Saussure, se compararmos a origem histórica da relação entre determinadas 

imagens acústicas e seus respectivos conceitos, iremos perceber que diversas vezes 

estas relações são substituídas por outras dentro de um processo histórico-social. 

Apesar de não entrar em detalhes sobre quais seriam os fatores que levariam a estes 

deslocamentos, Saussure assume que o fator ‘tempo’ se encarrega de modificar 

constantemente aquilo que, em princípio, é considerado como estático110. 

 Assim, para Saussure, a lingüística possui um caráter estático e outro evolutivo. 

Esta dualidade, segundo o autor, nos permite trabalhar com dois níveis de análise: um 

da chamada lingüística sincrônica e outro da denominada lingüística diacrônica 

(Saussure,2006). O primeiro nível citado seria aquele abordado tanto pela gramática 

tradicional, quanto pelo indivíduo que operacionaliza a língua através da fala. Para 
                                                            
110 Um dos exemplos citados pelo autor para ilustrar o caráter de mutabilidade do signo é a palavra 
necare, que significava ‘matar’ em latim, e tornou-se ‘noyer’, em francês, que significa ‘afogar’. “Tanto 
a imagem acústica como o conceito mudaram; é inútil, porém, distinguir as duas partes do fenômeno; 
basta verificar in globo que o vínculo entre idéia e signo se afrouxou e que houve um deslocamento em 
sua relação.” (Saussure,2006, p. 89) 
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quem fala e se comunica, somente a abordagem sincrônica da lingüística interessa. Já 

na perspectiva diacrônica, estudam-se as mudanças ocorridas nos sistemas lingüísticos 

produzidas pelo tempo111. Nesta lógica, enquanto fatos sincrônicos são generalizantes, 

mas não apresentam a característica da imperatividade social (a sujeição ao coletivo 

não significa obrigatoriedade de uso pelo falante), os fatos diacrônicos são 

imperativos, apesar de não serem gerais (Saussure, 2006). Ainda é possível concluir, 

também segundo Saussure, que a diacronia somente existe pelo uso da fala112. “Uma 

vez de posse desse duplo princípio de classificação, pode-se acrescentar que tudo 

quanto seja diacrônico na língua, não o é senão pela fala” (Saussure,2006, p. 115). 

 

4.2- A escrita como mera representação 
 

 Já no início do seu ‘Curso de lingüística Geral’, Saussure também deixa claro a 

divisão que se deve fazer entre o sistema da língua e sua utilização através da fala e a 

escrita que, segundo o autor, nada mais seria que uma representação das mesmas. 

Segundo o autor, a língua teria papel privilegiado sobre a escrita, uma vez que a 

segunda somente existe em função da primeira. Assim, a escrita nada mais seria que o 

reflexo das leis e da lógica que regem a língua e possibilitam o ato da fala. A crença de 

que a escrita teria um status superior à língua não passaria de uma ilusão que inverteria 

a ordem natural daquela hierarquia. 

 

Língua e escrita são dois sistemas distintos de signos; 
a única razão de ser do segundo é representar o 
primeiro; o objeto lingüístico não se define pela 
combinação da palavra escrita e da palavra falada; esta 
última, por si só, constitui tal objeto. Mas a palavra 

                                                            
111 De acordo com Saussure, a perspectiva diacrônica não tem, em princípio, relação com o sistema. 
Entretanto, as mudanças geradas pelas características diacrônicas da linguagem são condicionantes dos 
sistemas (Saussure,2006, p. 101). 

112 Notem que nesta perspectiva, Saussure une a possibilidade da diacronia à existência do ato da fala, 
que é individual. Entretanto, o indivíduo que fala, por sua vez, o faz tendo como pressuposto somente as 
características sincrônicas da língua (Saussure,2006, p. 115). 
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escrita se mistura tão intimamente com a palavra 
falada, da qual é a imagem, que acaba por usurpar-lhe 
o papel principal; terminamos por dar maior 
importância à representação do signo vocal do que ao 
próprio signo. É como se acreditássemos que, para 
conhecer uma pessoa, melhor fosse contemplar-lhe a 
fotografia do que o rosto (Saussure, 2006, p. 34). 

 

 Para Saussure, quatro fatores nos induziriam ao erro de considerarmos a escrita 

como superior à língua. Primeiro, a sensação de estabilidade e solidez passada pela 

imagem gráfica das palavras nos levaria a valorizá-la devido à possibilidade de mantê-

la intacta através do tempo. Segundo, os indivíduos teriam a sensação de maior nitidez 

ao ter contato com a escrita, se comparado com os atos da fala. Em terceiro lugar, os 

códigos da língua literária aprendidos nas instituições de ensino acabam gerando um 

arcabouço de referências e normas gramaticais que nos levariam a esquecer que a fala 

sempre precedeu historicamente a escrita - este fato, para Saussure, seria uma inversão 

da lógica natural. Em quarto e último lugar, Saussure chama atenção para o fato de que 

qualquer desacordo entre a língua e a ortografia geraria vantagens para esta última, 

uma vez que caberia ao lingüista resolver o impasse, dentro de um contexto em que a 

escrita seria o meio privilegiado da resolução. Por todos estes motivos, a escrita 

geralmente é elevada, injustamente, a um patamar acima da língua. Tal hierarquia, 

entretanto, não encontraria respaldo em uma análise comparativa entre estes dois 

sistemas de signo (Saussure, 2006). 

 Uma vez que o autor chamou a atenção para o erro de se considerar a 

representação gráfica da língua como superior à linguagem falada, o mesmo nos leva a 

refletir a respeito de uma outra hierarquia necessária na relação entre conceito e 

imagem acústica. Utilizando os termos sugeridos pelo autor para substituir esta 

primeira dicotomia, na relação entre significante e significado, o significado teria 

preponderância sobre o significante. Assim, a escrita nada mais seria que a 

representação sempre imperfeita de um ponto-de-vista que, em última instância, 

também é representacional. A escrita, nesta lógica de Saussure, poderia ser 

considerada o significante do significante. Nesta perspectiva, o papel da escritura seria 
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o de guardião da vontade do autor do discurso. O ato de interpretar estaria, assim, 

fadado à tentativa de descoberta daquilo que o autor quis dizer através do seu discurso. 

 

[Segundo Saussure] Compreender ou ler envolveria, 
portanto, a descoberta e o resgate daquilo que o 
emissor ou o autor quis dizer. Já que nesse contexto é 
o desejo do autor o fator determinante para a 
emergência e a fixação do significado, o significante 
(a palavra, o texto) funciona novamente como o 
invólucro duradouro e resistente capaz de aprisionar 
através dos tempos e em qualquer circunstância o 
significado autoral conscientemente pretendido. Ao 
leitor-receptor cabe apenas, nesse enredo, um papel 
filial e passivo, um papel essencialmente respeitador e 
protetor dos desejos autorais intencionalmente 
‘inseridos’ no texto (Arrojo,1992, p. 36). 

  

 Este papel secundário da escrita estaria sustentado em dois pressupostos: 

logocentrismo e fonocentrismo. A primeira parte da premissa que o autor de um 

discurso é sempre um indivíduo racional, detentor de determinada noção de verdade e 

que, portanto, instrumentaliza a linguagem e a escritura apenas como meios de 

comunicar suas perspectivas. Falar, neste contexto, seria algo semelhante a revelar 

uma verdade contida no sujeito racional (logos). A escrita seria a representação daquilo 

que, em princípio, foi revelado pela linguagem. No caso de indecisões sobre o 

‘verdadeiro’ sentido do texto, o autor do mesmo deveria ser sempre consultado, uma 

vez que a representação da escritura apenas reflete de forma infiel aquilo que o sujeito-

autor pensa. Já o fonocentrismo seria a prevalência da voz sobre a escritura. Como dito 

anteriormente, em caso de divergência entre a interpretação do que está escrito e aquilo 

que é dito pelo autor do texto, o segundo sempre deve prevalecer. Pois é através da fala 

que o sujeito revela, em princípio, suas verdades, cabendo à escritura sempre um papel 

auxiliar (Arrojo, 1992). 

 Por fim, é preciso ainda destacar que, dentro da abordagem saussureana da 

língua, não podemos nos limitar a analisar a possibilidade de produção de sentidos no 

interior dos signos através da mera união de um som a um determinado conceito. Se 

assim o fosse, não precisaríamos recorrer à idéia de sistema na explicação dos 
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elementos que formam a linguagem. Se as unidades do sistema lingüístico possuíssem 

valor independente do sistema em que estão inseridas, bastaria agrupar uma série de 

elementos para que o todo fosse encontrado. Como isto seria simplificar a lógica de 

produção do sentido, é crucial destacar o papel da posição dos signos dentro da 

linguagem e a importância da relação entre os mesmos. 

 

4.3- As relações entre signos e o ‘valor’ das palavras 
 

Para Saussure, a produção de sentido somente se torna possível a partir do 

momento em que os valores de cada palavra estejam posicionados dentro de um 

sistema maior. Na verdade, o sentido gerado pela relação entre significado e 

significante somente é possível fazendo-se contrapontos externos entre diferenças e 

semelhanças de signos. Termos lingüísticos isolados do sistema não teriam a 

capacidade de gerar sentido sem a presença e a relação de outros termos que a estes se 

assemelham e se diferenciam. 

 Em última instância, só conseguimos produzir sentido no signo através do 

reconhecimento de limites entre um determinado termo e os demais que lhe são, ou 

não, semelhantes. É pela lógica da diferença e semelhança que um sistema lingüístico 

constrói sentido, dando valor113 a cada um dos seus termos. Assim, a ilustração inicial 

da relação entre significante e significado dentro de um signo, somente ganha sentido 

                                                            
113 Valor significa a possibilidade de representação de idéias. “Quando se fala do valor de uma palavra, 
pensa-se geralmente, e antes de tudo, na propriedade que tem de representar uma idéia, e nisso está, com 
efeito, um dos aspectos do valor lingüístico.” (Saussure,2006 p. 132-133) Mas, não devemos confundir 
o conceito de ‘valor’ com o de ‘significação’, apesar da diferença entre ambos ser ‘delicada’, segundo 
Saussure. Enquanto a significação é construída, em princípio por uma relação interna ao signo (relação 
significante e significado), o valor de uma idéia está localizado no exterior desta relação. Seria muito 
mais uma característica externa e posicional que confrontando signos por semelhanças e diferenças 
possibilitaria a existência da linguagem como sistema. Em última instância, portanto, o ‘valor’ seria 
mais um dos elementos da significação. Elemento, entretanto, exterior à relação entre conceito e 
imagem acústica. (Saussure,2006, p. 133) 



  130

sistêmico se complementadas por uma relação exterior à unidade de signos, em que 

cada elemento se constrói em contraponto horizontal dentro de uma linearidade114. 

 

 

 

 
Significante SignificanteSignificante 

Significado 
Significado Significado 

                                                                    

                                                                           

O valor de uma palavra, portanto, seria constituído por duas relações: uma na 

qual a diferença de outras representações garantisse a possibilidade de troca; a segunda 

na qual representações semelhantes lhe possibilitassem a comparação valorativa. 

Utilizando o exemplo de Saussure: para que possamos saber o quanto vale cinco 

francos, devemos, primeiro, ter consciência de que podem ser trocados por coisas 

diferentes do dinheiro, como, por exemplo, pão. Entretanto, para sabermos o valor 

relativo dos cinco francos, precisamos, também, poder compará-lo com coisas 

semelhantes, como moedas de apenas um franco, ou dinheiro de outros países 

(Saussure, 2006, p. 134).  

Assim, a construção de sentidos é um processo que envolve arbitrariedades, 

representações, generalizações sociais, relações entre elementos e mudanças temporais. 

Por outro lado, tais elementos somente ganham sentido uma vez que partimos de 

pressupostos como logocentrismo, dicotomia entre o que é interno e externo aos signos 

e julgamentos valorativos dos elementos da linguagem. 

  

Do mesmo modo, uma palavra pode ser trocada por 
algo dessemelhante: uma idéia; além disso, pode ser 
comparada com algo da mesma natureza: uma outra 
palavra. Seu valor não estará então fixado, enquanto 
no limitarmos a comprovar que pode ser ‘trocada’ por 

                                                            
114 Ilustração adaptada de Saussure (2004, p. 136) 
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este ou aquele conceito, isto é, que tem esta ou aquela 
significação; falta ainda compará-la com os valores 
semelhantes, com as palavras que se lhe podem opor. 
Seu conteúdo só é verdadeiramente determinado pelo 
concurso do que existe fora dela. Fazendo parte de um 
sistema, está revestida não só de uma significação 
como também, e sobretudo, de um valor, e isso é coisa 
muito diferente (Saussure, 2006,p. 134). 

 

De forma sintética, podemos afirmar, segundo Saussure: 

01- O sentido de um signo é formado pela relação entre significante e significado; 

02- A relação entre significante e significado é sempre arbitrária (o que não 

significa passível de mudanças por parte dos indivíduos); 

03- A significação de uma linguagem somente se torna completa quando 

comparamos signos entre si, dentro de um sistema que os posicionam por 

semelhança e diferenciação; 

04- Nesta perspectiva, a escrita teria o papel de simples reprodutora da vontade de 

um sujeito consciente (fonocentrismo); 

05- A possibilidade de interpretação estaria em desvendar o sentido contido em um 

texto, este considerado como receptáculo da vontade do autor (logocentrismo). 

 

4.4- Logocentrismo e Fonocentrismo 
 

 A abordagem de Saussure sobre a formação do signo assenta-se sobre 

determinados pressupostos não problematizados pelo autor. O pós-estruturalismo de 

Derrida parte da desconstrução115 destas bases de sustentação da teoria saussureana 

para, a partir das suas relativizações, proceder a uma tresvaloração daquilo até então 

considerado como objetivo. Estes pressupostos, segundo Derrida, seriam apagados da 

perspectiva de Saussure gerando um suporte imperceptível às conclusões construídas 

por este autor. 

                                                            
115 A possibilidade de se definir o termo ‘desconstrução’ será discutida nos próximos tópicos. 
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Um destes pressupostos ocultos é o logocentrismo que cria a conjuntura de 

validade para a lingüística sistêmica. O logocentrismo parte do pressuposto da 

existência de um sujeito racional, dono de suas vontades e produtor de verdades não 

relativizantes. O sujeito logocêntrico é o autor consciente dos seus discursos e sua 

existência é considerada como atemporal e natural. Para que a linguagem possa ser a 

representação de significados, Saussure é obrigado a aceitar como dada a idéia de algo 

a ser comunicado. Uma realidade, ou sujeito do discurso, cuja existência não é 

problematizada. Assim, significantes lingüísticos seriam a possibilidade de dar sentido 

àquilo que já traz dentro de si uma perspectiva objetiva e material116. Esta ‘impressão’ 

de um sujeito racional e sempre presente é sustentada e reforçada pela utilização da 

metáfora que separa aquilo que está dentro de tudo o mais localizado fora do sujeito. O 

que estaria dentro seria a verdade, o âmbito da objetividade e da proximidade de um 

indivíduo consciente que interpreta o mundo através da razão. Já o lado de fora seria a 

instância puramente representacional, sempre passível de infidelidades em relação ao 

sujeito do conhecimento e, por isto mesmo, secundária117. 

 

 

Se a escritura não é mais que a ‘figuração’ (p. 33) da 
língua, temos o direito de excluí-la da interioridade do 
sistema (pois seria necessário crer que existe aqui um 
dentro da língua), assim como a imagem deve poder se 

                                                            
116 Notem que, neste ponto, Derrida não prega uma lógica idealista. Mesmo porque a substituição de 
uma suposta materialidade por uma noção de realidade ideacional cairia nos mesmos erros dicotômicos 
que se quer relativizar. Assim, Derrida não está chamando a atenção para o fato de que aquilo 
considerado como material esteja contido, na verdade, no mundo das idéias. O que o autor alerta é para 
a arbitrariedade desta dicotomia (real-ideacional). Neste sentido, Derrida considera que o suposto caráter 
representacional do mundo acaba sendo sua própria realidade, uma vez que não teríamos acesso a algo 
que escapa da representação. O ‘nome’ das coisas são as ‘coisas’. O nome dado a um conceito torna-se 
realidade por si. Em última instância, então, Derrida deve ser classificado não como um autor idealista, e 
sim como um empirista radical (Stocker, 2006) 

117 Esta mesma crítica da metáfora dentro-fora será o ponto de partida dos estudos de R. Walker, um dos 
principais autores utilizados neste estudo. Entretanto, enquanto a dicotomia dentro-fora citada por 
Derrida refere-se à questão da linguagem, ou à separação do mundo real e legítimo daquele apenas 
representacional, Walker aplica a mesma lógica à dicotomia fundadora das Relações Internacionais. 
Como mostrado no capítulo anterior, dentro e fora (inside e outside) se referem àquilo encontrado no 
interior e exterior do Estado-Nação (Walker, 1995). 
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excluir, sem perda do sistema da realidade. Ao se 
propor como tema ‘a representação da língua pela 
escritura’, Saussure começa, assim, por colocar que a 
escritura é “por si, estranha ao sistema interno” da 
língua (p. 33). Externo-interno, imagem-realidade, 
representação-presença, tal é a velha grade a que está 
entregue o desejo de desenhar o campo de uma ciência 
(Derrida,2004, pp. 40,41). 

 

A partir desta dicotomia entre o que estaria dentro e fora da linguagem, ou do 

mundo ‘real’ percebido por um sujeito racional e o mundo fictício da representação, 

surgem valorações que identificam de forma simplista tudo aquilo que é interno como 

necessariamente bom, próximo da verdade e, conseqüentemente, mais concreto e 

objetivo. Por outro lado, tudo que estaria fora da linguagem, ou do sujeito racional, 

seria ruim, imperfeito, no máximo, uma alegoria do verdadeiro mundo que se traz para 

ser representado na exterioridade da escritura. Classificações morais embasando a 

noção de realidade e objetividade. A dicotomia bem e mal reforça a metáfora dentro-

fora gerando uma perspectiva real, objetiva e interna oposta à outra perspectiva 

ilusória, subjetiva e exterior ao sujeito.  

Nesta concepção de Saussure, a dicotomia entre o que é natural daquilo que é 

produzido artificialmente pela sociedade, também se mobiliza para reforçar o 

maniqueísmo moral. A linguagem seria natural, algo que nasce junto com o ser 

humano sendo, portanto, digna de interioridade no processo de classificação 

logocêntrico. Já a escritura seria produzida artificialmente, através de contrato social e, 

portanto, posterior à linguagem118. Justamente por ter sido criada em um momento 

posterior à existência humana, deve ser considerada como periférica na análise do 

sistema de significação. Esta lógica de Saussure intercala e mobiliza julgamentos 

valorativos em nome de uma perspectiva logocêntrica. O interno necessariamente tem 

que ser julgado melhor que o externo. O natural, melhor que o socialmente criado e, 

                                                            
118 Neste ponto, Derrida considera que Saussure teria as mesmas bases de Rousseau em relação a esta 
suposta dicotomia histórica entre o natural (verdade) e o artificial (social). “Ora, a usurpação histórica e 
a esquisitice teórica que instalam a imagem nos direitos da realidade são determinadas como 
esquecimento de uma origem simples. Por Rousseau, mas também para Saussure” (Derrida, 2004, p. 
45). 



  134

portanto, a linguagem enquanto imagem acústica, mais fidedigna que a escritura que a 

representa. A violência da escrita é apagada, assim como também é invertido o 

processo histórico de comunicação. Etnocentrismo da linguagem em relação à escrita. 

Logocentrismo que se sustenta pela centralidade arbitrária da linguagem enquanto 

oposta à escritura. 

Este logocentrismo, portanto, é possibilitado pelo fonocentrismo. Um sujeito 

consciente e objetivo produzido pela maior relevância da linguagem sobre os 

significantes gráficos que, por sua vez, se apóiam sobre a crença da existência deste 

próprio sujeito. “É nos sistema de língua associado à escritura fonético-alfabética que 

se produziu a metafísica logocêntrica determinando o sentido do ser como presença” 

(Derrida, 2004, p. 53). Só existe preponderância da linguagem uma vez que aquela é a 

cópia legítima da vontade de um sujeito racional. Este sujeito, entretanto, tem sua 

existência gerada pelo pressuposto não problematizado da sua própria presença. Como 

se toda noção de autor já estivesse dada, sem a necessidade de se discutir sua presença, 

ou as condições que possibilitam sua noção de presença. Uma metafísica etnocêntrica 

que considera o autor do discurso a medida de todas as coisas. Pontuando os pilares 

desta abordagem, Derrida enumera: 

 

1. o conceito da escritura num mundo onde a 
fonetização da escritura deve, ao produzir-se, 
dissimular sua própria história; 
2. a história da metafísica que, apesar de todas as 
diferenças e não apenas de Platão a Hegel (passando 
até por Leibniz) mas também, fora dos seus limites 
aparentes, dos pré-socráticos e Heidegger, sempre 
atribuiu ao logos a origem da verdade em geral: a 
história da verdade, da verdade da verdade, foi 
sempre, com a ressalva de uma excursão metafórica de 
que deveremos dar conta, o rebaixamento da escritura 
e seu recalcamento fora da fala ‘plena’; 
3.  o conceito da ciência ou da cientificidade da 
ciência – o que sempre foi determinado como lógica – 
conceito que sempre foi um conceito filosófico, ainda 
que a prática da ciência nunca tenha cessado, de fato, 
de contestar o imperialismo do logos, por exemplo, 
fazendo apelo, desde sempre e cada vez mais, à escrita 
não-fonética (Derrida,2004, p.4). 
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Crenças metafísicas como suportes incondicionais de afirmações pretensamente 

científicas. Para relativizar estas abordagens, Derrida propõe a desconstrução das 

mesmas. Desconstrução não no sentido tradicional de oposição, mas no sentido de 

denunciar a arbitrariedade das divisões morais que sustentam a lógica de Saussure. A 

questão derridiana não se refere a uma simples inversão valorativa daqueles domínios 

considerados como moralmente bons em relação aos domínios da artificialidade, e sim, 

em subverter a necessidade dicotômica sobre a qual se assentam os pressupostos 

logocêntricos e fonocêntricos. 

 

A escritura é a dissimulação da presença natural, 
primeira e imediata do sentido à alma no logos. Sua 
violência sobrevém à alma como inconsciência. 
Assim, desconstruir esta tradição não consistirá em 
invertê-la, em inocentar a escritura. Antes, em mostrar 
por que a violência da escritura não sobrevém a uma 
linguagem inocente. Há uma violência originária da 
escritura porque a linguagem é primeiramente, num 
sentido que se desvelará progressivamente, escrita. A 
‘usurpação’ começou desde sempre. O sentido do bom 
direito aparece num efeito mitológico de retorno 
(Derrida, 2004, p. 45). 

 

4.5- Escritura e o mundo como texto 
 

 Como foi exposto no início deste capítulo, Saussure parte de pressupostos sobre 

a relação entre significante e significado e entre linguagem oral e escrita que sustentam 

sua abordagem sobre a produção de sentido a partir do signo (Saussure, 2004). Um 

destes pressupostos é a arbitrariedade existente na relação entre conceito e imagem 

acústica. Apesar da linguagem não estar à disposição para eventuais mudanças 

individuais e, ao mesmo tempo, possuir caráter de generalidade social, não podemos 

negar, segundo o autor, que cada cultura, cada comunidade lingüística, possui uma 

lógica própria para relacionar imagens acústicas aos conceitos.  

Ao mesmo tempo em que Saussure chama a atenção para o caráter arbitrário da 

relação entre significante e significado, o autor alerta, também, para a posição 
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periférica da escrita dentro desta lógica. Para Saussure, a linguagem sempre precedeu 

historicamente a escrita e, esta última, nada mais seria que a simples representação 

gráfica da primeira (Saussure, 2004). Estas características, segundo o autor, fariam da 

escrita uma instância secundária. Algo que, tentando representar fidedignamente a 

língua, acabaria por deturpá-la afastando-nos constantemente da essência daquilo que o 

autor do discurso quis comunicar. 

 Utilizando a própria lógica de Saussure, Derrida constrói um contra-argumento 

a esta afirmação detectando uma contradição dentro da própria lógica do lingüista. 

Para Derrida, uma vez que o motivo de se relevar a escritura a uma instância 

secundária seria o fato da mesma ‘simplesmente’ representar – sempre de forma 

incompleta – a linguagem, o mesmo poderia ser dito sobre a relação da linguagem com 

os conceitos que a mesma representa (Derrida, 2004). Segundo Derrida, como 

Saussure trata como mera lógica representacional a escrita, o mesmo deveria ser dito, 

segundo este mesmo autor, do significante da língua em relação ao conceito 

significado. Dentro desta lógica, Saussure estaria utilizando duas medidas para se 

referir à relação entre elementos que teriam o mesmo status. 

 

Os limites já começaram a aparecer: por que um 
projeto de lingüística geral, relativo ao sistema interno 
em geral da língua em geral, desenha os limites de seu 
campo dele excluindo como exterioridade em geral, 
um sistema particular de escritura, por importante que 
seja este, e, ainda que fosse de fato universal?(Derrida, 
2004, p. 47-48). 

 

 Tal dicotomia entre a língua e a escrita somente se torna possível a partir da 

utilização da metáfora que posiciona aquilo que está ‘dentro’, no caso a língua, em 

contraposição àquilo que estaria ‘fora’, a escritura. Para Derrida, esta lógica ainda iria 

além. Não somente a metáfora dentro-fora seria necessária para justificar tal 

classificação, como também, é necessário que dentro desta dicotomia se faça um 

julgamento valorativo sobre o status do mundo ‘interior’ em detrimento do mundo 

‘exterior’. Assim, tudo que estivesse ‘dentro’, ou seja, a linguagem, seria próximo do 



  137

conceito de alma aristotélico. O logos, a verdade, a ‘essência’ do autor teria uma 

relação direta com a linguagem ao ponto da mesma se elevar a representante legítima 

de sua vontade. Poderíamos, assim, falar de uma ciência da língua, apesar do caráter 

representacional da mesma, mas o mesmo não se aplicaria à escrita, segundo Saussure. 

 A linguagem seria o reflexo fidedigno da intenção do autor. O significante 

como portador oficial da verdade, expressa pelo produtor do discurso. Já a escrita, por 

ser exterior, deve ser tratada como instância irrelevante. Algo que, ao representar, 

camufla a verdadeira intenção do indivíduo e, apesar de reter o significado da 

linguagem, não passaria de um significante de segunda ordem. Melhor dizendo, um 

significante do significante. Uma instância que, apesar de ser criada pela língua, não 

seria digna do reconhecimento desta. Um signo periférico, irrelevante por não saber 

significar com a mesma precisão da linguagem. 

 

Portanto, deve-se recusar, em nome do arbitrário do 
signo, a definição saussuriana da escritura como 
‘imagem’ – logo, como símbolo natural – da língua. 
Sem pensar que o fonema é o próprio inimaginável, e 
que nenhuma visibilidade a ele pode se assemelhar, 
basta considerar o que diz Saussure da diferença entre 
o símbolo e o signo (p. 82) para que não mais 
compreendamos como pode ao mesmo tempo dizer 
que a escrita é ‘imagem’ ou ‘figuração’ da língua e, 
em outro lugar, definir a língua e a escritura como 
‘dois sistemas distintos de signos’ (p. 34). Pois o 
próprio do signo é não ser imagem. Através de um 
movimento que, sabe-se, deu tanto a pensar a Freud na 
Traumdeutung, Saussure acumula desta forma os 
argumentos contraditórios para conseguir a decisão 
satisfatória: a exclusão da escritura. Na verdade, 
mesmo na escritura dita fonética, o significante 
‘gráfico’ remete ao fonema através de uma rede com 
várias dimensões que o liga, com todo significante, a 
outros significantes escritos e orais, no interior de um 
sistema ‘total, ou seja, aberto a todas as cargas de 
sentidos possíveis. É da possibilidade deste sistema 
total que é preciso partir (Derrida, 2004, p. 55). 

 

 Assim, Derrida, sem abrir mão das categorias dicotômicas que fornecem as 

bases para a argumentação saussureana, expõe a presença de julgamentos valorativos 
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que sustentam a suposta cientificidade das abordagens deste autor. Somente a partir da 

contradição de tratamentos dados à língua e à escrita é que se torna possível acreditar 

na objetividade da lingüística sistêmica. A argumentação de Saussure só se sustenta a 

partir de uma noção de centro que foca a importância do signo lingüístico em 

detrimento do fenômeno da escrita. 

Derrida alerta, ainda, para o fato da periferização da escrita se tornar um 

processo no qual a rejeição do significante gráfico se dá pela própria noção de 

linguagem como elemento preponderante, e para o fato do perigo apresentado pela 

possibilidade de objetificação desta dicotomia ser gerada pela própria interioridade da 

linguagem. Partindo de elementos rousseaunianos, Saussure teria enfatizado o caráter 

‘natural’ da língua, em detrimento do caráter ‘social’ – melhor dizendo, artificial – da 

escrita. Entretanto, uma vez que a escrita é produto da linguagem, temos uma situação 

em que a perturbação daquilo que supostamente seria harmônico (a linguagem) é 

criada pela própria natureza que agora a rejeita. A escrita como filha bastarda da 

linguagem, que, por sua vez, tem na existência exterior daquela a necessária afirmação 

que possibilita a hierarquização destas instâncias. 

 

Tudo ocorre, então, como se Saussure quisesse ao 
mesmo tempo demonstrar a alteração da fala pela 
escritura, denunciar o mal que esta faz àquela, e 
sublinhar a independência inalterável e natural da 
língua. ‘A língua independe da escritura’ (p. 34), tal é 
a verdade da natureza. E, no entanto, a natureza é 
afetada – de fora – por uma perturbação que a 
modifica no seu dentro, que a desnatura e obriga-a a 
afastar-se de si mesma. A natureza desnaturando-se a 
si mesma, afastando-se de si mesma, acolhendo 
naturalmente seu fora no seu dentro, é a catástrofe, 
evento natural que perturba a natureza, ou a 
monstruosidade, afastamento natural da natureza 
(Derrida, 2004, p. 50). 

 Uma nova abordagem sobre a relação entre escritura e linguagem estaria no 

descentramento desta e revalorização do papel da primeira. A escrita não seria apenas 

uma representação do mundo, ou instrumento de comunicação de verdades de um 

sujeito racional. O próprio mundo estaria inserido na representação gráfica. A escritura 

seria a dimensão que tudo engloba, inclusive a linguagem. Uma vez que o ser humano 
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somente tem acesso às imagens acústicas do conceito, a própria noção de conceito 

estaria contida na sua imagem acústica. A crença de um conceito cuja existência fosse 

independente do seu significante somente se sustenta a partir de uma visão metafísica 

do mundo119. Representar o significado significa dar sentido de presença ao mesmo. 

Não existiria nada além da própria representação. Até mesmo o questionamento 

daquilo que se representa somente é possível por representações paralelas. Um 

discurso só pode ser questionado por outro discurso que o sobrepõe. Portanto, se a 

relação entre significante e significado pode ser reduzida à mera presença daquele 

primeiro termo, o significante seria já o próprio significado. A imagem acústica de um 

conceito já é o conceito em si e a divisão saussureana destes termos não se sustentaria 

em bases objetivas. 

  

A representação ata-se ao que representa, de modo que 
se fala como se escreve, pensa-se como se o 
representado não fosse mais que sombra ou o reflexo 
do representante. Promiscuidade perigosa, nefasta 
cumplicidade entre o reflexo e o refletido que se deixa 
seduzir de modo narcisista (Derrida, 2004, p. 44). 

 

 Para Derrida, isto se assemelharia a um mito da uma origem plena. Saussure 

parte do pressuposto que a representação do mundo é desvinculada do mesmo e se 

esquece que somente através dela é que o sentido de mundo pode ser construído. Em 

última análise, todo significante é significante de outros significantes. Só existiriam 

significantes passíveis de análise, pois a crença em uma origem natural seria 

inatingível ao Ser Humano. Uma vez que a noção de presença é necessariamente e 

exclusivamente representativa, a dicotomia entre representar seria não só ilusória como 

                                                            
119 Sintomático desta impossibilidade de dar sentido de presença ao ‘conceito’ estaria na ausência de 
definição do mesmo, ao lado da explicação do que vem a ser a imagem acústica. Como foi chamada a 
atenção anteriormente, Saussure preocupa-se em definir o que seria o significante, entretanto, se abstém 
de fazer o mesmo com  significado. A incapacidade de uma definição objetiva do conceito encontra suas 
limitações no fato do próprio significante ser, ao mesmo tempo, aquilo que se nomeia e dá existência no 
sentido de presença. Não é possível conceitualizar o ‘conceito’, pois o mesmo já está contido naquilo 
que o ‘representa’. 
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também desnecessária. O significante, por conter o próprio mundo, se tornaria o 

significado. Mundo como texto. O discurso revelando sua própria existência e verdade. 

 

4.6- Desconstrução e tresvaloração 
 

 A própria lógica da desconstrução impossibilita uma definição objetiva deste 

conceito. Seguindo uma tradição nietzscheana, Derrida considera todo esforço de 

delimitação conceitual como algo sempre fadado à incompletude, uma vez que a busca 

de interpretações objetivas nos leva apenas a gerar outras interpretações. Conceituar 

seria justificável mais pelo processo em si, que pelos objetivos que se almejam. Por 

outro lado, a impossibilidade de se dizer o que é ‘desconstrução’ não impossibilita 

apontar o que não deve ser considerado como tal120. A desconstrução seria, assim, uma 

abordagem que se define pela negação. Só teremos idéia do que seja desconstruir, uma 

vez que tenhamos claro o que não se refere a este conceito. 

 

Não é fácil definir ‘desconstrução’ (...) Como sugere o 
próprio Derrida, criador da palavra e iniciador de um 
tipo de reflexão que tem agitado os círculos 
intelectuais da Europa Ocidental e dos Estados Unidos 
há quase duas décadas, talvez seja mais adequado 
dizer o que não é ‘desconstrução’: não é um método, 
nem uma técnica e nem tampouco um modelo de 
crítica que possa ser sistematizado e regularmente 
aplicado a teorias, textos ou conceitos (Arrojo, 1992, 
p. 9). 

 

 Em primeiro lugar, não é possível haver desconstrução absoluta. A própria 

possibilidade de se denominar algo passível de ser desconstruído gera a necessidade de 

algum ponto de referência (mesmo que negativo) a partir de onde o que está sendo 

                                                            
120 Em ‘Assim Falava Zaratustra’, Nietzsche enumera as características do  Übermensch apenas através 
da negação daquilo que o mesmo seria. Conceituar, neste sentido,seria limitar e restringir a inovação aos 
padrões já existentes. (Nietzsche, [s.d] a) 



  141

desconstruído possa ser julgado. Relativizar ao infinito significaria, dentro desta 

lógica, a impossibilidade de relativização, pois uma vez que tudo é relativo, as coisas 

seriam relativas em relação a quê? Portanto, o projeto derridiano deve ser inserido em 

uma radicalidade que se limita pelas suas próprias condições de existência. 

Desconstruir, assim, significa não negar por completo o que se quer relativizar, e sim 

aceitar até certo ponto o que está dado para, a partir daí, ressignificar o fenômeno121. 

Coerente com esta lógica, Derrida aceita a visão de realidade binária, pelo menos até o 

ponto de poder desconstruí-la. Segundo o autor, a noção de realidade sempre foi criada 

tendo-se em vista dicotomias que, por oposição, criam a noção do que seja, ou não, 

verdadeiro. 

 

O pensamento ocidental foi, de acordo com Derrida, 
sempre construído por dicotomias e polaridades, como 
bom-mau, presença-ausência, verdadeiro-errado, 
natureza-cultura, fala-escrita. Essas oposições não são 
iguais, nem em valor, nem independente umas das 
outras. Ao contrário, como Barbara Johnson explica, o 
‘segundo termo em cada par é considerado o negativo, 
corrupto, versão indesejável do primeiro, que sai dele’. 
Assim, a oposição implica uma ordem hierárquica. O 
que as oposições hierárquicas  fazem é privilegiar a 
unidade, a identidade, imediatismo, e a presença 
temporal e espacial sobre a distancia, diferença, 
dissimulação e deferimento. A filosofia ocidental tem, 
em outras palavras, conceitualizado o ser ou o ‘real’ 
como presença. (OG 12[23]) (Zehfuss,2002, p. 197).122

                                                            
121 A partir desta visão, Derrida irá trabalhar com a noção de rastro. Este seria a negação de uma origem 
primordial e a aceitação de que não existe um momento fundador. O rastro  seria a continuidade daquilo 
que não é, e, portanto, única herança possível do antigo ser. Isto, entretanto, não significa que a noção de 
rastro tenha que ser considerada metafísica. Rastro seria justamente a presença possibilitada pela 
ausência. “A ausência de um outro aqui-agora, de um outro presente transcendental, de uma outra 
origem do mundo manifestando-se como tal, apresentando-se como ausência irredutível na presença do 
rastro, não é uma fórmula metafísica que substituída por um conceito cientifico da escritura” (Derrida, 
2004a, p. 57). 

122 Western thought has, according to Derrida, always been structured by dichotomies or polarities, such 
as good-evil, presence-absence, truth-error, identity-difference, nature-culture, speech-writing. These 
opposites are neither equal in value nor independent of each other. Rather, as Barbara Johnson explains, 
the ‘second term in each pair is considered the negative, corrupt, undesirable version of the first, a fall 
away from it’. Thus the opposition implies a hierarchical order. The hierarchical oppositions do is to 
privilege unity, identity, immediacy, and temporal and spatial presentness over distance, difference, 



  142

 

 Assim, Derrida não se propõe a negar as dicotomias criadas pela filosofia 

tradicional. Entretanto, o mesmo chama a atenção para o fato de que toda dicotomia 

parte de pressupostos valorativos, segundo os quais, um dos termos de uma polaridade 

é considerado sempre superior ao outro. Desconstruir, assim, significaria deslocar a 

dicotomia dando maior peso àquela polaridade menos valorizada123. Ao invés de 

repetir o erro inicial, a valorização daquilo que é periférico geraria um descentramento 

estrutural, fazendo com que a noção de presença fosse substituída pela noção de 

ausência. Assim, o sentido de um fenômeno, ao invés de ter sua lógica invertida, seria 

exposto à suas próprias contradições gerando a instabilidade da suas coerências, uma 

vez que a arbitrariedade dos valores dados seria revelada. De acordo com Barnett, 

citando Derrida: 

 

Desconstrução não suplanta um conjunto de conceitos 
com um conjunto completamente novo. Ele 
suplementa conceitos existentes. Desconstrução 
‘libera’ características de um conceito que é 
normalmente mantido em reserva, e os estende além 
do seu escopo normalmente restrito. Ao fazer isso, ele 
borra os claros limites que sustentam suas restrições. 
(Barnett, 1999, p. 284).124

 

 A noção de sentido somente seria possível a partir da repetição do diferente que 

se quer o mesmo. Derrida cunha o termo ‘Différance’ como um neografismo que 

                                                                                                                                                                            
dissimulation, and deferment’. Western philosophy has, in other words, conceptualized being or the 
‘real’ as presence. (Tradução nossa) 

123 Mais uma vez, a tradição nietzscheana aparece em Derrida. Assim como aquele filósofo, Derrida 
acreditava serem as noções de verdades geradas por critérios morais. Deslocar, neste sentido, teria o 
mesmo sentido de tresvalorar (um termo nietzscheano) que significaria inverter estas oposições morais. 
(Ver Nietzsche, 1992, 1996 e [s.d.] b). 

124 Deconstruction does not supplant one set of concepts with a completely new set. It supplements 
existing concepts. Deconstruction ‘liberates’ characteristics of a concept that are normally held in 
reserve, and extends them beyond their normally restricted scope. In so doing, it blurs the clear 
boundaries that underwrite their restriction. (Tradução nossa) 
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revela a possibilidade de se ter um elemento gráfico que escapa das possibilidades 

fonéticas. Différance seria o intricado jogo de perspectivas que geraria sentidos de 

forma contínua, sem nunca se prenderem a um sentido fixo. A produção da noção de 

conceito seria este processo constante de se tentar relacionar sentidos a determinados 

signos que, por sua vez, estariam sempre em fuga. Assim, a noção de presença 

somente seria passível de compreensão através da ausência. É o não ser que 

proporciona a ilusão do ser em um constante jogo de ressignificações. Deste modo, a 

repetição do diferente que se supõe igual é que construiria a noção de realidade. Existir 

é repetir-se constantemente em um fluxo que busca estabilizar incongruências através 

de valorações125.  

Portanto, caso se faça a opção por uma crítica no sentido tradicional, estaríamos 

apenas reforçando o próprio sistema que se quer desconstruir. Insistir em apontar o 

contraditório só reforça a identidade e reafirma a possibilidade de uma presença e 

verdade absolutas. Desconstruir seria reafirmar aquilo a que se contrapõe. Partindo do 

pressuposto que a estabilidade da estrutura é formada por incoerências, e que toda 

noção de presença é transitória, somente a repetição à exaustão seria capaz de esgarçar 

os feixes de sentidos produzidos por determinada centralização da estrutura. 

Desconstruir é não centralizar; não se opor; não aceitar e, por fim, não reproduzir o 

diferente. A desconstrução descentraliza a lógica estrutural denunciando a presença de 

aberturas através das quais os significados escoam em busca de novas relações, 

gerando a sensação de que só é possível existir o mesmo a partir da transformação. 

“Eis por que a idéia de herança implica não apenas reafirmação e dupla injunção, 

mas a cada instante, em um contexto diferente, uma filtragem, uma escolha, uma 

estratégia” (Derrida, Roudnesco, 2004, p. 17). 

                                                            
125 Repetição no sentido derridiano seria a possibilidade de gerar sentidos fixos a partir do constante 
movimento da existência. Esta noção seria a aceitação do ser e da mudança no sentido dado por 
Kierkegaard ao termo repetition. Para este último autor, recollection, a base de toda filosofia grega, 
seria o passo atrás, enquanto repetition seria a lógica do Cristianismo que significaria repetir a partir da 
inovação. Recollection e repetition seriam estratégias diferentes para lidar com a presença do constante 
fluxo. “Without either recollection or repetition there is nothing but the flux, nothing but a meaningless 
turmoil. Recollection stills the turmoil; repetition finds a way to maintain one´s head in the midst of it. 
Recollection says that everything important has already been. Repetition says that actuality must be 
continually produced, brought forth anew, again and again. Identity must be established, produced. 
Identity, as Derrida would say, is an effect of repetition.” (Caputo, 1987, p. 17) 
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4.7- Desconstrução e repetição 
 

 A posição de Derrida como um autor pós-estruturalista acompanha a lógica 

exposta anteriormente, segundo a qual, o prefixo ‘pós’ não designa negação absoluta 

do conceito de estrutura, e sim uma superação daquilo que ele adjetiva. Caso se fixasse 

como simples negação das tradições estruturalistas, o pós-estruturalismo estaria 

repetindo a lógica de tudo aquilo que, em princípio, tenta relativizar. Pelo próprio fato 

do pós-estruturalismo rejeitar os critérios binários de exclusão – como, por exemplo, a 

dicotomia verdade-mentira – Derrida não poderia negar objetivamente as abordagens 

estruturais. Fazê-lo seria se inserir por completo dentro da própria lógica daquilo que 

se quer superar.  

Portanto, o pós-estruturalismo derridiano não busca se contrapor em termos 

absolutos às abordagens sistêmicas-estruturais, mas ir além das mesmas sem as 

abandonar por completo. Trata-se de inverter a lógica tradicional do conceito de 

estrutura a partir das suas próprias premissas. Para Derrida, a única opção que não o 

levaria a repetir aquilo que se nega seria a utilização  das mesmas armas dadas pelas 

abordagens que se quer questionar. Assim, o desafio imposto ao autor seria o de ir 

além do estruturalismo a partir de estratégias até então criadas por esta mesma 

abordagem. 

 

Com efeito, e para o desespero total daqueles que 
ainda lhe resistem, a desconstrução se apresenta como 
nada além do próprio estruturalismo levado às suas 
últimas conseqüências. Isto é, como o que pode ser 
visto como o mais intrigante de todos os paradoxos, o 
desconstrutivista revela ser, no fundo, um 
estruturalista que leva a sua empresa com um empenho 
e dedicação que os próprios estruturalistas praticantes 
e inveterados não foram capazes de mobilizar. Ele os 
desafia e os incomoda ao insistir em convidá-los a 
serem estruturalistas até o fim como ele e a assumirem 
a sua fé na plenitude de suas conseqüências. A 
desconstrução não aborda o estruturalismo do lado de 
fora; ela o faz de dentro, trabalhando com o próprio 
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instrumental que o estruturalismo forjou (cf. Hutton, 
1989:75 apud Rajagopalan in Arrojo,1992, p. 26). 

 

Nesta perspectiva, assim como o estruturalismo, o pós-estruturalismo aceitaria, 

em princípio, a possibilidade de se explicar os fenômenos da realidade a partir da 

abstração dos mesmos em estruturas lógicas. Entretanto, ao contrário do estruturalismo 

que considera a sustentabilidade das estruturas lógicas sendo gerada pela coerência dos 

termos e pressupostos que a compõem, o pós-estruturalismo chamaria a atenção para o 

fato de toda estrutura somente se sustentar a partir de contradições. Uma vez que o 

significado gerado a partir de um determinado fenômeno, ou conceito, só se torna 

apreensível a partir do seu oposto, a própria existência da unidade teria como base a 

sua negação126. Aquilo que na superfície aparenta uma coerência intrinsecamente 

lógica, segundo o pós-estruturalismo, somente o seria a partir do momento que as 

contradições dos seus termos sejam apagadas. 

Por outro lado, apesar destas contradições que formam as bases das estruturas 

poderem ser ignoradas por um certo tempo, possibilitando assim a formação de um 

sentido superficial sobre determinado fenômeno, as mesmas não deixariam de gerar 

uma constante tensão que acabaria por corroer o significado mais geral da estrutura. 

Neste ponto, é importante ressaltar que: 01- a unidade lógica das estruturas somente 

ganha sentido a partir das suas contradições. É o apagamento do não-lógico que gera a 

sensação de unidade e sentido a toda estrutura; 02- a própria existência de um 
                                                            
126 Enquanto a teoria sistêmica de Saussure considera o contraponto como crucial na relação entre 
signos, a abordagem de Derrida chama a atenção para algo que vai além da simples contraposição. Para 
Saussure, os signos somente são completos de sentidos quando colocados em posição de comparação 
com outros signos (através de um processo que possibilita a verificação das semelhanças e diferenças 
entre os mesmos). Para Derrida, não só a posição relativa dos signos é importante na produção de 
significação, como também a aceitação de que toda estrutura de sentido deve, necessariamente, conviver 
com elementos que se excluem em termos absolutos. Assim, o sentido não estaria na mera relação entre 
significante e significado ou no posicionamento vertical dos signos. O sentido estaria no ato de se 
estabelecer quais relações de sentidos serão privilegiadas, em detrimentos de várias outras relações 
possíveis. Utilizando o exemplo derridiano da palavra ‘phármakon’ (termo que pode designar tanto 
‘remédio’, quanto ‘veneno’), teremos a produção de sentido somente no processo de decisão entre quais 
dos dois termos enfatizar (Derrida, 2005b). Em última instância, porém, a escolha de um dos sentidos 
somente se estabelece enquanto o outro permanecer adormecido, ignorado pelo leitor. Assim, o que é 
contraponto necessário para gerar sentido, segundo Saussure, torna-se contradição imprescindível para 
este mesmo processo, de acordo com Derrida. 
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fenômeno só se sustenta no tempo pela repetição de seus significados. Assim, é a 

constante afirmação daquilo que é contraditório que possibilita a formação de um 

sentido que seja considerado lógico. 

 Entretanto, esta constante necessidade de afirmação do contraditório para gerar 

coerência estrutural acaba ressaltando as tensões existentes entre os termos que 

compõem as próprias estruturas. Com o excesso de repetição, a sustentação da lógica 

superficial das mesmas não resistiria à pressão conceitual de termos incompatíveis e 

acabaria gerando um processo de erosão da própria lógica. Isto significa que, apesar de 

ser possível para os pós-estruturalistas explicar e dar sentido aos fenômenos a partir de 

abstrações estruturais, tais abstrações teriam que, mais cedo ou mais tarde, enfrentar o 

inevitável: toda estrutura é instável e esta instabilidade é gerada pela repetição 

incessante daquilo que gera sua unidade, a contradição conceitual.  

Deste modo, tentando gerar um sentido constante e tentando estabilizar as 

interpretações estruturais dos fenômenos, os processos de explicações estruturais 

acabariam gerando sua própria ruína. O resultado desta implosão do sentido pela 

repetição seria a geração de novas estruturas que, nascidas a partir de resquícios da 

anterior, também seriam sustentadas por novas contradições passíveis de implosões 

conceituais criadas pela constante repetição do sentido. Dentro desta lógica, a negação 

de determinada perspectiva não estaria no contraponto à mesma, mas na repetição à 

exaustão dos seus enunciados, que acabariam por gerar um excesso de tensão nas 

contradições que as sustentam e as desconstruiriam pela instabilidade advinda deste 

processo. É repetindo o diferente que se desconstrói aquilo que se afirma. 

 

A desaparição da face ou a estrutura de repetição não 
se deixam, pois, dominar pelo valor de verdade. A 
oposição do verdadeiro e do não-verdadeiro está, ao 
contrário, inteiramente compreendida, inscrita nessa 
estrutura ou nessa escritura geral. O verdadeiro e o  
não-verdadeiro são uma espécie de repetição. E só há 
repetição possível no gráfico da suplementaridade, 
acrescentando, na falta de uma unidade plena, uma 
outra unidade vem supri-la, sendo ao mesmo tempo a 
mesma o bastante e outra o bastante para substituir 
acrescentando. Assim, por um lado, a repetição é isso 
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sem o que não haveria verdade: a verdade do ente sob 
a forma inteligível da idealidade descobre no eîdos o 
que pode se repetir, sendo o mesmo, o claro, o estável, 
o identificável em sua igualdade a si. E apenas o eîdos 
pode dar lugar à repetição como anamnésia ou 
maêutica, dialética ou diática. Aqui a repetição se dá 
como repetição de vida. A tautologia é a vida só 
saindo de si para voltar a entrar em si. Mantendo-se 
junto a si na mnéme, no lógos e na phoné. Mas, por 
outro lado, a repetição é o próprio movimento da não-
verdade: a presença do ente perde-se nele, dispersa-se, 
multiplica-se por minemas, ícones, fantasmas, 
simulacros etc. Por fenômenos, desde então. E esta 
repetição é a possibilidade do devir sensível, a não-
idealidade. Do lado da não-filosofia, da não-memória, 
da hipomnésia, da escritura. Aqui a tautologia é a 
saída sem retorno da vida fora de si. Repetição de 
morte. Despesa sem reserva. Excesso irredutível, pelo 
jogo do suplemento, de toda intimidade a si do vivo, 
do bem, do verdadeiro (Derrida, 2005b, p. 122). 

 

4.8- Análise de discurso construtivista 
 

 O conceito de discurso é, tradicionalmente, associado ao estruturalismo de 

origem sausurreana desenvolvido nas Ciências Sociais a partir da década de 50 do 

século XX127. Nesta perspectiva estrutural, a linguagem é tratada como uma instância 

independente do seu uso individual (fala) e considerada como portadora de 

regularidades lógicas passíveis de serem interpretadas a partir da imagem de estruturas 

coerentes e fechadas. Esta autonomia da linguagem em relação ao sujeito da fala 

permitiria à lingüística um status científico e, ao mesmo tempo, seu estudo focaria na 

própria interioridade da mesma, independente do mundo exterior no qual a língua se 

efetiva. 

 

                                                            
127 Mussalim (2006) divide a evolução da AD em três fases: AD-1, de origem saussureana; AD-2, de 
cunho construtivista; e AD-3, referente ao pós-estruturalismo. Como já é consensual na literatura 
contemporânea que as abordagens do tipo AD-1 já estejam historicamente superadas, o presente 
trabalho focou mais nas características e diferenças entre as ADs do tipo 2 e 3. 
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Na conjuntura estruturalista, a autonomia relativa da 
linguagem é unanimemente reconhecida. Isso porque, 
devido ao recorte que as teorias estruturalistas da 
linguagem fazem de seu objeto de estudo – a língua - , 
torna-se possível estudá-la a partir de regularidades e, 
portanto, apreendê-la na sua totalidade (pelo menos é 
nisso que crê o estruturalismo), já que as influências 
externas, geradoras de irregularidades, não afetam o 
sistema por não serem consideradas como parte da 
estrutura. A língua não é apreendida na sua relação 
com o mundo, mas na estrutura interna de um sistema 
fechado sobre si mesmo. Daí ‘estruturalismo’: é no 
interior do sistema que se define, que se estrutura o 
objeto, e é este objeto assim definido que interessa a 
esta concepção de ciência em vigor na época 
(Mussalim, 2006, p. 102). 

 

 Nesta abordagem, o papel do sujeito, enquanto indivíduo, é ignorado, pois 

como escreve Fairclough: “Os lingüistas nessa tradição [de Saussure] identificam a 

parole para ignorá-la, pois a implicação da posição saussureana é que qualquer 

estudo sistemático da língua deve ser um estudo do próprio sistema, da langue, e não 

de seu ‘uso’” (Fairclough, 2001, p.90). 

 Assim, aspectos como conjunturas históricas e sociais são deixados de lado em 

nome da independência sistêmica de uma estrutura hermética e auto-referencial. O 

sujeito que produz o discurso seria somente um agente cuja função estaria na 

concretização de uma estrutura lógica que o antecede. 

 Já no final da década de 50 do século XX, autores como Harris e Chomsky 

começam a delimitar o que posteriormente seria reconhecido como elementos 

específicos da AD (Mussalim, 2006). Extrapolando a lógica da lingüística estrutural 

saussureana, estes autores começam a perceber que a produção de sentido somente é 

gerada a partir do momento em que as estruturas lingüísticas entravam em contato com 

um patrimônio histórico-social. Deste modo, tão importante quanto estudar o sistema 

da linguagem enquanto estrutura fechada em si, seria estudar como este sistema 
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lingüístico entraria em contato com elementos sociais produzindo determinados 

sentidos e as conseqüências dos mesmos128.  

O papel do sujeito, como indivíduo social, sobre o qual irão inserir os sentidos 

gerados pelo encontro dos textos com o patrimônio sócio-histórico-cultural, começa a 

se opor à tradição que o renegava a mero reprodutor da lógica lingüística sistêmica. 

Entretanto, esta primeira tentativa de superação da lingüística de Saussure ainda era 

extremamente influenciada pela noção de coerência e estabilidade contidas no 

estruturalismo. Assim,  

 

A primeira época da Análise do Discurso (...) explora 
a análise de discursos mais ‘estabilizados’, no sentido 
de serem pouco polêmicos, por permitirem uma menor 
carga polissêmica, isto é, uma menor abertura para a 
variação do sentido devido a um maior silenciamento 
do outro (outro discurso-outro sujeito) (Mussalim, 
2006, p. 117). 

 

 Em um segundo momento, autores como Foucault começam a colocar em 

xeque a possibilidade de se tratar os discursos de forma tão coerente e coesa como 

faziam os autores de AD. Irregularidades, contradições e interrupções começam a ser 

elementos considerados como presentes em qualquer lógica discursiva. Nas palavras 

do próprio Foucault: “Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que 

se cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem”. (Foucault, 2004, pp. 

52,53). Nesta perspectiva, analisar discursos significaria não somente considerar a 

formação de sentidos e suas conseqüências pelo confronto de um texto com uma 

prática social, como também partir do pressuposto de que a não linearidade dos 

mesmos é parte corrente em qualquer estudo deste campo.  

                                                            
128 Mussalim (2006) chama a atenção para o fato da AD não se limitar a estudar a produção de sentido 
somente. Segundo a autora, se assim o fosse, a semântica e a pragmática seriam suficientes para tal 
análise. Entretanto, a AD iria além. O foco seria não somente na produção de sentido a partir da 
interação entre texto e contexto sócio-histórico-cultural, como também nas conseqüências dos efeitos 
gerados nesta interseção. 
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A AD poderia, então, ser considerada como a superação do estruturalismo de 

Saussure em dois sentidos. Primeiro, a Análise de Discurso aceitaria a existência de 

uma lógica fechada das estruturas lingüísticas, descritas pela tradição saussureana; 

entretanto, a este sistema hermético, a AD acrescentaria o estudo da interação do 

mesmo com práticas sociais em um constante jogo de produção de sentidos. Segundo, 

a AD, principalmente a partir de Foucault129, trabalharia não somente com padrões de 

coerência estruturais, mas também com elementos de contradição e instabilidades 

considerados como usuais em qualquer evolução de sistemas discursivos. De maneira 

geral, as análises de discursos, desenvolvidas a partir da década de 70,  têm como 

objeto de estudo as práticas discursivas que, por sua vez, estariam situadas entre os 

textos e as práticas sociais. Como ilustrado por Fairclough130: 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                            

Prática Social 

Prática discursiva (produção, 
distribuição, consumo)

Texto 

 

                                                            
129 Foucault é considerado por alguns, como um autor pós-estruturalista. Entretanto, neste estudo, 
optamos por classificá-lo de maneira intermediária. Assim, este autor poderia ser classificado como 
Construtivista quando se refere à existência de uma realidade material que limitaria as interpretações 
possíveis. Entretanto, a noção de autor de Foucault já pode ser classificada de pós-estruturalista, uma 
vez que o sujeito do discurso é produzido pelo próprio texto, como será discutido à frente. De qualquer 
forma, é bom lembrar que, por diversas vezes, Foucault negou o título de pós-estruturalista que o 
impingiam. 

130 Fairclough, apesar de trabalhar com uma noção de discurso no sentido foucaultiano da palavra, 
adiciona a esta interpretação o conceito de ideologia de Althusser, o que, certamente, o distancia das 
abordagens deste primeiro, uma vez que Foucault não aborda a questão da ideologia em termos 
marxistas. – Ilustração adaptada de Fairclough (2001, p. 101). 
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4.9- Pressupostos das análises de discursos 
 

 A separação da AD em três momentos distintos – a análise saussureana, a 

construtivista e a pós-estruturalista – não significa a presença de um debate sobre a 

melhor abordagem teórica a ser adotada para o estudo de narrativas. Na verdade, os 

princípios norteadores de cada uma destes paradigmas são confrontados e discutidos 

em outros campos de conhecimento, como a filosofia, e apenas importados como 

pressupostos pela lingüística atual. As três ‘fases’ descritas no presente trabalho 

refletem mais uma evolução histórica que propriamente o embate de posicionamentos. 

De acordo com Mussalim (2006): 

 

As recentes pesquisas afirmam o primado do 
interdiscurso sobre o discurso [elementos da AD pós-
estruturalista], diferentemente da AD-1 
[Construtivista], que concebe a relação entre os 
discursos como sendo uma relação entre “máquinas” 
discursivas justapostas, cada uma delas autônoma e 
fechada sobre si mesma; e diferentemente também da 
AD-2 [Construtivista], que considera a existência de 
FDs constituídas independentemente umas das outras 
para depois serem postas em relação. (p. 120) 

 

 Como já citado na Introdução do presente trabalho, a opção pela AD pós-

estruturalista foi motivada pela percepção de instabilidades presentes nos discursos do 

ex-Primeiro-Ministro Tony Blair. A opção por esta estratégia metodológica trouxe 

consigo outros pressupostos que, por questões de coerência, acabaram distanciando a 

pesquisa tanto dos paradigmas da AD construtivista quanto da lógica saussureana. A 

presença de aberturas estruturais na narrativa refere-se não somente à ausência de 

instabilidades de significação discursivas, mas reflete também novos olhares sobre a 

presença tácita de uma dicotomia dentro/fora dos discursos analisados; sobre o papel 

do sujeito enquanto produtor do discurso; e, por fim, sobre a questão da busca da 

verdade na análise das narrativas. 
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 A representação da prática discursiva em um espaço localizado entre o texto e a 

prática social parte de pressupostos espaços-temporais caros tanto ao estruturalismo, 

quanto à AD de autores como Fairclough e Foucault. 

O primeiro pressuposto seria a separação entre um mundo das idéias e outro 

mundo material. Apesar de considerar que a produção discursiva teria uma relação 

dialética com a materialidade que a produz, a simples distinção de um âmbito real e 

exterior, em contraposição a um âmbito ideacional e interior, não é passível de 

problematizações por estes autores. Assim, apesar de Fairclough e Foucault aceitarem 

que a distinção entre o real e ilusório é criada a partir de possibilidades sociais, ainda 

assim, ambos trabalham com a existência de limites concretos que, apesar de não 

reduzirem o mundo a uma única interpretação possível, fariam, pelo menos, o papel de 

apontar aquelas análises que poderiam ser consideradas como insustentáveis. Mesmo 

colocando o papel dos limites materiais em uma perspectiva histórica, é através do 

confronto com a realidade concreta que um discurso conhece suas possibilidades 

limítrofes.  

Portanto, ideologias, contradições e o papel das percepções teriam um lugar de 

destaque na AD a partir da década de 70, mas, para quase totalidade dos autores deste 

campo, o mundo material poderia ser, no máximo, reinterpretado através de práticas 

discursivas. O exterior do indivíduo como verdade absoluta que, apesar de filtrado 

pelos sentidos individuais e regras sociais, ainda sim, teria o status de presença 

estabelecendo os limites da interpretação. 

 

O construtivismo obscurece esse caráter político das 
construções e representações da realidade. Ele aceita a 
realidade como um limite. (...) o construtivismo não dá 
atenção suficiente para o problema de que “nenhum 
texto se abre imediatamente para todo mundo”, nem 
mesmo o texto da “realidade”. Além disso, ter como 
base as premissas logocêntricas é se limitar a 
desconstruir, todo conceito está “sempre se deslocando 
porque nunca é um em si mesmo”. Apesar do 
construtivismo investigar como nós construímos o 
nosso mundo, ele pára logo ao escrutinar o que é uma 
parte intrínseca dele: como nós pensamos. O problema 
é, então, que o construtivismo pode falhar no seu 
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próprio projeto. No mínimo, o seu potencial critico é 
mínimo (Zehfuss,2002, p. 248).131

 

 Esta aceitação da dicotomia exterioridade e interioridade levaria a um segundo 

ponto não suficientemente discutido por autores construtivistas: a existência de um 

sujeito produtor do discurso. As abordagens de AD feitas por autores que não se 

inserem por completo no pós-estruturalismo tratam o sujeito como exterior ao texto 

analisado. Assim, mesmo aceitando ser o texto o produto de uma gama quase infinita 

de intertextualidades e considerando o sujeito como portador de ideologias 

(Fairclough), ou como um dos produtos do próprio discurso (Foucault)132, ainda assim, 

o autor de um discurso é tratado como elemento minimamente objetivo fora do texto 

produzido e, portanto, parte contextual da análise em questão. 

 Em terceiro lugar, existiria, ainda nestas abordagens citadas, um pressuposto 

passível de extensa discussão pelos pós-estruturalistas. A questão do próprio contexto. 

Em abordagens tradicionais, o ‘verdadeiro’ sentido de um texto somente poderia ser 

apreendido uma vez que o mesmo fosse comparado com o contexto de sua produção 

ou distribuição. 

 

Há um conceito tomado como dado de que idéias, 
discursos e representações devem ser colocados em 
contextos históricos, econômicos ou sociais, se eles 
devem ser interpretados, explicados e criticados 
devidamente. Cenários textuais devem ser colocados 
no contexto das paisagens materiais (Mitchell 1996; 
Peet 1996); espaços textuais devem ser entendidos em 

                                                            
131 Constructivism obscures this political character of constructions and representations of reality. It 
accepts reality as a limit. (…) Constructivism does not take sufficient note of the problem that ‘´[n]o text 
opens itself immediately to everyone’, not even the text of ‘reality’. Moreover, as thinking on the basis 
of logocentric premises is bound to deconstruct, every concept is ‘always dislocating itself because it is 
never one with itself’. Although constructivism investigates how we construct our world, it stops short 
of scrutinising what is an inextricable part of it: how we think. The problem is then that constructivism 
may be said to fail in its own project. At the very least its critical potential is limited.(Tradução nossa) 

132 Neste aspecto, Foucault consegue aproximar-se mais do pós-estruturalismo e da desconstrução de 
Derrida, uma vez que a própria noção moderna de sujeito somente foi possível a partir de determinadas 
justaposições discursivas. 
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relação a espaços reais (Gregory 1995; Smith 1994); 
metáforas espaciais devem ser aterradas em uma 
espacialidade material (Smith and Katz 1993); 
representações literárias devem ser vistas em contextos 
sociais mais amplos (Cresswell 1996); à objetificação 
generalizada é atribuída significação diferencial em 
contextos locais(Jackson 1999) (Barnett, 1999, p. 
280).133

 

 Assim, mesmo propostas consideradas pós-estruturalistas ainda conviveriam 

com a suposta necessidade de contraponto de uma verdade presente a seu contexto 

passado para que os sentidos desta verdade fossem plenamente compreendidos134. 

 

4.10- Análise de discurso e desconstrução 
 

 Uma AD que se propõe desconstrutivista deve, portanto, começar pela 

problematização dos três aspectos levantados no tópico anterior: a possibilidade de 

separação do mundo material do mundo das idéias; a aceitação de um autor de discurso 

situado no espaço exterior do seu texto; e a necessidade de contextualização do 

discurso analisado. 

 Com relação ao primeiro ponto – separação do mundo material do mundo das 

idéias – trata-se de um pressuposto metafísico que supõe como dada a existência de um 

mundo material, exterior e, em princípio, de existência independente da representação 

                                                            
133 There is a taken-for-granted consensus that ideas, discourses and representations need to be placed in 
historical, economic or social contexts if they are to be properly interpreted, explained and criticized. 
Landscapes-as-texts need to be placed in the context of material landscapes (Mitchell 1996; Peet 1996); 
textual spaces need to be understood in relation to real spaces (Gregory 1995; Smith 1994); spatial 
metaphors need to be grounded in material spatiality (Smith and Katz 1993); literary representations 
need to be seen in broader social contexts (Cresswell 1996); generalized commodification is ascribed 
differential significance in local contexts (Jackson 1999) (Tradução nossa) 
134 Os conceitos de arqueologia e genealogia de Foucault possuem como base uma noção linear da 
história na qual os conceitos do presente deveriam ser constatados para se visualizar a ‘evolução’ 
histórica dos mesmos. O mesmo pode ser dito com relação a Walker. Mesmo trabalhando na 
desconstrução do conceito inside-outside, a história, na sua forma tradicional, segue intocáda na obra 
deste autor. 
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de quem o observa. Esta perspectiva, apesar de remontar aos debates socráticos da 

antiga Grécia, pode ser verificada, para fins deste trabalho, na divisão entre 

significante e significado feita pelo próprio Saussure. Ao partir do pressuposto de que 

existiria um conceito a ser representado (significado), e que o mesmo seria 

comunicável através da sua imagem acústica (significante), Saussure aceita como certa 

a presença de um mundo material e minimamente objetivo a ser representado. A 

imagem acústica de um conceito seria, portanto, a tradução desta materialidade através 

de critérios sociais. Mesmo partindo do pressuposto da arbitrariedade da relação entre 

significante e significado, Saussure não problematiza como podemos ter a certeza de 

existência do significado, independente da sua representação pelo significante. 

 O viés desconstrutivista derridiano chama a atenção para certas arbitrariedades 

valorativas que embasam este pensamento. A idéia de uma presença pura, de um 

mundo material, sustenta-se, primeiro, na aceitação de uma dicotomia entre o real e o 

ilusório. Só existe a possibilidade de presença, no sentido metafísico, a partir do 

momento em que a não-presença e, conseqüentemente, a ilusão também seja 

considerada. Assim, a materialidade do mundo analisado leva à dicotomia entre 

verdade-mentira na qual tudo que se aproxima do real-material estaria imediatamente 

próximo da verdade e todo o ilusório, irreal, seria do âmbito da mentira. Produzir 

conhecimento, nesta abordagem mais tradicional, significaria aproximar-se do mundo 

como ele está dado e, através da representação do mesmo, tentar aproximar-se da sua 

presença como meio de compreender a realidade para dominá-la.  

Esta dicotomia entre o real e ilusório, por sua vez, também teria como base um 

julgamento moral que valorizaria determinado pólo em detrimento do seu oposto. 

Deste modo, o real seria, necessariamente, sempre melhor que o ilusório. Colocando 

em termos saussureanos: o significante sempre teria um valor menor que o significado. 

Toda representação só pode assim ser denominada quando reflete de maneira 

incompleta a suposta realidade. É justamente por esta incompletude da tradução que o 

significante, de acordo com o estruturalismo de Saussure, é elemento secundário se 

comparado ao significado. 

 Como discutido anteriormente, desconstruir não significa inverter em termos 

absolutos as dicotomias apresentadas. Caso houvesse uma inversão total, a mesma 
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lógica que se quer desconstruir tornaria a aparecer através do seu inverso. Assim, 

desconstruir seria tresvalorar até certo ponto, a um estágio em que a negação das 

polaridades se verifica somente a ponto de não haver mais polaridades. A AD nesta 

perspectiva não coloca em xeque a existência, ou não, desta considerada realidade, ou 

mundo material. Se o fizesse, estaria assumindo a mesma lógica daquilo que nega. Não 

é possível negar o conceito de presença sem que se aceite a dicotomia de algo que é em 

contraposição ao seu não-ser. Assim, a AD desconstrutivista, ao invés de negar o 

sentido metafísico da presença mundana, simplesmente ignora a necessidade da 

dicotomia entre o real e ilusório, como também o julgamento de valor em relação a 

estas polaridades135.  

 

Desconstrução, entretanto, trabalha através de um 
gesto duplo: uma reversão e um deslocamento. ‘Para 
desconstruir um oposição é desfazer e deslocá-la, para 
situá-la diferentemente. É crucial perceber que a 
desconstrução não quer nem descobrir significados 
nem estabelecer significados entre textos e ‘realidade’. 
Derrida conceitua o todo de nossas experiências como 
texto, assim que o problema da conexão entre texto e 
realidade não surge dentro do seu pensamento. 
(Zehfuss,2002, p. 203- 204).136

 

Uma vez que teríamos acesso ao conceito de presença somente pela 

representação, a representação acaba tornando-se o próprio mundo. Em última 

instância, toda representação seria a representação de algo já representado. Em termos 

                                                            
135 Esta acusação de um julgamento valorativo que reforçaria o caráter periférico da representação é algo 
já encontrado nos escritos de Nietzsche, um dos autores mais influentes sobre a obra de Derrida. 
Segundo aquele autor: “Não passa de um preconceito moral que a verdade tenha mais valor que a 
aparência; é inclusive a suposição mais mal demonstrada que já houve. Admita-se ao menos o seguinte: 
não existiria nenhuma vida, senão com base em avaliações e aparências perspectivas (...)” (Nietzsche, 
1992, p. 41). 

136  Deconstruction therefore works through a ‘double gesture’: a reversal and a displacement. ‘To 
deconstruct an opposition is to undo and displace it, to situate it differently. It is crucial to realize that 
deconstruction wants neither to uncover meaning nor to establish the relationship between the text and 
‘reality’. Derrida conceptualizes the whole of our experiences as text, so that the problem of the 
connection between text and reality does not arise within his thinking.(Tradução nossa) 
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derridianos, a dicotomia de Saussure entre significante e significado não teria motivo 

para existir, uma vez que tudo seria significante. Uma vez que tudo é significante, todo 

significante acaba tornando-se o próprio significado. O mundo como representação do 

próprio mundo. “Elas [indecibilidades] não são nem uma coisa, nem outra, e ao 

mesmo tempo elas são simultâneamente ambas” (Zehfuss, 2002, p. 201).137

A AD da desconstrução não trata o discurso analisado como representação de 

uma materialidade. Todo discurso seria uma realidade em si mesmo138. O contraponto 

da análise discursiva em termos derridianos não seria entre o texto e a realidade, mas 

entre o discurso em questão e os demais discursos que reforçariam, negariam e 

criariam interseções com o principal através de movimentos de interdiscursividades. 

Um segundo ponto a ser analisado é sobre o papel do autor de um determinado 

discurso analisado. O logocentrismo discutido anteriormente nos leva a concluir que 

todo texto possui um determinado autor, ou autores, sobre os quais podemos 

reivindicar toda a responsabilidade pelo discurso apresentado. Este viés logocêntrico 

gera a possibilidade de que a análise discursiva de um texto seja estendida fazendo 

com que o perfil autoral do mesmo também seja considerado elemento importante na 

compreensão e decifração dos seus sentidos mais ocultos. Assim, o contraponto entre o 

texto estudado e o perfil do seu autor nos ajudaria a esclarecer determinados elementos 

cuja compreensão só se torna possível quando revelamos a pessoa por trás daquela 

produção.  

A metáfora dentro-fora que acompanha o logocentrismo, mais uma vez, se 

revela nas concepções tradicionais sobre o papel do autor. Fora do texto, mas ao 

mesmo tempo dentro como parâmetro de interpretação, o autor no sentido conservador 

seria o fiel localizado além dos limites textuais sobre o qual a verdade poderá ser 

                                                            
137 They [undecidables] are neither one thing nor the other, and at the same time they are simultaneously 
both (Tradução nossa) 

138 Como apresentado neste capítulo, a negação de uma relação de valor entre significante e significado 
– na qual o primeiro termo seria periférico ao segundo termo – seria apresentada não só na relação entre 
linguagem e mundo real, mas, também na relação entre escrita e linguagem. Se o status de representação 
não justificaria o julgamento moral de uma dicotomia, o mesmo também não poderia ser aplicado à 
separação entre o que se escreve e o que se fala (Derrida, 2004). 
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contraposta. Na dúvida sobre o ‘real’ significado de um discurso, o autor do mesmo 

teria a legitimidade para nos informar quais as suas reais intenções no momento da sua 

produção. 

Dentro desta mesma lógica, a relação dicotômica entre linguagem e escrita 

mais uma vez se revela conservadora. A escritura, considerada desde Saussure como 

um significante de segunda ordem, seria escrava da palavra do autor. Aquilo que o 

mesmo diz sobre seu discurso é considerado como necessariamente mais próximo da 

verdade que qualquer outra interpretação da escrita. Logocentrismo e fonocentrismo 

como parâmetros de uma verdade que, supostamente, se esconde atrás dos discursos, 

ou nas suas entrelinhas. 

A abordagem pós-estruturalista, entretanto, não coaduna com a idéia de um 

autor logocêntrico que, através da linguagem, conseguiria de forma legítima guiar as 

interpretações dos seus discursos produzidos. Para Derrida, a figura do autor é apenas 

mais um elemento retórico que tenta ligar uma fictícia unidade textual, 

pressupostamente fechada em si, a uma entidade que por ela seria responsável. Nesta 

abordagem, o contraponto de um texto com seu suposto produtor somente seria 

possível a partir do momento em que acreditamos em uma presença metafísica, 

passível de ser isolada, que representaria a fonte legítima da qual emana a verdade 

discursiva. No viés derridiano, ao contrário, o papel do autor é uma criação do próprio 

discurso. Somente temos acesso à idéia de um produtor original a partir dos discursos 

que se produzem sobre o mesmo. Assim, o contraponto entre texto e autor teria como 

único resultado a produção de intertextualidades que elevaria os níveis de interpretação 

a outros patamares, produzindo, conseqüentemente, outros discursos. 

 

(...) o nome do autor não é simplesmente um elemento 
em um discurso (capaz de ser tampouco sujeito ou 
objeto, de ser substituído por um pronome, ou algo do 
tipo); ele atua em certo papel com consideração ao 
discurso narrativo, assegurando uma função 
classificatória. Tal nome permite um grupo juntar um 
certo número de textos, defini-los, diferenciá-los de e 
contrastá-los com outros. Além disso, ele estabelece 
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um relacionamento entre os textos. (Rabinow, 1991, p. 
107)139

 

Identificar um autor seria uma estratégia para gerar determinado status ao texto. 

Muito mais que contextualizar o discurso em questão,  a revelação do seu autor serve 

como guia à interpretação do leitor, classificando determinadas conclusões como mais 

válidas em detrimento das demais. Para o pós-estruturalismo, entretanto, a função de 

um autor não pode ser localizada em um espaço exterior ao discurso, nem manter com 

este uma relação de estabilidade interpretativa. Na visão pós-positivista, a figura do 

autor é intrincada com o papel do próprio discurso. Autor não é somente uma instância 

que dá sentido interpretativo ao texto. É um elemento contido no próprio discurso e 

que mantém uma relação de sinergia e interdiscursividade com sua própria obra.  

Deste modo, como todo discurso possui elementos em constante sinergia e 

relações de instabilidades, o autor também estaria sujeito a esta mesma lógica. A 

identificação autoral pressupõe a mesma lógica de identificação dos demais elementos 

discursivos em uma AD. A própria possibilidade de se trabalhar com esta categoria 

seria muito mais uma questão de escolha – e como toda escolha, na visão pós-

estruturalista, seria também arbitrária – que, propriamente, uma necessidade universal. 

Autor e texto, na concepção derridiana, seriam perspectivas intrincadas não pelo fato 

do primeiro elemento produzir o segundo, e sim pelo fato do conceito autoral não 

passar de uma construção do discurso sobre o qual, tradicionalmente, o autor é 

remetido. 

Outra prática que deveria ser relativizada seria a estratégia de tratar todos os 

autores como possuindo impactos idênticos sobre os textos a eles ligados. Como 

estratégia textual, a identificação de autoria teria, para os pós-estruturalistas, uma gama 

de possibilidades que variariam de acordo com o texto e a interpretação em questão. 
                                                            
139 (...) an author´s name is not symple an element in a discourse (capable of being either subject or 
object, of being replaced by a pronoun, and the like); it performs a certain role with regard to narrative 
discourse, assuring a classificatory function. Such a name permits one to group together a certain 
number of texts, define them, differentiate them from and contrast them to others. In addition, it 
establishes a relationship among the texts.(Tradução nossa)  
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Não só a legitimidade de um autor sobre ‘seu’ texto deve ser desconstruída, como 

também deve ser relativizada a crença que esta relação seja sempre a mesma, 

independente do discurso em questão. 

 

A função do autor não afeta todos os discursos de uma 
forma universal e constante, entretanto. Essa é a sua 
segunda característica. Na nossa civilização, não 
foram sempre os mesmos tipos de textos que 
requeriam atribuição a uma autor. Houve um tempo 
em que os textos, que nós hoje chamamos de ‘literário’ 
(narrativas, histórias, épicos, tragédias, comédias) 
eram aceitos, colocados em circulação, e valorizados 
sem qualquer questionamento sobre a identidade de 
seus autores; seu caráter anônimo não causou 
dificuldade desde que seus antecessores, se reais ou 
imaginados, eram tidos como textos que nós, hoje, 
chamamos de científicos – esses que lidam com 
cosmologia e os paraísos  da medicina e das doenças, 
ciências naturais e geografia – foram aceitos na Idade 
Média, e aceitos como ‘verdadeiros’, apenas quando 
marcados com o nome de seus autores. (Rabinow, 
1991 p. 109)140

 

 Assim, um autor pode ser utilizado para legitimar determinadas perspectivas 

interpretativas em detrimento de outras; ou pode ser um instrumento de hierarquização 

discursiva fazendo com que determinados discursos ganhem status de originalidade em 

relação aos demais, por exemplo; ou podem, ainda, serem suprimidos para que a 

escritura ganhe autoridade de presença metafísica e, conseqüentemente, de verdade 

incondicional devido a sua condição apócrifa. Nesta última possibilidade, a própria 

                                                            
140 The author function does not affect all discourses in a universal and constant way, however. This is 
its second characteristic. In our civilization, it has not always been the same types of texts which have 
required attribution to an author. There was a time when the texts that we today call ‘literary’ 
(narratives, stories, epics, tragedies, comedies) were accepted, put into circulation, and valorized without 
any question about the identity of their author; their anonymity caused no difficulties since their 
ancientness, whether real or imagined, was regarded as a texts that we now would call scientific – those 
dealing with cosmology and the heavens medicine and illnesses, natural sciences and geography – were 
accepted in the Middle Ages, and accepted as ‘true’, only when marked with the name of their author. 
(Tradução nossa)  
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morte do ator não significaria a ausência do mesmo, mas sua própria afirmação através 

de um não-discurso. 

 Em terceiro lugar, a necessidade de contextualização também é algo a ser 

problematizado pela AD desconstrutivista. Nas perspectivas mais tradicionais, toda 

AD deve contrapor o texto analisado ao contexto sócio-histórico-cultural no qual o 

mesmo se insere. Desta maneira, o ‘verdadeiro’ sentido de um discurso somente viria à 

tona uma vez que as estruturas valorativas da comunidade lingüística em que o mesmo 

se insere fossem confrontadas com os sentidos presentes no texto. Dentre os muitos 

contextos passíveis de verificação, o mais usual seria aquele que contrapõe 

determinado discurso produzido à história dentro da qual o texto se insere. Assim, em 

uma AD de viés mais conservador, parte da análise de um texto seria dedicada à 

contextualização histórica das suas possibilidades de construção. 

 Pela desconstrução derridiana, até mesmo a noção de história pode ser 

relativizada. A noção de tempo, segundo Derrida, não passaria de uma metáfora. “A 

própria palavra ‘tempo’, tal como sempre foi entendida na história da metafísica, é 

uma metáfora, indicando e dissimulando ao mesmo tempo o ‘movimento’ da auto-

afecção” (Derrida, [s.d.], p.101). A história, no sentido de progressão temporal dos 

fenômenos, não seria apenas um instrumento de relativização através da 

particularização de determinada generalidade. Fazer história seria produzir discursos 

sobre o presente, a fim de que aquilo que é presença passe a ser visto de outras 

maneiras através do pressuposto da profundidade temporal. Para que um fenômeno 

tenha o status de presença, no sentido metafísico da palavra, é necessário que se 

contraponha àquilo que é – no presente momento – àquilo que foi em momentos 

anteriores.  

Assim, a contextualização histórica é um processo político de reafirmação de 

determinada perspectiva atual através da construção de uma suposta evolução que 

contrasta diferenças entre presente e passado, ao mesmo tempo em que conserva 

determinadas semelhanças para garantir a noção de continuidade do mesmo. 

Contextualizar historicamente seria construir, sempre no momento presente, uma 
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tradição através do apagamento de diferenças que se reafirmam através do foco nas 

similaridades. Toda história seria, então, política141. 

 

O ponto colocado aqui, entretanto, não é que a história 
é inclinada. O ponto é que a história é em si própria 
política. O que é que os historiadores inclinados 
podem ter são distrações pessoais de um tema oficial. 
Para fazer esse ponto é encontrar algo diferente de um 
problema intelectual direto. É encontrar com 
consciência histórica como tal e perguntar porque a 
história deve ser acreditada mesmo se história sem 
inclinação é meramente política sobre um nome 
diferente. Essa pergunta ameaça a possibilidade de se 
saber qualquer coisa sobre o passado. (Fasolt, 2004, p. 
19).142

 

 Nesta perspectiva, portanto, contextualizar historicamente equivale a lançar um 

novo olhar sobre a atualidade, uma vez que a própria distinção entre o passado e o 

presente seria arbitrária. Desconstruir o contexto significa evitar que o passado possa 

ser utilizado como elemento estabilizador das estruturas. Desconstruir é assumir aquilo 

que já está dado ao discurso: suas contradições, instabilidades e incongruências, 

através de uma indiferença às possibilidades de estabilizações via contextos. 

 

Desconstrução é freqüentemente apresentada como 
envolvendo uma afirmação incondicional de pura 
indeterminação lingüística. Essa posição pode, por sua 
vez, ser retoricamente rejeitada no sentido de que 

                                                            
141 Através desta lógica, a própria noção de anacronismo seria aceitável. Segundo Fasolt: “Have 
previous historians fallen into anachronism? Of course they have, as reason to go on. It is a signal that 
inbetween past and present has been breached.” (FASOLT, 2004, p.14). 

142 The point made here however, is not that history is biased.The point is that history is in and of itself 
political. Whatever biases historians may have are personal distractions from an official theme. To make 
this point is to encounter something different form a straighfoward intellectual problem. It is to meet 
with historical consciousness as such and ask why history ought to be believed if even history without 
bias is merely politics under a different name. That question threatens the possibility of knowing 
anything about the past at all. (Tradução nossa) 
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supostamente não deixa nenhuma fundação firme para 
comunicação social e significado. Também há uma 
suposição quase axiomática de que a desconstrução é 
um estreito textualismo idealista que garante a 
displicente irrelevância para questões de contexto. Em 
ambos os casos, ‘contexto’ (ou ‘prática’) tende a ser 
invocado como um princípio que estabiliza a flutuação 
do sentido, de que a desconstrução  deve ser, 
supostamente, celebrada. Representações particulares 
da desconstrução ajudam a assegurar a normalização 
do consensual, da comunicação acordada como um 
princípio a priori da ordem. Mas a desconstrução não 
entra nesse campo em um lado da escolha entre, se é 
feita uma contextualização ou não, e não se é decidido 
se o significado é absolutamente seguro e transparente, 
ou absolutamente indeterminado. Não é a 
convencional, natureza social das práticas 
comunicativas que está em jogo, mas a questão de 
como se julga a operação e se força as normas e 
convenções. (Barnett,1999, p. 282)143

 

 O passado construído pelo presente que, por sua vez, só se estabiliza em 

contraposição à própria noção de história. A análise da desconstrução pode  utilizar, ou 

não, da contextualização do discurso. Entretanto, uma vez que a opção seja pela sua 

utilização, o contexto - ou a cena histórica - não seria nunca tratado como uma 

materialidade. Contextualizar através do processo de desconstrução seria apenas 

produzir uma interdiscursividade entre o texto principal que se analisa e um outro texto 

que produz a noção de passado em relação à presença metafísica daquele primeiro. Em 

última instância, todo contexto está contido no presente e seu status periférico é gerado 

                                                            
143  Deconstruction is often presented as involving an unconditional affirmation of pure linguistic 
indeterminacy. This position can in turn be rhetorically rejected on the grounds that it putatively leaves 
no firm foundation for social communication or meaning. There is also an almost axiomatic assumption 
that deconstruction is a narrow, idealist textualism that warrants a cavalier disregard for issues of 
context. In both cases, ‘context’ (or ‘practice’) tends t be invoked as the principle that stabilizes the 
slipperiness of meaning that deconstruction is supposed to celebrate. Particular representations of 
deconstruction help to secure the normalization of consensual, agreeable communication as an a priori 
principle of order. But deconstruction does not enter this field on one side of a choice between whether 
to contextualize or not, nor whether to decide that meaning is absolutely secure and transparent or 
absolutely indeterminate. It is not the conventional, social nature of communication practices that is at 
stake, but the question of how to judge the operation and force of norms and conventions.(Tradução 
nossa) 
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não por se apresentar apenas como cena de um ato maior, mas por ter como única 

função apagar as instabilidades estruturais contidas na metafísica do discurso primário. 

 

Que significa o valor de presença originária na 
intuição como fonte de sentido e de evidência, como a 
priori dos a priori? Significa, antes de mais, a certeza, 
também ela ideal e absoluta, de que a forma universal 
de toda a experiência (Erlebnis), logo de toda a vida, 
sempre foi e sempre será o presente. Não há e nunca 
haverá nada além do presente. O ser é presença ou 
modificação de presença (Derrida, [s.d.], p. 67). 

 

 Assim, a AD pós-estruturalista trabalha não somente com a idéia de estruturas 

instáveis e contradições presentes dentro de cada unidade. Esta abordagem trata o 

discurso como sinônimo de realidade. Toda tentativa de separar algo material em 

contraponto a um mundo das idéias seria conservador e teria, na própria arbitrariedade 

da dicotomia, razão para não ser considerado necessário.  

Também a noção de autor, apesar de não desaparecer necessariamente da lógica 

pós-estrutural, é tratada no sentido inverso ao das correntes positivistas. Ao invés do 

texto ser produto de um autor, seria este último elemento formado pelo texto. A 

identificação de um produtor discursivo específico seria apenas uma das tantas 

estratégias possíveis de se fazer AD. Nesta perspectiva, o autor de um texto pode, ou 

não, ser apontado como elemento-chave na análise de determinada escritura.  

Por fim, a questão do contexto também é denunciada na abordagem derridiana. 

Para este autor, a própria divisão perspectivista entre um fato de maior importância e 

seu pano de fundo não faz sentido em termos absolutos. Contrapor um discurso ao seu 

contexto de produção e distribuição não passa de mais uma intertextualidade possível. 

Como toda lógica pós-estruturalista, a adoção desta estratégia seria muito mais uma 

questão de escolha arbitrária do que de necessidade científica. 
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4.11- Os discursos de Blair e a abordagem pós-estruturalista 
 

As abordagens pós-estruturalistas não julgam a validade de determinada 

afirmação pelo confronto de um discurso interpretativo a uma suposta realidade 

material. Discursos e materialidade, para as vertentes derridianas, teriam o mesmo 

valor uma vez que o mundo ‘representado’ e o mundo ‘real’ passariam pela mesma 

lógica de sentidos quando percebidos. Isto não significa ausência de método em 

relação aos trabalhos não positivistas. Ao contrário. Uma maior relativização da 

percepção do real exige maior cuidado com as categorias instrumentalizadas, uma vez 

que tais perspectivas ainda não são consenso no meio acadêmico. Por outro lado, 

entretanto, o cuidado metodológico no pós-estruturalismo não se refere a uma maior 

sistematicidade no trato da realidade, e sim, à necessidade de legitimação de 

perspectivas perante o público ao qual as conclusões serão apresentadas. 

Lene Hansen (2006) destaca quatro dimensões a serem definidas em todo 

modelo de análise textual144. Qualquer pesquisa discursiva deve, segundo a autora, 

definir o número de Selves a ser analisado, o tipo de modelo intertextual, a perspectiva 

temporal e, por fim, o número de eventos abordados. 

 O número de Selves refere-se ao número de identidades que serão analisadas. 

Esta perspectiva permite que o estudioso escolha entre a análise de um Self apenas, a 

comparação de Selves em diferentes eventos ou questões, ou um encontro discursivo 

de identidades. Já os modelos intertextuais referem-se à natureza dos discursos que 

serão analisados e podem ser classificados em quatro categorias: discursos oficiais, 

debate político mais amplo, representações culturais ou discursos políticos marginais. 

Quanto à perspectiva temporal, devemos escolher entre o estudo de um único 

momento, a comparação entre momentos diferentes ou o desenvolvimento histórico 

dos discursos. Por fim, o número de eventos pode ser: único, múltiplos (relacionados 

                                                            
144 Apesar de Hansen (2006) optar por abordagens pós-estruturalistas, o modelo desenvolvido pela 
mesma pode ser utilizado por qualquer outro viés teórico de análise de discurso. 
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por assunto) ou múltiplos (relacionados por tempo). Em uma representação gráfica 

teríamos145: 

 

Number of Selves      Intertextual models 

Single        1.Official discourse 

Comparison around events or issues    2.Wider political debate 

Discursive encouter      3A.Cultural representations 

             3B.Marginal political discourses 

 

                                                STUDY 

 

Temporal perspective      Number of events 

One moment       One 

Comparative moments      Multiple – related by issue 

Historical development      Multiple – related by time 

 

 

 No estudo em questão – análise dos discursos do Ex-Primeiro-Ministro Tony 

Blair - optamos não pela análise da construção de um Self específico, mas sim, pelo 

estudo das estruturas discursivas utilizadas a partir de um único Self, no caso, Tony 

Blair. Ao invés de comparar como a identidade do ex-Primeiro-Ministro, ou da 

Inglaterra, ou até mesmo dos terroristas são construídas, preferimos focar na análise 

estrutural das estratégias discursivas utilizadas, suas instabilidades e mudanças. Neste 

caso, seguindo a lógica da abordagem pós-estruturalista, não importa saber quem 

‘realmente’ tenha escrito os discursos. Uma vez que o ex-Primeiro-Ministro britânico 

os produz tornando-se responsável pelos mesmos, a autoria concreta dos textos passa a 

ser informação secundária. 

                                                            
145 Adaptado de Hansen (2006), p. 81. 
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Quanto aos modelos intertextuais, a opção foi pelo estudo dos discursos 

oficiais, sejam eles impressos ou transcritos. Através das informações dadas pelo 

próprio governo inglês, foi feito um estudo de todos os discursos do governo Tony 

Blair sem nos preocuparmos com as reações, apoios ou contra-discursos aos mesmos. 

Desta forma, a intertextualidade presente foi limitada à interpretação da lógica 

narrativa do ex-Primeiro-Ministro tendo como contra-ponto apenas sua própria 

coerência argumentativa. O que interessou, desde o primeiro momento desta análise, 

foram as mudanças e instabilidades estruturais dos discursos de Blair, e não a interação 

dos mesmos com discursos alternativos. 

Em relação à perspectiva temporal, foi utilizada a comparação entre dois 

momentos: discursos proferidos antes e discursos proferidos depois do 11 de setembro 

de 2001. A própria lógica publicizada nos discursos do ex-Primeiro-Ministro 

pressupõe uma mudança estrutural na agenda política entre estes dois momentos. Além 

disto, os deslocamentos verificados entre o centro e periferia da agenda narrativa de 

Blair são notados somente a partir desta dicotomia, supostamente referente ao 

nascimento de uma nova ordem mundial. 

Por fim, em relação ao número de eventos, foi escolhido o 11 de setembro de 

2001 como evento de referência para a análise das mudanças discursivas. É preciso 

ressaltar, entretanto, que a data dos ataques aos Estados Unidos foi considerada como 

marco divisor de períodos por se encaixar tanto na definição de evento quanto na 

questão de segurança discutida anteriormente (Buzan, Waever, de Wilde, 1998; 

Hansen, 2006). Também de acordo com as abordagens pós-estruturalistas, o 11 de 

setembro não foi abordado a partir de uma suposta materialidade com poder inerente 

de mudança, e sim, como construção discursiva com capacidade suficiente para 

legitimar deslocamentos nas agendas narrativas internacionais. 

Adaptando a presente análise para a representação gráfica apresentada por Lene 

Hansen, teríamos146: 

 

                                                            
146 Análise dos discursos de Tony Blair. Adaptado de Hansen (2006), p. 81. 
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Number of Selves                   Intertextual models
  

Single: Blair                                                                                                     Model 1. Official discourse 

              

 

                                                STUDY 

 

 

Comparative moments:                                         One: The September 11th 2001 

Discourses before and after September 11th

Temporal perspective                    Number of events 

 

 Outras características podem ainda ser identificadas na análise das estruturas 

discursivas de Blair. Em primeiro lugar, partiu-se do pressuposto derridiano segundo o 

qual, apesar de todo discurso ser sustentado por determinada estrutura lógica, estas 

estruturas somente seriam estáveis a partir do momento que suas instabilidades fossem 

apagadas. Assim, seria o excesso de repetição de determinado sentido o responsável 

por fazer transparecer contradições e instabilidades antes não notadas. Dentro desta 

lógica, quanto mais determinado tema se aproxima do centro de uma agenda 

discursiva, maior o número de repetições do mesmo e, conseqüentemente, mais 

visíveis ficam estas incongruências estruturais. O contrário também pode ser 

verificado. Estruturas, até então instáveis, podem ganhar estabilidade à medida que se 

deslocam para a periferia da agenda discursiva. Assim, quanto menos determinados 

conceitos são utilizados, menor a presença de repetições da relação entre significante e 

significado, conseqüentemente, maior o apagamento das aberturas estruturais. 

 Outro ponto a ser destacado, seguindo a lógica derridiana pós-estruturalista, é o 

da não objetividade relacional entre conceitos e imagens acústicas. Nesta perspectiva, 

qualquer tentativa de se definir um fenômeno seria sempre fadada ao fracasso, uma vez 

que a relação entre significante e realidade é apenas ilusória. O conceito de terrorismo, 

por exemplo, será sempre aberto às novas definições, pois a cada tentativa de 
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delimitação conceitual do mesmo, tem-se um novo deslocamento de sentidos fazendo 

com que a completude de definição nunca seja totalmente atingida. As instabilidades 

estruturais, neste sentido, seriam a revelação de tais incongruências. Quanto mais a 

distância entre significante e supostos significados são percebidas, maiores serão as 

aberturas estruturais relacionadas a um tema. 

 A questão do autor também é tratada a partir da lógica pós-estruturalista. Ao 

invés da pressuposição de presença de um autor material, produtor ou responsável 

pelos textos, este estudo trata a questão da autoria apenas como um elemento 

unificador da coletividade de discursos. As características pessoais de Tony Blair são 

ignoradas - uma vez que também seriam apenas discursos paralelos - bem como as 

potenciais influências que o mesmo pode ter sofrido na produção de suas narrativas147. 

A figura do autor, nesta abordagem, é meramente instrumental fazendo parte dos 

elementos dos próprios discursos e não se situando em algum lugar ideal fora destes. 

 Por fim, a divisão entre discurso e realidade, presente nas teorias positivistas e 

nas abordagens construtivistas mais tradicionais, também é rechaçada nesta análise. De 

acordo com a perspectiva derridiana, qualquer análise de discurso é, ao mesmo tempo, 

constitutiva e interpretativa da própria realidade. Uma vez que o acesso ao mundo só é 

possível discursivamente, a divisão entre o que seria material e o que seria 

representacional não se justificaria. O estudo de qualquer fenômeno é, ao mesmo 

tempo, construção da realidade e sua interpretação. Analisar, assim, os discursos do 

governo Tony Blair, não significa desvendar verdades supostamente contidas nos 

mesmos, e sim, produzir novas intertextualidades a partir das interpretações sobre o 

objeto delimitado. 

                                                            
147  A mesma lógica será aplicada à questão dos contextos, a partir dos quais os discursos foram 
produzidos. Neste trabalho, a preocupação em contextualizar determinadas narrativas será sempre 
periférica, uma vez que o ‘cenário’ sobre o qual os discursos tenham sido produzidos é considerado 
como elemento interno ao próprio discurso. Contextualizar, assim, refere-se mais à um mero exercício 
retórico de intertextualidade que propriamente à uma real necessidade para a compreensão das 
narrativas. 
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5 – OS DISCURSOS DO EX-PRIMEIRO-MINISTRO TONY BLAIR E O 
CONCEITO DE TERRORISMO 
 

 Como foi discutido no capítulo anterior, é possível considerar os ataques do dia 

11 de setembro de 2001 como um evento-chave na análise da utilização do termo 

terrorismo nos discursos de Tony Blair (Hansen, 2006). 

 Como veremos a seguir, a comparação entre os discursos do ex-Primeiro-

Ministro britânico que antecedem aquela data com os discursos produzidos após os 

ataques nos revela que o uso de alguns elementos permaneceu estável. Tópicos como o 

discurso de exaltação da democracia, a necessidade de intervenções em determinados 

Estados e a posição de Tony Blair em relação à possibilidade de independência da 

Irlanda do Norte continuam praticamente intactos. Entretanto, outros elementos 

encontrados nos documentos anteriores ao 11 de setembro passaram a ter seus focos 

redefinidos.  A qualificação do terrorismo com os adjetivos ‘internacional’ e ‘global’, a  

identificação do Iraque como um Estado ligado a redes terroristas internacionais e a 

produção de categorias identitárias em relação aos grupos islâmicos são exemplos 

destas mudanças. 

 É possível apontar algumas instabilidades existentes nas estruturas discursivas 

utilizadas tanto no período anterior aos ataques, quanto nas narrativas que se seguiram 

ao evento. Apesar dos discursos aparentemente possuírem uma lógica individual 

imediata, a comparação entre argumentos localizados em diferentes documentos 

mostra que aberturas estruturais presentes em alguns temas podem ser visualizadas. 

Entretanto, também é preciso notar que a comparação entre as estruturas discursivas 

sobre terrorismo que antecedem o 11 de setembro com as novas estruturas criadas a 

partir daquela data nos mostra não apenas a presença de uma simples substituição 

estável de termos ou estratégias. Dentro de algumas estruturas analisadas é possível 

apontar um processo de desestabilizações discursivas em relação às narrativas até 

então estáveis. Mas o processo inverso também é verificado em relação às outras 

estruturas. Alguns temas, até então instáveis nos discursos anteriores ao 11 de 
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setembro, passaram a ganhar maior estabilidade com as mudanças ocorridas após os 

ataques. 

 Como será discutido no fim deste capítulo, é possível notar uma relação direta 

entre um maior uso de determinados conceitos e a presença de instabilidades. Quanto 

mais determinados significantes são utilizados, maior a necessidade de elaboração dos 

seus sentidos e, conseqüentemente, mais visíveis ficam suas contradições. Quanto mais 

certos termos se repetem, mais seus significantes se desgastam revelando incoerências 

e complexidades até então não notadas. Seguindo esta lógica de forma inversa, 

também podemos afirmar que a periferização de determinados termos da agenda 

discursiva facilita a estabilização das suas estruturas narrativas. Quanto menos se 

repete determinado conceito, menor a necessidade de se aprofundar na significação do 

mesmo e, conseqüentemente, menos instabilidades são verificadas. 

 A partir destas constatações, é possível perceber como cada autor elabora 

estratégias próprias na tentativa de neutralizar estas instabilidades. No caso específico 

dos discursos de Tony Blair, é visível a consciência do autor a respeito destas 

irresoluções. O que chama a atenção, entretanto, é a utilização de meios políticos 

próprios na neutralização das mesmas. Assim, a legitimidade de decidir sobre as 

exceções é ampliada para o nível discursivo fazendo com que as instabilidades de 

determinada estrutura discursiva sejam apagadas – mesmo que de maneira efêmera – a 

partir das próprias especificidades que a acompanham. Como será mostrado ao final, o 

sentido de cada signo é construído pela própria utilização do mesmo. A possibilidade 

de manutenção das suas estabilidades é gerada por um certo distanciamento temático 

em relação ao uso de conceitos. Mas, uma vez que a repetição expõe aberturas nas 

estruturas do discurso, cabe ao produtor do mesmo reelaborar suas estratégias 

narrativas com o intuito de lidar com estas instabilidades.  

Por fim, cabe ressaltar que a intenção de apontar as mudanças de estratégias e 

as instabilidades presentes nos discursos do ex-Primeiro-Ministro britânico não 

significa uma crítica à (in)coerência dos mesmos. O objetivo deste trabalho, a partir da 

abordagem pós-estruturalista, é mostrar como as instabilidades estruturais discursivas 

são produzidas à medida que determinado tema, ou estrutura narrativa, ganha espaço 

na agenda do seu produtor. 
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5.1- Blair e o conceito de terrorismo anterior ao  11 de setembro 
 

 Todo discurso político, produzido a partir de um ato fundador, precisa conviver 

com a tensão existente entre o passado legado pelos seus antecessores e a necessidade 

de se criar alternativas a partir deste espólio. No caso de Tony Blair não foi diferente. 

Disposto a colocar em prática a Terceira Via idealizada por Anthony Giddens (1991), 

o ex-Primeiro-Ministro precisou se posicionar perante temas seculares, tais como a 

relação entre ingleses e irlandeses, a presença de uma tradição monárquica em um 

regime democrático e a promessa de uma nova era. Para isto, Blair precisou reinventar 

o trabalhismo inglês e se posicionar de forma estratégica entre uma linha tênue, mas 

incisiva, que colocava de um lado os anseios por reformas e de outro o respeito às 

tradições. 

 Lidando com temas como a independência da Irlanda do Norte, a relutância 

iraquiana em relação às inspeções internacionais ou a necessidade de investimentos 

sociais, Tony Blair soube se manter eficaz e convincente nas suas posições. Optando 

por um estilo de política transparente, Blair respondia às demandas de forma clara, 

assumindo, em grande parte das vezes, que soluções fáceis ou rápidas simplesmente 

não existiam. 

 Nos discursos que antecederam os ataques terroristas de 2001 aos Estados 

Unidos, Tony Blair, sem o saber ainda, preparou terreno para o inesperado. 

Conseguindo relativo avanço nas negociações com o IRA e, simultaneamente, 

afirmando publicamente a impossibilidade de negociações com quem usa a violência 

para fins políticos, Blair construiu a noção de terrorismo em termos não ontológicos, e 

sim como estratégia de ação política. Desta forma, criou a oportunidade para que a 

mesma fosse abandonada sem a necessidade de exclusão dos seus autores das mesas de 

negociações. 

 Quando os ataques de 11 de setembro vieram, já possuía legitimidade suficiente 

para lidar com a questão sabendo construir seus discursos de maneira 

significativamente destoante daqueles produzidos pelo governo americano. Assim, ao 

se declarar principal parceiro dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, pode se 
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posicionar politicamente como aliado daquele governo sem, entretanto, coadunar por 

completo com as visões norte-americanas sobre o fenômeno. 

 Claro que as mudanças também trouxeram novos desafios. A partir do 

momento que suas estratégias discursivas foram sendo modificadas, algumas estruturas 

que antes eram estáveis acabaram ganhando centralidade no debate e, inevitavelmente, 

explicitaram incongruências na argumentação. Outros temas acabaram sendo relegados 

à periferia da agenda discursiva do ex-Primeiro-Ministro fazendo com que 

instabilidades verificadas no período anterior aos ataques acabassem sendo apagadas 

pelo próprio movimento de periferização. 

 O que chama a atenção, entretanto, é a forma que Blair se propõe a trabalhar 

com as aberturas estruturais, tanto no período anterior quanto após o 11 de setembro. 

Sem negar a existência destas aberturas, o ex-Primeiro-Ministro se apóia na 

especificidade de cada narrativa para neutralizar aquilo que reconhece como exceção. 

 

5.2- Irlanda do Norte: terrorismo, democracia e violência 
 

 Uma das questões mais importantes referentes ao cargo de Primeiro Ministro 

do Reino Unido é sua posição em relação à Irlanda do Norte. Desde a década de 70 do 

século passado, época em que houve a intensificação dos ataques orquestrados pelo 

Exército Republicano Irlandês (IRA), todos os Ministros precisaram assumir 

publicamente suas idéias a respeito da luta pela reunificação irlandesa. A popularidade 

de cada Ministro sempre passou pela habilidade do mesmo em se situar em um dos 

dois lados da linha que separa Republicanos de Monarquistas. Aqueles que se 

colocavam categoricamente contra a possibilidade de independência da Irlanda do 

Norte sofreram as conseqüências de um inevitável endurecimento da resistência 

separatista que intensificava a luta republicana através de atentados a bombas e greves 

de fome por parte dos líderes do movimento. Já aqueles que tentavam demonstrar 

simpatia pela causa irlandesa sofriam pressões por parte da população inglesa - 

principalmente daqueles que viviam no território do Ulster - no sentido de garantir a 

posse das seis províncias pertencentes oficialmente ao Reino Unido. 
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 Como era de se esperar, a citação do conceito de terrorismo por Tony Blair no 

período que antecede o 11 de setembro de 2001 é escassa e, na maior parte das vezes, 

ligada às ações do Exército Republicano Irlandês (IRA) ou às ações de grupos 

paramilitares monarquistas. 

 A posição do governo Tony Blair em relação à possibilidade de reunificação 

irlandesa sempre foi extremamente clara desde os primeiros dias do seu mandato. 

Apesar do tema não ser citado como prioridade nos primeiros discursos de 1997 (ano 

de início do seu governo), o mesmo aparece como principal objetivo nos 

pronunciamentos do ano seguinte – “A lasting political settlement and durable peace 

in Northern Ireland are prime objectives of my government” 148. Segundo Blair, a 

Irlanda do Norte é parte do Reino Unido e, em princípio, o máximo que se poderia 

negociar seria um grau de autonomia relativa para seus seis condados. Entretanto, ao 

mesmo tempo em que Blair nega qualquer possibilidade de independência em curto 

prazo, o mesmo prevê possibilidades de futuras mudanças, desde que referendadas 

democraticamente pela maioria da população. Assim, nas palavras do próprio 

Ministro: 

 

My agenda is not a united Ireland (...) But let me make 
one thing absolutely clear. Northern Ireland is part of 
the United Kingdom because that is the wish of a 
majority of the people who live here. It will remain 
part of the United Kingdom for as long as that remains 
the case. This principle of consent is and will be at the 
heart of my Governments policies on Northern Ireland. 
It is the key principle. It means that there can be no 
possibility of a change in the status of Northern 
Ireland as a part of the United Kingdom without the 
clear and formal consent of a majority of the people of 
Northern Ireland. Any settlement must be negotiated 
not imposed; it must be endorsed by the people of 
Northern Ireland in a referendum; and it must be 
endorsed by the British Parliament.149

                                                            
148 Discurso proferido em encontro com congressistas americanos em 5 de fevereiro de 1998. 

149 Discurso proferido na Royal Agricultural Society, em Belfast, Irlanda do Norte, em 16 de maio de 
1997. 
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  Soberania, neste caso, não se refere aos fatores históricos ou geográficos, e sim 

à vontade da maioria dos indivíduos de determinada região150. 

  Tony Blair, entretanto, tenta impor como condição para a continuidade das 

negociações de paz o fim do uso da violência como instrumento de pressão política. 

Para o ex-Primeiro-Ministro, qualquer tipo de violência, seja ela exercida por parte do 

IRA ou mesmo por grupos unionistas, não se justificaria como método para se atingir 

objetivos. A violência descrita nestes primeiros discursos somente atrapalharia as 

negociações sobre o grau de autonomia do Ulster e os distanciariam de qualquer 

possibilidade de consenso. Assim, o viés democrático que baliza a argumentação do 

ex-Primeiro-Ministro é não somente condição imprescindível para qualquer 

possibilidade de independência futura como, também, não coaduna com qualquer tipo 

de ato violento, seja ele republicano ou unionista. Democracia e violência são citadas 

como inconciliáveis neste momento de fundação do novo governo trabalhista. 

 

Violence has no place in a democratic society, 
whatever the motivation of those practising it. 
Terrorism, republican or so-called loyalist, is 
contemptible and unacceptable. The people here have 
stood up to terrorist violence for 25 years. They have 
not been destroyed by it. But the legacy of bitterness 
has made normal political give and take difficult, at 
times virtually impossible. In Britain too we have had 
our share of terrorist violence from the IRA. But what 
struck me about their attempts to disrupt the elections 
above all was the pathetic futility of these actions, real 

                                                            
150 Nesta estratégia discursiva é interessante notar que está implícita a concordância com uma inevitável 
independência futura para a Irlanda do Norte. Como todos sabem, ao contrário do protestantismo, o 
catolicismo é contra o uso de anticoncepcionais. Isto gera, naturalmente, uma tendência a um maior 
crescimento da população católica, se comparada à protestante. Uma vez que a quase totalidade da 
população católica apóia a independência da Irlanda do Norte e a população protestante é a favor do 
status quo, obviamente é apenas uma questão de tempo até que os republicanos atinjam a maioria da 
população e consigam, democraticamente, o fim da união com os ingleses. Este argumento reforça a 
idéia de que se a independência da Irlanda do Norte dependesse apenas da vontade do governo inglês o 
mesmo já a teria aprovado há tempos. O fator de complicação neste processo é justamente a presença de 
ingleses (ou norte-irlandeses) no Ulster que são contra o fim da anexação por parte da Inglaterra e 
sempre pressionaram o governo britânico para que continuem fazendo parte do Reino Unido. 
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or hoax. These words are perhaps not new. But they 
more than ever accurately describe current terrorism in 
Northern Ireland: not just abhorrent, but pathetic and 
futile.151

  

Como também pode ser visto na passagem acima, qualquer ato de violência 

com objetivos políticos, seja ele por parte do IRA ou vindo dos monarquistas, é 

considerado como terrorismo e, conseqüentemente, rechaçado. No entanto, seguindo 

uma lógica que acompanhará seus discursos no decorrer de todo mandato, Tony Blair 

não se preocupa em definir objetivamente o fenômeno terrorismo, deixando sempre 

que o mesmo ganhe sentido a partir de suas utilizações específicas. Isto gera uma 

estabilidade em relação ao conceito que, em nenhum contexto, é problematizado, ou 

identificado como algo a ser mais bem elaborado. Há somente uma relação lógica 

direta entre a incompatibilidade de atos terroristas com princípios democráticos. Nestes 

discursos anteriores ao 11 de Setembro o conceito de terrorismo não é adjetivado em 

momento algum. Deste modo, prefixos como ‘internacional’ ou ‘global’ somente 

começam a ser utilizados para o fenômeno terrorismo após os ataques de 11 de 

setembro. 

 Podemos, portanto, considerar que a periferização do uso do termo terrorismo 

nos discursos anteriores ao 11 de setembro acabou por gerar uma estabilidade de 

sentidos ao conceito que, em momento algum, é indicado como problemático (figura 

4). 

                                                            
151 Discurso proferido na Royal Agricultural Society, em Belfast, Irlanda do Norte, em 16 de maio de 
1997. 
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Figura 4- Elementos do conceito de terrorismo nos discursos anteriores ao 11 de setembro. 

 

5.3- Os discursos anteriores ao 11 de setembro e as narrativas sobre o Iraque 
 

 Nos documentos que antecederam o 11 de Setembro, dois países são sempre  

citados nos discursos do ex-Primeiro-Ministro: Estados Unidos e Iraque152.  

 No caso dos Estados Unidos, grande parte das referências se deve à ajuda 

daquele país nas negociações de paz com a Irlanda do Norte e ao histórico de parcerias 

existente entre as duas nações. A defesa dos interesses britânicos caminharia, segundo 

Blair, passo-a-passo com as alianças feitas com os norte-americanos. “So of course we 

want to co-operate with other countries, that is important to do, but it must be done on 

the basis that Britain´s defense remains with British interests and done in alliance with 

                                                            
152 Notem, entretanto, que apesar da haver uma concentração de referências aos Estados Unidos e ao 
Iraque nestes discursos anteriores ao 11 de setembro, o número de referências a estes países aumenta 
consideravelmente após esta data. 
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the United States.” 153. A relação entre os dois países é algo que perpassa a lógica 

discursiva durante todo o governo de Tony Blair e é reforçada, como será mostrado 

adiante, à medida que o foco é transferido para a ‘guerra’ contra o terrorismo. 

 Também nestes documentos anteriores ao 11 de Setembro, o Iraque aparece nos 

discursos de Tony Blair como preocupação prioritária dentre os assuntos 

internacionais. Entretanto, em momento algum é feito algum tipo de relação direta 

entre o governo de Saddam Hussein e atos terroristas. A preocupação é focada mais 

nas características pessoais do ditador e no potencial perigo apresentado pelas armas 

de destruição em massa. É interessante notar que a posse destas armas pelo governo de 

Saddam é dada como certa e o ex-Primeiro-Ministro não indicava ainda nos seus 

discursos uma real possibilidade de invasão daquele país. As soluções possíveis para o 

Iraque ainda estariam mais restritas ao âmbito da diplomacia e no reforço da 

necessidade de inspeções regulares. 

 

First though [about international issues], Iraq. The 
UK, like everyone else, wants the current crisis 
resolved by diplomatic means. But we have to be 
realistic about the nature of the man we are dealing 
with. Saddam Hussein has lied and cheated at every 
turn. He is a man without moral scruple. We want a 
diplomatic solution but this is a dictator developing an 
arsenal from which the Weapons Inspectors have 
already uncovered 38,000 chemical weapons, a vast 
biological warfare plant, 48 Scud missiles and 
attempts at nuclear capability. This is a dictator who 
has sufficient chemical weapons to wipe out the 
world´s population. Simply, he cannot be allowed to 
prevent these inspectors doing their job. These 
Weapons of mass Destruction must be destroyed for 
the future peace of the world.154

 

Entretanto, apesar da idéia de intervenção não ser ligada diretamente à questão 

do Iraque, a mesma já aparece em algumas partes dos documentos desta época. É 

                                                            
153 Entrevista concedida em Amsterdã em 17 de junho de 1997. 

154 Discurso proferido na “Local Government Conference” em 08 de fevereiro de 1998. 
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possível notar, no decorrer dos discursos que antecedem o 11 de setembro, que Blair 

tem consciência de uma maior interdependência da relação entre os Estados. Esta 

interdependência geraria a necessidade de intervenções internacionais esporádicas em 

nome da democracia e contra atos ‘bárbaros’ praticados por outros governos. 

 

The most pressing foreign policy problem we face is 
to identify the circumstances in which we should get 
actively involved in other people´s conflicts. Non-
interference has long been considered an important 
principle of international order. (…) Looking around 
the world there are many regimes that are 
undemocratic and engaged in barbarous acts. If we 
wanted to right every wrong that we see in the modern 
world then we would do little else than intervene in the 
affairs of other countries. We would not be able to 
cope. So how do we decide when and whether to 
intervene.155

 

Assim, apesar da possibilidade de intervenção em nome da democracia não ser 

descartada por Blair, o mesmo cria critérios pelos quais as mesmas podem ser 

consideradas legítimas. Para o ex-Primeiro-Ministro, citando o exemplo de Kosovo, os 

pontos que deveriam ser levados em consideração em uma potencial intervenção 

seriam: 

 

First, are we sure of our case? War is an imperfect 
instrument for righting humanitarian distress; but 
armed force is sometimes the only means of dealing 
with dictators. Second, have we exhausted all 
diplomatic options? We should always give peace 
every chance, as we have in the case of Kosovo. Third, 
on the basis of a practical assessment of the situation, 
are there military operations we can sensibly and 
prudently undertake? Fourth, are we prepared for the 
long term? In the past we talked too much of exit 
strategies. But having made a commitment we cannot 
simply walk away once the fight is over; better to stay 
with moderate numbers of troops than return for repeat 

                                                            
155 Discurso proferido no “Economic Club”, em Chicago, EUA, em 24 de abril de 1999. 
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performances with large numbers. And finally, do we 
have national interests involved? The mass expulsion 
of ethnic Albanians from Kosovo demanded the notice 
of the rest of the world. But it does make a difference 
that this is taking place in such a combustible part of 
Europe.156

 

O ex-Primeiro-Ministro, entretanto, alerta para o fato destes critérios não serem 

absolutos. Seriam apenas pontos de reflexão antes que qualquer decisão de intervenção 

fosse tomada.“I am not suggesting that these are absolute tests. But they are the kind 

of issues we need to think about in deciding in the future when and whether we will 

intervene” .157

 Assim, apesar da situação do Iraque ser apresentada sempre como uma 

preocupação, a linha de ação em relação aquele país é clara e estável. Todos os 

esforços da Comunidade Internacional deveriam ser concentrados no monitoramento 

da capacidade bélica iraquiana. Saddam, descrito sempre em termos morais negativos, 

é identificado como o responsável por gerar constrangimentos às inspeções 

internacionais e caracterizado, também, como alguém com potencial para fazer uso de 

armas de destruição em massa contra o resto do mundo (figura 5). 

                                                            
156Discurso proferido no “Economic Club”, em Chicago, EUA, em 24 de abril de 1999. 

157 Discurso proferido no “Economic Club”, em Chicago, EUA, em 24 de abril de 1999. 
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Figura 5 – O Iraque nos discursos anteriores ao 11 de setembro 

 

5.4- A Metáfora do movimento 
 

Como foi discutido no capítulo 3, grande parte dos discursos produzidos em 

uma sociedade utiliza metáforas tanto para sustentar determinados argumentos, como 

também para facilitarem a comunicação de suas idéias. Nos documentos do ex-

Primeiro-Ministro, anteriores ao 11 de setembro, a metáfora que perpassa toda a lógica 

discursiva é a do movimento. Em todos os discursos sobre a Irlanda do Norte é 

possível notar que o comprometimento de Tony Blair é com um futuro, segundo o 

mesmo, quase inevitável e muito promissor. Sempre que questionado sobre o assunto, 

Blair, ao invés de fazer digressões sobre o passado da relação entre irlandeses e 

britânicos, prefere chamar a atenção para um movimento já presente que impulsiona as 

relações rumo a situações mais pacíficas e cenários mais estáveis. Convidando o 

público a comparar a Irlanda do Norte de anos atrás com a situação presente, o ex-

Primeiro-Ministro tenta convencer que a solução do problema é apenas uma questão de 
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tempo. Mesmo reconhecendo as dificuldades impostas pela situação, é com otimismo 

que ele vislumbra o futuro das relações entre os dois povos. 

 

Add to this [the changes in the UK government] the 
search for peace in Northern Ireland – difficult and 
fraught though it is – and you can see we have a full 
and ambitious programme. Of course, it will take time 
to deliver. That is frustrating for us and for the 
electorate. But the work in progress is there. The 
course is clear. And we will get to our destination. I 
have no doubt of it. 158

 

 Junto a esta metáfora do movimento podemos ainda destacar duas 

características. Primeiro, a imagem é construída como se o progresso acontecesse 

independente das ações políticas dos indivíduos. O movimento descrito nos discursos é 

apresentado como algo naturalmente dado tanto que o ex-Primeiro-Ministro não se 

refere a ele como produto exclusivo do seu governo. É como se o fenômeno já 

estivesse presente mesmo antes da ascensão do trabalhismo e o líder do governo 

estivesse apenas alertando para sua presença. Esta sensação de independência do 

processo gera a impressão de que o mesmo não pode ser estancado por vontade de 

nenhuma das partes159. 

 

The British and Irish Governments have worked 
together in the past to make progress. This is a key 
relationship. I have every confidence we can work 
together closely in the future, whatever the result of 
the Irish elections.160  

                                                            
158 Discurso proferido em 20 de janeiro de 1998. 

159 O processo oposto é, algumas vezes, também utilizado. Enquanto a possibilidade de solução do 
conflito é ligada à metáfora do movimento, tudo que é considerado como prejudicial às negociações é 
relacionado com a ausência de progresso. Por exemplo, em um discurso de 24 de outubro de 2001, Blair 
deixa claro: “Violence offers no way forward. We are never going to change Northern Ireland by 
violence”.  

160 Discurso proferido na “Royal Agricultural Society”, em Belfast, Irlanda do Norte, em 16 de maio de 
1997. 



  183

 

 Em alguns documentos, entretanto, Blair considera de vital importância a adesão 

de todos os segmentos, desde que o princípio da não violência seja respeitado. 

 

The talks in Belfast have been long and frustrating, 
and there is still a lot of negotiating to do. But we have 
come a long way in a short time, and, increasingly, the 
parties are getting down to real substance. Together 
with the Irish Government we will push hard to keep 
this momentum going. But the governments cannot do 
the parties job for them. Ultimately the shape of a 
settlement will be dictated by what the parties can 
agree.161

 

 Podemos notar que, caso o progresso dos acordos fosse realmente inevitável, 

não haveria necessidade de constantes convocações por parte do ex-Primeiro-Ministro 

para que todos se juntassem aos esforços de negociação. A tensão verificada neste caso 

situa-se entre a suposta inevitabilidade de progresso e a presença de um constante 

esforço de arregimentação de todas as partes. A idéia de uma simples formalidade nos 

convites é melhor descartada à medida que temos contato com os discursos posteriores 

ao 11 de setembro. Nestes, o argumento do movimento incessante começa a ser 

quebrado e o próprio Ministro admite que o processo de paz passou por inúmeras 

interrupções e retrocessos antes de chegar à sua forma atual. 

Representando graficamente os pontos da narrativa sobre este tema, com suas 

respectivas instabilidades, chegamos à imagem mostra na figura 6. 

                                                            
161Discurso proferido em encontro com congressistas americanos em 05 de fevereiro de 1998. 
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Figura 6 – O processo de negociação da paz na Irlanda do Norte nos discursos anteriores ao 11 

de setembro (a parte mais escura refere-se ao elemento de instabilidade) 

 

 Outra característica que acompanha a metáfora do movimento é a unicidade do 

momento descrito. Não somente o processo de negociação é apresentado como algo 

que independe da vontade das partes envolvidas – só cabe às mesmas embarcar ou não 

– como também é ressaltado que a oportunidade de se envolver nos acordos não irá se 

repetir. Apesar da impressão passada de movimento levar o espectador a crer que o 

processo iniciou-se antes mesmo do começo do governo Blair, a possibilidade de 

aceitação dos termos descritos é tacitamente restrita à presença do ex-Primeiro-

Ministro naquele cargo. “I and my Government have five years ahead of us to do this. 

With your help, we can. The chance is there, for now. It will not be there forever”.162

  

 

                                                            
162 Discurso proferido na “Royal Agricultural Society”, em Belfast, Irlanda do Norte, em 16 de maio de 
1997. 
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5.5- Desconstruindo identidades – Self e Other 
 

 Também, como foi discutido no capítulo 3, toda ação política envolve a 

construção de identidades cujo parâmetro basilar estaria na dicotomia entre self e other 

(Jackson, 2005). O caso dos discursos do ex-Primeiro-Ministro britânico é peculiar, 

pois o processo, geralmente descrito de divisão e manipulação das dicotomias 

identitárias, é inverso. Na tentativa de amenizar o conflito entre irlandeses e britânicos, 

ou entre republicanos e monarquistas, as estratégias textuais tentam, ao invés de 

ressaltar o self  pelo contraponto ao other, diminuir as tensões geradas pelo 

apagamento das diferenças. 

 A primeira estratégia que chama a atenção para este apagamento é a ausência 

de qualquer dicotomia religiosa na relação das identidades republicanas e 

monarquistas. O catolicismo e protestantismo são categorias ausentes nos discursos do 

ex-Primeiro-Ministro. A única divisão tacitamente pressuposta nos documentos é 

política. O papel da religião como referência para o apoio ou rejeição da independência 

da Irlanda do Norte não aparece em nenhum momento nos pronunciamentos e 

entrevistas anteriores ao 11 de setembro163. 

 Outra característica percebida nos discursos é a estratégia de sempre ressaltar 

as similaridades entre as partes envolvidas nas negociações. Os partidos políticos 

citados aparecem sempre como potenciais colaboradores para o processo de paz. 

Entretanto, ao invés de apontar o que os diferencia, Tony Blair chama a atenção para 

aquilo que supostamente têm em comum. Em seu primeiro discurso na Irlanda do 

Norte o potencial consenso em torno da necessidade de acordo é enfatizado como algo 

que anula as diferenças políticas: 

 

                                                            
163 Para se ter idéia da importância da variável ‘religião’ na política da Irlanda do Norte, basta fazer uma 
breve análise nas pesquisas de opinião pública realizadas nos últimos anos. Por exemplo, em outubro de 
1999 apenas 5% da população protestante dizia ‘confiar muito’ ou ‘confiar um pouco’ no Sinn Féin, 
contra 51% da população católica. No mesmo período, quando perguntados sobre o quanto havia 
confiança no ‘Ulster Unionist Party’, 60% dos protestantes respondiam afirmativamente contra apenas 
29% dos católicos. (Irwin, C. 2003) 
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All the constitutional parties, including the SDLP, are 
committed to it, which means a majority of the 
nationalist community in Northern Ireland is 
committed to it. The parties in the Irish Republic are 
committed to it. The one glaring exception is Sinn 
Fein and the republican movement. They too, I hope, 
will soon come to accept that vital principle.164

 

 Como descrito no início deste capítulo, também o fato da violência ser remetida 

tanto a grupos republicanos, quanto monarquistas, desconstrói o princípio de culpa 

como algo exclusivo de apenas uma das partes. A condenação de qualquer tipo de 

violência, seja ela praticada por separatistas ou unionistas, serve como instrumento de 

relativização das dicotomias identitárias. Segundo a lógica dos discursos de Blair, 

existiriam somente diferenças entre aqueles que negociam pacificamente dos demais 

que ainda insistem no uso da violência como meio político. 

 

So I plead with people: keep an open mind. Test the 
details. Just suppose this works. The whole future of 
Northern Ireland is then different. A new dispensation 
for Northern Ireland arrives. There is a political 
settlement. There is the decommissioning of 
paramilitary weapons – and Loyalist ones must go too 
– this isn´t just an issue for Republicans.165

  

Entretanto, apesar do apagamento das diferenças que separam a partes 

envolvidas no conflito, um ponto de instabilidade ainda pode ser percebido nas 

narrativas sobre o tema. Mesmo não se referindo aos aspectos religiosos, ou às 

desavenças políticas entre os partidos, o ex-Primeiro-Ministro mostra ter consciência 

de uma desconfiança mútua entre as partes166. Assim, ainda haveria um grande desafio 

                                                            
164 Artigo escrito para o Belfast Telegraph em 05 de julho de 1999. 

165 Artigo escrito para o Belfast Telegraph em 05 de julho de 1999. 

166 Pesquisas sobre este tema também se referem à falta de confiança mútua em relação à política, mas 
tendo como base, mais uma vez, a dicotomia religiosa. Pesquisas realizadas durante  o processo de 
negociação de paz mostram que 82% da população católica não confiava que os Unionistas iriam 
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a ser alcançado dentro desta lógica de apagamento das diferenças entre self e other. 

Apesar da estratégia discursiva apagar as divergências entre as facções, ainda restaria 

um elemento de instabilidade na lógica argumentativa: a desconfiança mútua entre 

monarquistas e republicanos. Esta desconfiança, segundo Blair, estaria impedindo o 

desarmamento dos grupos paramilitares, e não seria gerada por ignorância dos 

indivíduos a respeito das suas similaridades, mas devido à violência praticada por 

ambas as partes.  

 

 

The truth is there is no confidence on either side about 
the motives and intentions of the other. The procedural 
problems are a product of this deep distrust. Each part 
often seems utterly convinced of the duplicity of all 
the others. What gives these suspicions their uniquely 
corrosive character, on both sides, is the current 
prominence of violence in the equation.167

 

 

Se reunirmos, portanto, os elementos relacionados às dicotomias identitárias 

envolvidas no conflito, podemos representá-los da seguinte forma: 

                                                                                                                                                                            
respeitar os termos dos acordos. Já na população protestante, 73% não acreditavam na boa fé dos 
Republicanos em cumprir o que foi acordado. (Irwin, C. 2003) 

167 Discurso proferido na “Royal Agricultural Society”, em Belfast, Irlanda do Norte, em 16 de maio de 
1997. 
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Figura 7 – A (des)construção da relação self e other nos discursos anteriores ao 11 de setembro 

(a parte mais escura refere-se ao elemento de instabilidade) 

 

5.6- Os ataques de 11 de setembro 
 

 Os ataques de 11 de setembro geraram uma série de mudanças de estratégias 

discursivas sobre segurança em toda Comunidade Internacional. Como já citado, 

sempre que ocorre um evento-chave, imediatamente são criadas diversas 

possibilidades através das quais os atores internacionais podem agir em relação ao fato 

(Hansen, 2006, Jackson, 2005). Cada gama de discursos analisados revela um caminho 

específico através do qual as mudanças podem ser percebidas. Desta forma, após os 

ataques terroristas de 2001, cada Estado adotou, através de seus representantes, uma 

estratégia de conformação dos seus discursos sobre segurança aos relatos do evento em 

questão. Mesmo sendo possível traçar determinados padrões de mudanças presentes 

em diferentes discursos sobre a segurança, ainda assim cada autor imprime sua marca 

pessoal na produção de narrativas sobre o evento. 
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 No caso dos discursos do governo Tony Blair, estas mudanças ocorreram de 

forma seletiva e irregular. Enquanto temas como ‘terrorismo’ e ‘Iraque’ ganharam 

mais espaço, outros, como ‘Irlanda do Norte’, foram deslocados de posições centrais, 

e, conseqüentemente, ganharam maior estabilidade cognitiva. 

 Estas mudanças não ocorreram de forma impune. À medida que novas 

classificações e arranjos estruturais foram sendo deslocados, certas instabilidades 

acabaram nascendo, enquanto outras eram apagadas. Entretanto, no caso de Tony Blair 

– e talvez seja esta sua marca pessoal – as instabilidades foram assumidas dentro do 

seu próprio discurso. Ao invés de tentar apagar os pontos de tensão, Blair optou por 

tentar controlar as instabilidades conformando cada conceito, ou argumento, às 

especificidades do caso em questão. Assim, a flutuação de significantes, própria à toda 

estrutura discursiva, principalmente aquelas em posição de destaque, foram 

estabilizadas através de estratégias que os posicionavam às idiossincrasias do relato. 

 

5.7- Tragédia como epílogo e prólogo 
 

 Os ataques aos Estados Unidos são vistos, nos discursos de Blair, como um 

processo que antecedeu e se estendeu para além do dia 11 de setembro. É possível 

notar que o ex-Primeiro-Ministro possui clara consciência  de que a ‘guerra’ contra o 

terrorismo já estava acontecendo muito antes de 2001 e que os ataques daquela data 

também anunciavam a vinda de novos tempos. Em várias passagens dos seus 

discursos, Blair deixa claro que a luta contra grupos terroristas, principalmente a Al 

Quaeda, não foi inaugurada naquela terça-feira de setembro. Assim, seria possível 

enumerar vários outros ataques daquela organização nos anos que antecedem 2001, 

como também poderíamos listar algumas medidas que já haviam sido tomadas por 

países ocidentais no sentido de deter o perigo terrorista168. Em um primeiro momento, 

                                                            
168 Jackson (2005), analisando os discursos sobre terrorismo do Presidente George W. Bush, já chamava 
a atenção para este fato. Segundo o autor, ao contrário do que pregava Bush, os ataques da Al Quaeda, 
bem como políticas de combate à mesma podem ser localizados anos antes dos ataques do 11 de 
setembro de 2001. 
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falando sobre uma suposta dicotomia que coloca de um lado fanáticos e extremistas e 

de outro lado pessoas que acreditam na liberdade e tolerância, Blair remete ao 11 de 

setembro como apenas a concretização de planos que vinham sendo elaborados há 

muito mais tempo: 

 

And these attacks have been building for years, they 
came to their height OK on September 11, but that 
actually wasn´t the first attack that al Qu´eda was 
perpetrating against America and other countries, and 
you look round the world today and I tell you in 
virtually every place there is trouble and difficulty, 
these terrorists are making it worse, whether it is 
Kashmir, whether it is Palestine, whether it is 
Chechnya, wherever it is, and they are prepared to kill 
anyone, they are prepared to shed any amount of 
bloodshed, because they know how important this 
battle is.169

 

Em 2005, em uma entrevista coletiva para a impressa, Tony Blair, ao lado do 

presidente afegão Hamid Karzai, reforça a idéia do 11 de setembro como um momento 

de tomada de consciência de  planos terroristas arquitetados já há mais tempo, e não de 

algo inaugurado naquela data, como pensava a maior parte do Ocidente: 

 

I think that, as I said a few years ago, this war isn´t 
going to be over quickly because the roots of it are 
deep. As the President was just saying, there is a 
tendency I think in the western world to think this 
began with September 11. It didn´t really begin with 
September 11 it came to prominence in the western 
world by virtue of September 11.170

 

                                                            
169 Entrevista coletiva de imprensa concedida juntamente com o presidente norte-americano, George W. 
Bush, em 20 de novembro de 2003. 

170 Entrevista concedida a jornalistas, em Downing St., em conjunto com o presidente afegão Hamid 
Karzai, em 19 de julho de 2005. 
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 Ao mesmo tempo em que Blair revela ter consciência de que o 11 de setembro 

fora resultado de atividades muito anteriores àquela data, o mesmo também assume 

que os ataques foram como uma revelação da dimensão e peculiaridades, até então não 

percebidas, do perigo representado por grupos terroristas. 

 

What I keep trying to explain to people is that the 
threat we face is a different type of threat, and 
September 11 was itself an extraordinary thing. No-
one could ever have predicted it, and it has, and it 
should, change the whole of our view towards the 
world (…) 171

September 11th was for me a revelation. What had 
seemed inchoate came together .172

 

 As conseqüências deste evento são sentidas não somente como prólogo. Os 

ataques são descritos como a revelação de forças até então imanentes, mas também 

como início de uma longa luta a ser travada. “I feel a most urgent sense of mission 

about today´s world. September 11th was not an isolated event, but a tragic prologue”. 
173

 Desta forma, ao invés de retratar os ataques como um momento fundador em 

termos absolutos, Tony Blair prefere caracterizá-los como o desvelar de uma ameaça. 

Uma violência que inaugura uma nova era, mas apenas em termos relativos. Algo que 

já vinha sendo planejado há mais tempo e que, a partir de sua revelação, torna-se 

também presságio de uma nova ordem mundial. 

 

 

 

                                                            
171 Entrevista coletiva de imprensa concedida em Trípoli, em 25 de março de 2004. 

172 Discurso proferido em Sedgefield, em 05 de março de 2004. 

173 Discurso proferido em sessão conjunta do Congresso americano, em 18 de julho de 2003. 
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5.8- Os alvos e as conseqüências dos ataques 
 

Outra característica que deve ser destacada nos discursos de Tony Blair sobre o 

11 de setembro é a identificação dos alvos e as conseqüências dos ataques.  

Em relação aos alvos, Blair não se atém somente aos aspectos materiais e nem 

limita os supostos alvos dos terroristas à nação norte-americana. Ao contrário, o ex-

Primeiro-Ministro ressalta o viés mais simbólico dos ataques e enumera várias outras 

instâncias supostamente ‘atingidas’ naquele dia. Dentre os alvos listados destaca-se o 

‘mundo civilizado’, principalmente seu conteúdo democrático. 

 

I think people have really got hold of the fact that the 
events of 11 September took place in the US, but was 
aimed at civilised values and the civilised world 
everywhere. 174

I don´t think there´s any doubt at all that this threat is 
aimed at the whole of the democratic world. 175

 

 Entretanto, várias vezes este ‘mundo civilizado’ é retratado como um modo de 

vida bem específico do Ocidente176. 

 

(…) people should go about your daily lives. To work, 
to live, to travel and to shop, to do the things that 
people did in the same way as they did it before the 
11th of September. We will be vigilant. But we must 
not let these events shake our confidence in ourselves, 
in our country and in our way of life.177

                                                            
174 Entrevista concedida a Larry King, na CNN, em 06 de novembro de 2001. 

175 Declaração, seguida de entrevista concedida a jornalistas, em 12 de setembro de 2001. 

176 Para o estudo da utilização do termo ‘way of life’ nos discursos de George W.Bush e Blair ver 
Johnson, 2002. 

177 Discurso proferido em encontro com líderes muçulmanos na Grã-Bretanha, em 27 de setembro de 
2001. 
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Let us be very clear. America did not attack al Qu´eda 
on 11 September, al Quéda attacked America, and in 
doing so attacked not just America, but the way of life 
of all people who believe in tolerance, and freedom, 
justice and peace.178

One thing I want to say about that. It was an easy task, 
it was right to do it, because I never doubted for one 
single moment that the attack on September 11 was 
never an attack on America alone, it was an attack on 
our way of life, our values. 179

 

 Identificando o ‘mundo civilizado’, ou o ‘way of life’ ocidental, como alvo dos 

ataques, Blair legitima a reação britânica aos ataques ocorridos fora de seu território. 

Uma vez que todo um modo de vida e de valores compartilhados pela maior parte dos 

países ocidentais está em jogo, torna-se legítimo a mobilização em defesa do status 

quo.180  

 O ex-Primeiro-Ministro não apenas define através da retórica o que está 

ameaçado pelo terrorismo, como também justifica a extensão dos danos. Segundo ele, 

devido à nova configuração internacional, o que acontece em qualquer parte do mundo 

pode afetar, mesmo indiretamente, todos os países existentes. Para Blair, devido à 

presença cada vez maior de uma interdependência entre os Estados, torna-se 

imperativo que as ações contra o terrorismo sejam globais. A partir desta mesma lógica 

seria possível compreender, ainda segundo Blair, como que ataques localizados em 

Nova York e Washington tiveram a capacidade de afetar de forma sistêmica a 

economia global. 

 

                                                            
178 Entrevista coletiva de imprensa, concedida em conjunto com o presidente norte-americano, George 
W. Bush, em 20 de novembro de 2003. 

179 Discurso proferido em cerimônia, na qual o ex-Primeiro-Ministro recebeu o prêmio de Estadista da 
Década do “East-West Institute”, em 08 de dezembro de 2005. 

180 Como será mostrado adiante, entretanto, ao mesmo tempo em que Blair localiza o ‘mundo civilizado’ 
e o ‘way of life’ ocidental como alvos do ataque, existe também um esforço para incluir as comunidades 
islâmicas nesta noção de Self. 
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But one illusion has been shattered on 11 September: 
that we can have the good life of the West irrespective 
of the state of the rest of the world. Once chaos and 
strife have got a grip on a region or a country trouble 
will soon be exported.181

But I think there is a good point behind your question 
[about economic impact produced by terrorism and 
possible attack on Iraq] which is the terrorism of 11 
September had a big economic impact, that is why as I 
say these questions may seem far away from our 
domestic national interest, but actually they are 
intimately connected with it. You get a situation where 
there is an international crisis and that starts affecting 
the economy, well that affects our ability to build new 
school playing fields like this, or the new community 
hospital, it affects everything.182

What is the nature of the world in which these 
strengths can be deployed? The world has never been 
more interdependent. Economic and security shocks 
spread like contagion. I learnt this graphically in the 
1998 financial crisis; everyone knows it after 
September 11th.183

 

 Desta forma, definindo ‘reais’ alvos atingidos pelos ataques de 11 de setembro 

e explicitando o quanto a interdependência torna problemas aparentemente localizados 

em responsabilidades globais, Blair, ao longo dos anos que se seguiram aos ataques, 

estabelece as bases sobre as quais seriam construídas as novas estratégias discursivas. 

Estratégias estas não somente sobre o conceito de terrorismo, mas também a respeito 

de uma nova política externa inglesa. 

 

 

 

                                                            
181 Discurso proferido no “Lord Mayor’s Banquet”, em 12 de novembro de 2001. 

182 Entrevista coletiva de imprensa em 03 de setembro de 2002. 

183 Discurso proferido em Londres, em 07 de janeiro de 2003. 
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5.9- Conceito de terrorismo após o 11 de setembro 
 

 O evento de 11 de setembro trouxe uma série de mudanças na utilização do 

termo ‘terrorismo’ nos discursos do ex-Primeiro-Ministro Tony Blair. Como visto 

anteriormente, o uso do termo ‘terrorismo’ antes dos atentados aos Estados Unidos era, 

na maior parte das vezes, ligado à questão da Irlanda do Norte. A abordagem do 

terrorismo como estratégia a ser abandonada predominava sobre visões ontológicas a 

respeito deste fenômeno e os autores de tais atos eram tacitamente restritos a grupos 

paramilitares. Estas características, junto ao fato do tema não ser predominante nas 

narrativas daquele período, faziam com que o conceito de terrorismo não necessitasse 

de maiores aprofundamentos narrativos sobre a sua lógica. Deste modo, a disposição 

periférica do seu uso conceitual gerava uma perceptível estabilidade na construção 

discursiva do mesmo. 

 Após os atentados do dia 11, alguns elementos relativos ao conceito de 

terrorismo começaram a mudar nos discursos de Tony Blair. Primeiro, nota-se uma 

maior referência ao fenômeno. Se compararmos o número de vezes que o conceito 

aparece antes e depois dos atentados, percebe-se um significativo aumento no uso do 

termo. Acompanhando este aumento na utilização da palavra ‘terrorismo’, notamos 

também um processo de adjetivação do mesmo. O que antes era considerado mais 

como um fenômeno doméstico, devido à questão da Irlanda do Norte, após o 11 de 

setembro começa a ser descrito como fenômeno internacional. Este deslocamento 

discursivo do termo, de um lugar até então mais periférico para o centro das narrativas, 

junto às adjetivações que o conceito ganhou, acabou gerando uma maior complexidade 

na significação do mesmo. Assim, se até os ataques aos Estados Unidos, o significado 

de terrorismo era tacitamente considerado como algo claro nos discursos do ex-

Primeiro-Ministro, após esta data começa a nascer uma maior necessidade de delimitá-

lo. A repetição do termo tornou evidente uma série de instabilidades que, até então, 

estavam apagadas ou não existiam. Quanto mais espaço o tema foi ganhando nas 

narrativas de Blair, mais evidentes ficaram as aberturas estruturais que o sustentavam. 

 A questão do Iraque também passou por transformações após esta data. As 

menções àquele país eram sempre ligadas ao governo de Saddam. Caracterizado como 
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um ditador sem escrúpulos, Saddam era apresentado como motivo de preocupação por 

possuir armas de destruição em massa – principalmente armas químicas – e como 

alguém que, a qualquer momento, poderia utilizá-las contra o mundo civilizado. O 

termo terrorismo não era ligado à questão iraquiana e as soluções apontadas para lidar 

com aquele país ainda não incluíam a possibilidade de invasão. Após os atentados do 

11 de setembro e da invasão do Iraque em 2003, as narrativas começam a ser 

modificadas. O governo de Saddam passa a ser ligado à questão do terrorismo e, após a 

constatação da inexistência de armas de destruição em massa, novas instabilidades 

tornam-se visíveis.   

Seguindo o mesmo processo verificado em relação ao conceito de terrorismo, 

os discursos sobre o Iraque deixam de ser restritos à periferia da agenda discursiva do 

ex-Primeiro-Ministro e passam para o centro das atenções. Assim, é possível notar um 

movimento de centralização das narrativas sobre terrorismo e Iraque que acompanha 

um processo de desestabilização das suas respectivas estruturas. Não somente os dois 

temas começam a se repetir de forma constante nos discursos pós-11 de setembro 

como, também, verifica-se uma aproximação narrativa entre os dois assuntos. 

 Se estas mudanças descritas fizeram com que estruturas narrativas até então 

estáveis – como o conceito de terrorismo e a questão do Iraque – ganhassem mais 

atenção e conseqüente instabilidade, processo inverso pode ser observado em relação 

aos discursos anteriormente instáveis. Como foi demonstrado no início deste capítulo, 

os discursos de Blair anteriores ao 11 de setembro tinham que lidar como 

instabilidades tanto nas narrativas sobre o processo de negociação de paz da Irlanda do 

Norte, quanto na construção das identidades de self e other relativas àquele conflito. 

No primeiro caso, a metáfora do movimento e a imagem de um processo que ocorria 

independente das partes tinham que conviver com a necessidade de adesão das 

mesmas. Já na questão das identidades, a desconstrução das dicotomias entre 

separatistas e unionistas precisava se relacionar com a desconfiança existente entre os 

dois grupos. Após o 11 de setembro, estes temas foram deslocados para a periferia da 

agenda discursiva do ex-Primeiro-Ministro. A questão da Irlanda do Norte começou a 

ser apresentada como algo já resolvido e a desconstrução da identidade entre 

separatistas e unionistas cedeu lugar a uma nova dicotomia mais estável: a separação 
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entre aqueles pertencentes ao mundo civilizado – incluindo-se aí a Comunidade 

Islâmica - daqueles outros considerados terroristas. Este deslocamento para a periferia 

dos dois temas gerou uma maior estabilização das suas lógicas discursivas e fez com 

que aberturas estruturais visíveis nos discursos anteriores aos ataques do 11 de 

setembro fossem apagadas nas narrativas que se seguiram a este evento. 

 
 

5.10- Terrorismo doméstico X terrorismo internacional-global 
 

  O que mais chama a atenção nos discursos de Tony Blair após o 11 de 

setembro é o foco dado à questão do terrorismo e a apresentação deste fenômeno como 

algo internacional ou global. Se analisarmos o número de vezes em que o termo é 

utilizado nas narrativas anteriores àquela data, perceberemos que não somente o 

fenômeno era tratado de forma esporádica, como também não havia adjetivações 

referentes ao conceito. Após o 11 de setembro, o número de vezes em que o termo 

aparece cresce consideravelmente e é acompanhado de um processo de adjetivação 

também progressivo (gráfico 1).  
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 Gráfico 1 – Utilização de conceitos relativos ao terrorismo nos discursos de Tony Blair  

 

Esta maior centralidade dada ao tema acabou por dar maior visibilidade à 

instabilidades até então apagadas. Dentre as aberturas estruturais destacam-se: a 

possibilidade de terrorismo de Estado, a utilização da estratégia terrorista por grupos 

eleitos democraticamente e certa indefinição sobre os reais objetivos dos grupos 

terroristas. 

Em relação à primeira instabilidade – o uso de terrorismo por parte de Estados 

– devemos lembrar que o fenômeno sempre é tratado por Tony Blair como uma 

estratégia, e não em termos ontológicos. Desta forma, não existiriam indivíduos 

terroristas por natureza, mas sim o uso de estratégias consideradas terroristas por 

determinados indivíduos. Esta questão, nos discursos que antecedem o 11 de setembro, 

não gera visibilidade sobre possíveis aberturas estruturais. Como já foi descrito neste 

capítulo, a estratégia terrorista nos discursos anteriores aos ataques aos Estados 

Unidos, considerava tacitamente que o uso da violência para fins políticos era 
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exclusividade de grupos paramilitares, fossem eles separatistas ou unionistas. Assim, o 

fim do terrorismo seria apenas uma condição imprescindível para o governo negociar o 

processo de paz com as partes envolvidas no conflito e nunca uma estratégia que 

poderia ser colocada em prática por Estados.  

No entanto, ao usar o termo repetidas vezes nos discursos posteriores ao 11 de 

setembro, Blair acaba gerando margens para indagações sobre a possibilidade de 

Estados também serem considerados atores terroristas. Uma vez que o fenômeno é 

descrito como estratégia e que o conceito ganha caráter internacional, novas 

indagações nascem sobre a lógica deste fenômeno. O fato, também, de Tony Blair ligar 

o governo de Saddam a grupos terroristas e a insistência do ex-Primeiro-Ministro sobre 

a necessidade de se acabar com a violência entre Israel-Palestina, faz com que a 

possibilidade de Estados – como Iraque e Israel – serem classificados como autores 

desta estratégia se torne algo factível.  

A própria questão do Hamas será um ponto-chave de outra instabilidade. 

Durante todo seu governo, principalmente depois do 11 de setembro, Tony Blair 

sempre enfatizou a necessidade de se adotar a democracia como principal instrumento 

contra o terrorismo. A exaltação de regimes democráticos é tão categórica em seus 

discursos que, como foi visto anteriormente, até a possibilidade de intervenções 

legítimas em nome da democracia é aceita nos discursos do ex-Primeiro-Ministro. 

Entretanto, uma vez que grupos como o Hamas são eleitos democraticamente e os 

mesmos são considerados como grupos terroristas, uma abertura estrutural começa a 

aparecer. A incompatibilidade entre terrorismo e democracia é colocada em xeque a 

partir da possibilidade de determinada população escolher democraticamente 

indivíduos que adotem a violência com fim político como uma das suas estratégias.  

 

There can be no settlement of the Israeli-Palestinian 
issue except on the basis of two states living side by 
side in peace, Israel confident of its security, and an 
independent viable democratic Palestinian state. (…) 
And let me again make it clear, because sometimes 
this position is represented as a failure to respect the 
mandate, but if they need our help to make progress, 
this is the only basis, non-violent, respectful of the 
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right of Israel to exist, that is the only basis upon 
which this process can go forward now.184

  

Por fim, os discursos de Tony Blair demonstram uma tensão sobre como 

podemos medir a intensidade dos resultados obtidos pelos terroristas. Em alguns 

discursos, o ex-Primeiro-Ministro afirma que as perdas materiais e a morte das vítimas 

dos atentados não seriam a referência imediata para mensurarmos a efetividade dos 

ataques da Al Quaeda. De acordo com Blair, o verdadeiro objetivo de ataques 

terroristas seria gerar medo e pânico na população com fins de ganhos políticos. Nesta 

visão, quanto maior o terror instaurado, maior a vitória dos ataques de 11 de setembro. 

O número de vítimas, ou até os prejuízos econômicos, seriam secundários perto do 

estado de tensão provocado pelos ataques daquele dia185. Mais do que provocar um 

sentimento de insegurança na população, os atentados teriam também como objetivo 

produzir uma cisão entre o mundo ocidental e o mundo mulçumano. O 11 de setembro 

seria, assim, muito mais uma tentativa de gerar insegurança e polarizar posições entre 

ocidente e mundo mulçumano que propriamente de infringir sofrimento através de 

mortes imediatas. 

 

(...) we recognise that in this situation the purpose of 
the terrorists that carried out the attack on the 11th of 
September was not just to kill large numbers of 
innocent people, though they did that. Women and 
children, the blood of many hundreds of Moslems was 
spilt, in those terrible attacks, but the purpose was not 
the attacks alone. The purpose was to set in train a 
series of events that would divide people, divide 
people Arab and Western, divide people Moslem and 
other faiths, divide people across the whole of the 
world.186

                                                            
184 Entrevista coletiva de imprensa com a chanceler alemã Angela Merkel, em Berlim, em 2006. 

185 Notem que esta abordagem vai ao encontro das principais tentativas de definição do termo 
‘terrorismo’. De acordo com grande parte dos autores que lidam com o tema, o objetivo de qualquer 
ataque terrorista não seria gerar mortes ou perdas materiais, e sim, gerar um sentimento de insegurança 
coletiva que elevaria o ganho político do grupo que o praticou (Crenshaw,2003; Diniz, 2004 ). 

186 Entrevista coletiva de imprensa, em conjunto com o presidente egípcio Mubarak, em 11 de outubro 
de 2001. 
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As the name suggests, terrorism is about terror. It is to 
scare people, disrupt their normal lives, produce chaos 
and disorder, distort proper and sensible decision-
making. The dilemma is reconciling warning people 
with alarming them; taking preventive measures 
without destroying normal life.187

  

 Para que a coerência política seja mantida, uma vez que se identifica o objetivo 

final terrorista como sendo a produção de uma sensação de insegurança e ausência de 

ordem, as medidas para mitigar os efeitos dos ataques devem ter como alvo a 

reinstauração do sentimento de segurança perdido. Deste modo, em uma entrevista 

coletiva para a imprensa em 19 de outubro de 2001, Blair identifica os objetivos de 

suas políticas em relação ao medo instaurado pelos ataques188: 

 

But I think what this all bring us back to is how the 
world has changed since 11 September, changed in the 
sense that people are worried and insecure. People are 
concerned out there, and one of the reasons why it is 
so important that we take action against the terrorist 
networks is in order to reestablish the security and 
sense of order that people want.  

 

 Por outro lado, se a sensação de insegurança e sectarismo que tomou conta da 

população após o 11 de setembro é citada como objetivo último dos terroristas - em 

detrimento de perdas materiais – em outros discursos o ex-Primeiro-Ministro Tony 

Blair foca apenas nas mortes geradas, nos prejuízos econômicos e na possibilidade de 

que outros ataques aconteçam com um número maior de vítimas. 

 

                                                            
187 Discurso proferido no “Lord Mayor’s Banquet”, em 11 de novembro de 2002. 

188 Nesta data, entretanto, a população já estava assustada, também, em relação aos atentados de anthrax 
feitos nos Estados Unidos. A resposta citada, portanto, refere-se não somente aos ataques de 11 de 
setembro, como também ao medo dos britânicos em viajarem para os Estados Unidos devido às 
informações sobre estes ataques químicos. 
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And let us recall: what was shocking about 11 
September was not just the slaughter of the innocent; 
but the knowledge that had the terrorists been able to, 
there would have been no 3,000 innocent dead, but 
30,000 or 300,000 and the more the suffering, the 
greater the terrorists´s rejoicing.189

 

 Assim, o fenômeno do terrorismo que é apresentado, em princípio, como 

homogêneo em todo o mundo, começa a ganhar especificidades quando instabilidades 

começam a aparecer. 

 Desta maneira, podemos agrupar as estabilidades e instabilidades dos discursos 

sobre terrorismo após o 11 de setembro como representado na figura 8. 

 

Figura 8 – O conceito de terrorismo nos discursos posteriores ao 11 de setembro (a parte 

escura refere-se ao elemento de instabilidade) 

 

 

                                                            
189 Discurso proferido em 18 de março de 2003. 
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5.11- Os discursos posteriores ao 11 de setembro e as narrativas sobre o Iraque 
 

 Os discursos que antecedem o 11 de setembro, tratam o Iraque de forma 

periférica. O país não é ligado discursivamente ao fenômeno do terrorismo e as 

preocupações referentes ao mesmo limitam-se ao caráter duvidoso de Saddam e à 

posse de armas de destruição em massa por aquele país. As soluções apresentadas 

enfatizam a necessidade de maiores esforços diplomáticos e a efetivação de melhores 

inspeções internacionais. A possibilidade de invasão não é, nestes discursos, levantada 

como alternativa concreta. 

 Após o 11 de setembro, presenciamos um duplo movimento nas narrativas 

sobre o Iraque. Primeiro, o tema deixa de ser periférico e gradualmente se torna central 

nos discursos de Tony Blair. Concomitante a este processo, é clara uma tentativa de 

aproximação, também gradual, dos discursos sobre o regime de Saddam Hussein com 

os relatos sobre grupos terroristas internacionais. Como nos demais casos, à medida 

que a questão do Iraque ganha centralidade, algumas instabilidades também começam 

a aparecer. A principal delas situa-se no confronto entre discursos que davam como 

certo a posse de armas de destruição em massa por aquele país e relatos que negavam a 

existência das mesmas. Em um discurso de 2002, Blair insiste em justificar a 

preocupação com o Iraque a partir do suposto perigo apresentado por aquele país 

devido às armas de destruição em massa. As medidas necessárias para lidar com o 

problema, entretanto, já não são tão claras quantas as descritas no período anterior ao 

11 de setembro: 

 

But I repeat again what I said in the House of 
Commons and have said on many, many occasions, 
the fact is that weapons of mass destruction are an 
issue, I think in the speech I gave in the House of 
Commons, the statement I made on 14 September, 
straight after 11 September, I said the next issue will 
be weapons of mass destruction, they are an issue, 
Iraq´s position in relation to weapons of mass 
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destruction are an issue but we have taken no 
decisions as to how to deal with it.190

 

 Ao mesmo tempo em que a questão do Iraque ganha espaço nos discursos pós-

11 de setembro, estrategicamente a questão de armas de destruição em massa vai sendo  

ligada ao fenômeno do terrorismo e, juntos, são apresentados como fenômenos 

situados em países falidos. 

 

Terrorism and WMD are linked dangers. States which 
are failed, which repress their people brutally, in 
which notions of democracy and the rule of law are 
alien, share the same absence of rational boundaries to 
their actions as the terrorist. Iraq has used WMD. 
North Korea´s admission that it has a programme to 
produce Highly Enriched uranium was an important 
confession.191

 

 Após a invasão, em 2003, é possível notar também que a relação feita entre o 

regime de Saddam e atos terroristas é construída a partir das ações da própria 

resistência iraquiana. Desta forma, atos de violência contra a ocupação daquele país 

são classificados como terroristas e utilizados para justificar a invasão que os 

precedeu: 

 

And what is the barrier to progress? Who is trying to 
bomb the UN and Red Cross out of Baghdad? Or 
killing Iraqi civilians in terrorist attacks? Or 
sabotaging the work on electricity cables or oil 
installations? Not America. Not Britain. Not the 
coalition. But Saddam´s small rump of supporters 
aided and abetted by foreign terrorists.192  

                                                            
190 Entrevista coletiva de imprensa concedida em 25 de julho de 2002. 

191 Discurso proferido no “Lord Mayor’s Banquet”, em 11 de novembro de 2002. 

 

192 Discurso proferido no “Lord Mayor’s Banquet”, em 10 de novembro de 2003. 
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 Estas características do discurso sobre o Iraque pós-11 de setembro podem ser 

visualizadas na figura 9. 

 

 

Figura 9 – Discursos sobre o Iraque posteriores ao 11 de setembro (a parte mais escura refere-
se ao elemento de instabilidade) 

 

5.12- O fim da metáfora do movimento e a Irlanda como experiência 
 

 Também os discursos relativos à negociação de paz com a Irlanda do Norte, e a 

metáfora do movimento utilizada nos primeiros anos de governo, passam por 

mudanças após o 11 de setembro ganhando, neste caso, maior estabilidade. 

 Uma vez que o terrorismo ganha caráter global nos discursos do ex-Primeiro-

Ministro, a situação da Irlanda do Norte é apresentada como assunto já praticamente 

resolvido pelo governo trabalhista.  Esta nova abordagem não parte do pressuposto de 

que todas as dificuldades tenham sido resolvidas, mas compara a situação daquele 

momento ao período vivido anos atrás para mostrar o sucesso conseguido a partir das 
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negociações de paz. A idéia de se já ter alcançado um patamar seguro nas negociações 

permite que a necessidade da adesão das partes - reconhecida nos primeiros discursos e 

geradora de instabilidades estruturais – seja descartada. Assim, as relações com a 

Irlanda do Norte começam a ser apresentadas não somente como um trunfo do governo 

Blair, como também prova da virtude britânica em difíceis processos de negociação da 

paz. 

 

If you look at Northern Ireland today, yes there are 
still huge problems but you have got all those people 
in government together, you have got all the main 
institutions in place, you have got two-thirds of 
Northern Ireland without any troop movements at all, 
you go to Belfast today you can go in the summer time 
and sit outside in the cafes without any threat or worry 
at all and unemployment in Northern Ireland is no 
longer the highest in the United Kingdom.193

 

 Uma vez que o processo de negociação de paz com a Irlanda do Norte é 

apresentado como exemplo de sucesso inglês, o mesmo começa a ser citado como fator 

de legitimidade da participação da Inglaterra em outros processos semelhantes. As 

tentativas de se negociar o conflito no Oriente Médio são sempre comparadas à 

experiência daquele país em lidar com questões de paz. 

 

We went through this in Northern Ireland and I 
remember in the 1970s when there were bombs going 
off in British pubs, where there were scores of people 
being killed, nothing as bad, as terrible as what is 
happening in the Middle East but still terrible for 
people here.194

And all I can say to you is, and I have dealt with my 
own peace process back here at home in Northern 
Ireland where we have tried to bring people together 
after years and years and decades of trouble and strife 
and difficulty between the British and the Irish, you 

                                                            
193 Entrevista concedida à NBC em 04 de abril de 2002. 

194 Entrevista concedida à NBC em 04 de abril de 2002. 
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know we have pushed that process trough and I am 
totally committed to making this work in the Middle 
East peace process.195  

And actually in one sense, at least in relation to Israel 
and Palestine, we know what the final outcome is that 
everybody wants, which is two states. Northern 
Ireland in one sense has been more difficult because 
there is disagreement as to the eventual status of 
Northern Ireland in a fundamental way, but it is 
possible for these processes to work but they require a 
great deal of attention.196

 

 A estrutura, que até então apresentava aberturas, passa a ser estabilizada pela 

ausência da necessidade de participação das partes envolvidas. Um processo inverso ao 

verificado pelas questões do Iraque e pelo conceito de terrorismo desloca as narrativas 

sobre o processo de paz da Irlanda do Norte para a periferia da agenda discursiva de 

Blair e, conseqüentemente, neutraliza as instabilidades antes presentes (figura 10). 

   

 

Figura 10 – O processo de negociação da paz na Irlanda do Norte nos discursos posteriores ao 
11 de setembro. 

                                                            
195 Entrevista concedida à BBC Arabic Service em 04 de abril de 2003. 

196 Entrevista coletiva de imprensa, em Downing St., em 03 de agosto de 2006. 
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5.13- (Des)construindo novas Identidades – Self e Other 
 

 Uma vez que as aberturas estruturais nos discursos sobre o processo de paz da 

Irlanda do Norte são anuladas, também se verifica uma estabilização na dicotomia self-

other. Entretanto, esta estabilização não se dá devido à ausência dos fatores que 

contribuíam para as suas instabilidades, como é o caso das narrativas sobre o processo. 

O que se verifica na dicotomia entre self e other é a completa substituição da 

problematização a respeito das identidades republicanas e unionistas pela delimitação, 

em um nível global, entre aqueles que pertencem ao ‘mundo civilizado’ e os que 

estariam do lado dos terroristas. 

 Este processo é construído através de várias estratégias. A primeira seria 

localizar como um dos objetivos dos terroristas a divisão entre os povos. 

 

And let´s be quite clear about this, terrorists, whatever 
part of the world they are operating in, have no interest 
in peaceful solutions to problems, they simply want to 
divide people.197

In other words, my view is in the end this global 
terrorism is based on an ideology that exploits 
grievance so what we have got to do is at the same 
time as we are taking on that ideology we have got to 
take away the ability to exploit grievance and if we do 
that then we will win and I believe that in each of 
these areas we are making progress but as I said a few 
weeks ago, this took a generation to grow and it will 
take a generation to defeat.198

Because when people say that they are doing this in 
the name of a cause or a grievance, when you actually 
look at it, what they are doing is killing innocent 
people, usually completely at random, and what is the 
impact of that terrorism? The impact of that terrorism 

                                                            
197 Entrevista coletiva de imprensa, em Downing St., em 20 de setembro de 2004. 

198 Entrevista coletiva de imprensa, em Islamabad, em conjunto com o presidente paquistanês Pervez 
Musharraf, em 19 de novembro de 2006. 



  209

is not to resolve anything, it is to put people against 
each other, to show seeds or hatred, to divide people of 
different races or religions or nations (…) 199

 

 Em um segundo momento, Blair tenta desvincular a identidade terrorista da 

identidade islâmica, fazendo com que sua noção de Self englobe tanto países 

ocidentais, quanto os membros do islã não radicais. 

 

And I´d like to start by making one thing absolutely 
clear: what happened in America was not the work of 
Islamic terrorists. It was not the work of Muslim 
terrorists. It was the work of terrorists, pure and 
simple. We must not honour them with any misguided 
religious justification.200

They [the terrorists] want to say this extremism 
represents the Muslim world, well it doesn´t, or 
represents the religion of Islam, it doesn´t, it can´t by 
any means. It is a peaceful, decent religion and, 
therefore, there is a common cause, is what I am 
saying with the Muslim community in rooting out the 
extremists.201

 

 Ao mesmo tempo em que Blair tenta desvincular a identidade terrorista do Islã, 

o mesmo cria estratégias discursivas para neutralizar a imagem de um ‘choque de 

civilizações’. 

 

Well I am not actually aware of what the American 
position is on the alliance and civilizations, but I 
should think everyone can see the common sense of 
having a coming together of civilized people, from 
whatever religion, and that is the importance of it. And 

                                                            
199 Entrevista coletiva de imprensa com Blair, com o Primeiro-Ministro da Índia, Shri Manmohan Singh, 
e com o presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, em Nova Delhi, em 07 de setembro de 
2005. 

200 Discurso proferido em encontro com líderes muçulmanos britânicos, em 27 de setembro de 2001. 

201 Entrevista coletiva de imprensa em 05 de agosto de 2005. 
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I think, as I understand it, the term – the alliance of 
civilizations – is in direct contrast to the idea that we 
are in a clash of civilizations. It is the terrorists who 
want to stir up these differences between Islam and the 
rest of the world, and I think the idea of Spain, and 
Turkey, and other countries coming together to give a 
clear statement of solidarity across the religious divide 
I think is very, very important.202

 

 Por fim, é possível notar, também, a utilização de dados sobre a morte de 

mulçumanos nos atentados de 11 de setembro como justificativa para que os autores 

dos atentados não sejam confundidos como legítimos representantes daquela 

comunidade. 

 

 (…) there are many Muslim victims of these attacks, 
there will be many Muslims that will have died on the 
eleventh of September and there are acts of terrorism 
committed around the world in respect of, of which 
Muslims suffer.203

 

 Definidas as estratégias, a reconfiguração da dicotomia entre self e other apaga 

a antiga tensão existente entre separatistas da Irlanda e unionistas e desloca a 

configuração de identidades para a dicotomia terroristas versus ‘mundo civilizado’. 

Trazendo a identidade islâmica para o self, Blair retira a legitimidade do rótulo de 

‘representantes do mundo islâmico’ reivindicada pelos terroristas; nega o choque de 

civilizações e, por fim, acusa estes mesmos terroristas de assassinar pessoas de cuja 

comunidade os mesmos se dizem representantes. Ilustrando estes elementos, temos: 

 

                                                            
202 Entrevista coletiva de imprensa, em conjunto com o Primeiro-Ministro espanhol Zapatero, em 27 de 
julho de 2005. 

203 Discurso proferido em encontro com líderes muçulmanos britânicos, em 27 de setembro de 2001. 
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Figura 11 - A (des)construção da relação self e other nos discursos posteriores ao 11 de 

setembro. 

 

5.14- Blair e o conceito de terrorismo antes e depois do 11 de setembro 
 

 O evento de 11 de setembro de 2001 provocou mudanças tanto na utilização 

quanto nas estabilidades das estruturas discursivas de Tony Blair. Em primeiro lugar, é 

possível notar um deslocamento de temas do centro para a periferia da agenda 

discursiva do ex-Primeiro-Ministro. Temáticas ligadas à Irlanda do Norte e à 

dicotomia identitária entre republicanos e monarquistas deixaram de ser enfatizadas 

após os ataques e foram gradualmente relegadas à periferia dos seus registros 

discursivos. Por outro lado, assuntos relativos à situação do Iraque e ao fenômeno do 

terrorismo, não muito freqüentes em suas declarações anteriores ao 11 de setembro, 

passaram a ser mais enfatizados, deixando de ser secundários para integrarem o centro 

das narrativas após os atentados aos Estados Unidos (figuras 12 e 13). 

 



  212

                            

 

Figura 12 – Localização dos temas na agenda discursiva de Tony Blair anterior ao 11 de 
setembro (área central refere-se a uma maior utilização do tema, enquanto a área externa 
significa menor número de referências ao mesmo). 

                  

                               

 

Figura 13 – Localização dos temas na agenda discursiva de Tony Blair posterior ao 11 de 
setembro (área central refere-se a uma maior utilização do tema, enquanto a área externa 
significa menor número de referências ao mesmo). 
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 Ao mesmo tempo em que temas foram deslocados entre as áreas centrais e 

periféricas da agenda discursiva, novas instabilidades e estabilidades também surgiram 

a partir destes movimentos. Estruturas discursivas, até então estáveis, como a situação 

do Iraque e o conceito de terrorismo, começaram a apresentar aberturas de 

instabilidades à medida que a utilização das mesmas ganhou centralidade. Por outro 

lado, temas anteriormente instáveis, como as questões da Irlanda do Norte e a 

dicotomia identitária entre republicanos e monarquistas, ganharam estabilidade uma 

vez que foram transferidos para a periferia dos registros discursivos do ex-Primeiro-

Ministro. 

 A freqüência e intensidade na utilização dos temas revelam que a repetição dos 

mesmos acaba por gerar um processo de esgarçamento de sentidos relativos a cada 

conceito ou lógica argumentativa. Assim, as estabilidades verificadas nos discursos de 

Tony Blair somente se sustentariam uma vez que os temas em questão estivessem 

situados na periferia dos seus discursos. Enquanto a repetição de conceitos e temáticas 

estiver relativamente preservada ao excesso de exposição, as estruturas lógicas que as 

sustentam conseguiriam manter a coerência necessária na produção de sentidos. Por 

outro lado, uma vez que os temas são focados na agenda discursiva, uma maior 

repetição dos mesmos pode ser verificada, fazendo com que as instabilidades até então 

apagadas comecem a sofrer um processo de sobrecarga de sentidos e tenham, 

inevitavelmente, que conviver com as aberturas estruturais antes ocultadas. 

 Esta relação direta entre a centralidade de um tema e sua maior instabilidade 

gera a necessidade do produtor dos discursos buscar estratégias que consigam 

relativizar as aberturas geradas pelo excesso de exposição dos conceitos. No caso 

específico de Blair, a política adotada em relação às instabilidades, sejam elas situadas 

nos discursos anteriores ou posteriores ao 11 de setembro, consiste em assumir as 

instabilidades e relativizá-las através de especificidades do próprio contexto. Deste 

modo, elementos que, em princípio, colocariam uma lógica geral em xeque são 

contemporizados ao se especificar o caráter de cada situação. Utilizando uma política 

de transparência conceitual, Blair não nega a existência de aberturas em sua 

argumentação. Entretanto, ao invés de tentar estabilizá-las através de um 

aprofundamento nas descrições conceituais, o ex-Primeiro-Ministro prefere coexistir 
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com as mesmas confrontando a inevitabilidade das suas existências com a necessidade 

de julgamentos particulares. 

 

5.15 - A política como estabilizadora de significantes 
 

Como visto no início do capítulo, a primeira instabilidade estrutural encontrada 

nos discursos anteriores ao 11 de setembro refere-se à metáfora do movimento. Ao 

mesmo tempo em que Blair trata os processos de negociação de paz na Irlanda do 

Norte como algo em constante movimento e que independe da vontade das partes 

envolvidas, o mesmo assume ser necessária a adesão dos partidos para que resultados 

sejam alcançados. 

Ao ser confrontado com esta instabilidade discursiva, Blair prefere se referir à 

imagem de um trem cuja partida é inevitável, mas na qual o sucesso da viagem ainda 

seria dependente do embarque de passageiros-chave. Assim, sem negar uma 

contradição inicial entre o movimento irremediável e a necessidade de adesão ao 

mesmo, Blair transfere a instabilidade verificada para o grau de sucesso que o processo 

poderá produzir. Sem deixar transparecer dúvidas quanto à certeza de que avanços 

serão alcançados, Blair, ainda assim, apela para que todos deixem de utilizar a 

violência como recurso e se comprometam a fazer parte das negociações. A recusa em 

participar da viagem não significaria, deste modo, impossibilidade de acordos, mas 

afetaria o grau de sucesso dos mesmos. 

 

I am ready to make one further effort to proceed with 
the inclusive talks process. My message to Sinn Fein 
is clear. The settlement train is leaving. I want you on 
that train. But it is leaving anyway, and I will not 
allow it to wait for you. You cannot hold the process 
to ransom any longer. So end the violence. Now.204

 
                                                            
204 Discurso proferido na “Royal Agricultural Society”, em Belfast, Irlanda do Norte, em16 de maio de 
1997. 
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A especificidade do contexto acaba se tornando instrumento estabilizador 

estrutural. Concordando com a presença de incongruências conceituais, o ex-Primeiro-

Ministro utiliza-se de peculiaridades da conjuntura para conciliar a independência do 

processo com a necessidade de adesão ao mesmo. 

Outra instabilidade citada nos documentos anteriores ao 11 de setembro refere-

se à dicotomia identitária entre republicanos e monarquistas. Através do apagamento 

da história do conflito, das divergências políticas que caracterizam cada uma das partes 

e da filiação religiosa de cada facção, Blair tem que conviver com a desconfiança 

mútua presente entre separatistas e unionistas. 

Desta vez, o ex-Primeiro-Ministro utiliza a retórica da dor familiar e 

necessidade de uma nova era como elementos de relativização das instabilidades. 

Também sem negar a existência da desconfiança entre as partes, Blair contrapõe a 

presença da mesma à necessidade de se inaugurar novos tempos. O recurso à dor das 

famílias gerada por anos de conflito é utilizado como razão para se esquecer a 

desconfiança em nome de um futuro melhor. Na lógica de Blair, o que estaria em jogo 

não seria o resultado do passado violento, e sim a vontade de se construir um lugar 

melhor para os filhos daqueles que hoje se rejeitam.  As causas dos conflitos, o 

histórico dos atentados e a legitimidade ou não das demandas dão lugar à necessidade 

de um mundo mais pacífico para as próximas gerações, não importando se são 

republicanos ou monarquistas.   

 

It is about life and death for people here. An end to 
violence and there are people, young men and women 
particularly, who will live and raise families and die in 
peace. Without it, they will die prematurely and in 
bloodshed.205.  

It will be difficult [the arrangements for Northern 
Ireland]. The best things in life often are. But if your 
children, and your children´s children, can grow up 
taking peace and security for granted, and be freed of 

                                                            
205 Discurso proferido na “Stranmillis University College Belfast”, em 15 de junho de 1999. 
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the fear and prejudice that has plagued Northern 
Ireland for so long, it will all have been worth it.206

 

 Novamente a instabilidade é reconhecida. As especificidades do contexto, 

entretanto, são apresentadas como maiores que a desconfiança existente. Recorrendo a 

novos elementos disponíveis no contexto, Blair instrumentaliza aspectos ainda não 

ressaltados como justificativas para neutralizar as incoerências. Fazendo uso da 

legitimidade política para apontar prioridades, o ex-Primeiro-Ministro constrói um 

discurso em que as aberturas estruturais devem ser renegadas em nome de questões 

mais urgentes. 

 Após o 11 de setembro, devido à reconfiguração dos registros discursivos, 

estruturas até então estáveis começam a esgarçar seus feixes de sentido e a apresentar 

incongruências até então adormecidas. Duas destas instabilidades foram destacadas no 

presente trabalho: a referente ao conceito de terrorismo e a relativa à situação do 

Iraque. 

 A primeira – sobre o conceito de terrorismo – contrapõe a utilização de 

categorias estáveis como a adjetivação de ‘internacional’ e ‘global’ e a necessidade de 

se acabar com o uso da violência com a possibilidade de haver terrorismo por parte de 

Estados. Outro elemento instabilizador seria a possibilidade de haver grupos eleitos 

democraticamente - como o Hamas – utilizando o terrorismo como estratégia política. 

Ainda, em relação às aberturas estruturais, encontraríamos discursos do ex-Primeiro-

Ministro que ora localiza o objetivo terrorista na criação de um estado de tensão 

independente dos prejuízos causados em suas ações, ora cita as perdas materiais 

sofridas nos atentados como maior preocupação relacionada a este fenômeno. 

Seguindo a mesma linha de ação encontrada nas situações anteriores, Blair opta 

por assumir as supostas contradições e tenta anulá-las através de especificidades 

contextuais. Assim, quando perguntado se Israel poderia ser considerado um Estado 

terrorista devido a retaliações realizadas pelo mesmo contra os alestinos, o ex-

                                                            
206 Discurso proferido no encontro multi-partidário norte-irlandês, em 27 de janeiro de 1998. 
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Primeiro-Ministro não responde negativamente de forma categórica, preferindo 

relativizar esta possibilidade tendo em vista a violência praticada pelos seus opositores: 

 

I disagree with the policy of targeted assassinations 
and I hope we can get to a different situation where we 
are able to move forward in the leadership explicitly 
endorses this terrorism and indeed explicitly finances 
and encourages it. Now that is not to justify the 
relation taken, but it is to recognize that Israel has lost 
large numbers of its own citizens in these terrorist acts, 
citizens that have died, not in the occupied territories 
but have died in Israel itself. So I just think we need to 
balance that situation up a little bit.207

 

 Quanto à questão do Hamas, Blair é interrogado várias vezes se não seria uma 

incoerência considerar como terrorista um grupo eleito democraticamente. As 

respostas a estas indagações são sempre no sentido de especificar, mais uma vez, as 

condições através das quais um caso específico deve ser julgado. No caso do Hamas, 

apenas a democracia não seria suficiente. Se o grupo em questão quiser o apóio e 

financiamento da Inglaterra, o mesmo deveria, além da democracia, concordar com 

outros pontos como, por exemplo, a existência do Estado de Israel. 

 

I totally respect the mandate that Hamas have got, they 
won the election. Indeed it was people like myself who 
were saying the election has got to go ahead, and let´s 
know what the people think, and the people have 
spoken, and we respect that. But if they want us to put 
money into their government, and they then want us to 
take forward a peace process with Israel, it can only be 
done on the basis that they are prepared to allow Israel 
to exist. You can´t say I want a two state solution – 
Israel and Palestine – if one of the partners to that 
process is saying but we don´t want the other to 
exist.208

                                                            
207 Entrevista coletiva de imprensa concedida em 22 de abril de 2004. 

208 Entrevista concedida a Carte Blanche, em 11 de fevereiro de 2006. 
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(…) it is not that we don´t recognize the mandate of 
Hamas, we do, we recognize the mandate of a 
democratically elected group o people, it is that in the 
end we can´t take it forward, the negotiation can´t be 
taken forward unless it is taken forward on the baiss 
that people accept Israel also has a right to exist.209

 

Em relação aos reais alvos do terrorismo, Blair diferencia terrorismo europeu 

daquele praticado por redes internacionais. Para Blair, apesar do terrorismo ser 

afirmado, após o 11 de setembro, como um fenômeno internacional, seria preciso 

separar entre aquele terrorismo exercido, por exemplo, pelo IRA, do terrorismo 

exercido pela Al Quaeda. Em um discurso de 2006 esta separação é explicitada pelo 

ex-Primeiro-Ministro. Para Blair, apesar de ambos estarem errados, o segundo tipo 

representaria maior perigo por se pautar não apenas na insegurança gerada por seus 

atos de violência, mas também na própria perda de vidas e prejuízos materiais 

alcançados nas ações. Já o terrorismo europeu, seria limitado por tentar focar suas 

ações em alvos políticos e, na medida do possível, restringir o número de vítimas a 

cada atentado. 

 

Every single person the IRA killed, or Loyalist 
gunmen killed, that is equally wrong. You know any 
death through terrorism of innocent people is 
absolutely wrong. But the difference with this global 
terrorist movement we have now is that they killed 
3,000 people on the streets of New York, you know 
they killed over people on the streets of London, 200 
people in Madrid, but if they could have multiplied 
any of those numbers by a factor of ten, they would 
have done it, and that is what is different.210

 

 Deste modo, uma das diferenças entre o terrorismo sustentado por grupos ditos 

islâmicos e o terrorismo de grupos europeus, como o IRA – podemos também aqui 

                                                            
209 Entrevista coletiva de imprensa concedida em Downing St., em 03 de agosto de 2006. 

210 Entrevista concedida ao Downing St. website, em 06 de junho de 2006. 
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incluir o ETA211 – seria que o primeiro estaria interessado não somente em produzir 

uma sensação de insegurança na população, mas também, no prejuízo causado – seja 

de vidas ou econômico – no próprio ato de terror. Já o terrorismo europeu não teria 

interesse em aumentar indefinidamente o número de vítimas de cada atentado. Estas 

seriam limitadas por uma economia da violência em que o ideal seria gerar o máximo 

de insegurança a partir de um mínimo de vítimas212

 Quanto à segunda instabilidade estrutural, a questão do Iraque, nota-se que a 

partir do momento em que narrativas sobre a não existência de armas de destruição em 

massa no Iraque começaram a ser produzidas, Tony Blair precisou conviver com a 

instabilidade entre ter legitimado a invasão através deste argumento e a necessidade de 

novas respostas que justificassem esta ação. 

 Como no exemplo anterior, do Hamas, uma vez que os argumentos que 

inicialmente eram utilizados como motivo para adoção de uma estratégia não se 

sustentam mais, novos elementos são acrescentados aos discursos para estabilizar as 

aberturas estruturais. 

À medida que as armas de destruição em massa não são encontradas, outros 

motivos para justificar a invasão ao Iraque começam a tomar o lugar nas narrativas de 

Tony Blair. A necessidade de se tirar Saddam do poder, devido ao seu caráter 

ditatorial, e o objetivo de levar liberdade e democracia ao povo iraquiano ganham 

espaço nos discursos sobre aquele país. A luta contra o terrorismo global, entretanto, é 

o motivo mais citado para legitimar a invasão. Quando confrontado sobre a ausência 

de armas de destruição em massa, Blair se movimenta da certeza da sua presença em 

território iraquiano nos discursos de 2003 à relativização do fracasso em encontrá-las 

após 2005, justificando ser a luta contra Saddam uma extensão natural da luta contra o 

terrorismo global. Neste processo, primeiro o tema sobre armas de destruição em 

massa é desvinculado do Iraque e ligado ao tema do terrorismo global. Depois, tem-se 
                                                            
211 Pátria Basca e Liberdade. 

212 Fazendo uma análise histórica dos atentados do IRA e do ETA, verifica-se que esta lógica é 
procedente. Tanto o é que, na maioria das ações violentas destes grupos, telefonemas são dados às 
autoridades com um mínimo de antecedência para diminuir ao máximo a possibilidade de mortes de 
inocentes. 
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um foco na questão do terrorismo enquanto o debate sobre armas de destruição em 

massa sai de cena. 

 

There is no question of who next. We are in Iraq for a 
particular reason, and this is not a war against Iraq. It 
is a war against Saddam. It is a war against Saddam 
because of the weapons of mass destruction that he 
has, and it is a war against Saddam because of what he 
has done to the Iraqi people.213

(...) we believe that Saddam Hussein was a threat to 
the security of the region and to the wider world and 
because after September 11 and the terrorism that 
happened there, we believed that we had to deal with 
this nexus of threats between global terrorism and 
repressive, unstable, dictatorial states that were 
proliferating chemical, biological and nuclear 
weapons.214

(...) the defeat of terrorism in Iraq is a defeat for 
terrorism everywhere, and this is a struggle of strategic 
importance not just for Iraq, but for Britain, for the 
western world as well.215

 

 Mais uma vez, a partir do momento que Blair toma consciência da inexistência 

das armas de destruição em massa, o mesmo tenta estabilizar seus argumentos 

deslocando o foco dos argumentos para outras características presentes no episódio em 

questão. Ao invés de tentar conformar logicamente a instabilidade, o ex-Primeiro-

Ministro movimenta suas estruturas discursivas no sentido de reconfigurar os eventos 

narrados a partir de peculiaridades até então não focadas. 

                                                            
213 Entrevista à BBC World Service, em 04 de abril de 2003. 

214 Entrevista concedida à imprensa em Istambul, em 28 de junho de 2004. 

215 Entrevista coletiva de imprensa concedida em Downing St., em conjunto com o Primeiro-Ministro 
iraquiano Ibrahim Al-Jaafari, em 27 de junho de 2005. 
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CONCLUSÃO 
 

 O objetivo deste estudo foi o de identificar as lógicas estruturais dos discursos 

sobre terrorismo do ex-Primeiro-Ministro britânico, Tony Blair; suas instabilidades e 

estratégias de estabilizações utilizadas pelo mesmo. Os eventos do 11 de setembro de 

2001 foram considerados como marco divisor das narrativas sobre terrorismo 

construídas por pelo ex-Primeiro-Ministro. A abordagem teórica escolhida foi a 

Análise de Discurso pós-estruturalista, em especial, a obra de Derrida. 

 A análise dos discursos de Blair nos revela que certos elementos, contidos nas 

narrativas anteriores aos ataques do 11 de setembro de 2001, continuaram estáveis 

após estes eventos. Outros elementos, no entanto, foram reelaborados a partir daquela 

data. Alguns deslocamentos de temas também puderam ser verificados na agenda 

discursiva do ex-Primeiro-Ministro, numa tentativa de realocação de foco que surgiu 

devido às novas prioridades narrativas. 

 Estruturas discursivas, até então estáveis, tiveram seus sentidos esgarçados no 

decorrer do governo de Tony Blair, enquanto outras ganharam uma estabilidade ainda 

não existente no período inicial de seu governo. Ao mesmo tempo em que novas 

reconfigurações e realocamentos narrativos foram tomando forma, as estratégias 

discursivas, que tentavam barrar aberturas estruturais na lógica do ex-Primeiro-

Ministro, também foram sendo mobilizadas em uma constante tentativa de se construir 

coerência no fluxo narrativo. 

 De maneira geral, podemos dividir o conjunto de estruturas discursivas 

apresentadas no período do governo Blair da seguinte forma: primeiro, é possível 

enumerar as estratégias discursivas cuja lógica acompanhou todo o mandato do ex-

Primeiro-Ministro e que não foram modificadas pelos atentados do 11 de setembro. 

Dentre estes elementos podemos citar: o fato das contradições presentes nas estruturas 

narrativas do ex-Primeiro-Ministro não serem negadas em termos absolutos pelo 

mesmo e a adoção de uma estratégia discursiva na qual as instabilidades estruturais são 

relativizadas através de contextualizações dos temas em questão. 
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 Já dentre os elementos que sofreram transformações com os eventos do 11 de 

setembro podem ser listados: primeiro, tem-se o terrorismo sendo deslocado de uma 

posição periférica da agenda discursiva do ex-Primeiro-Ministro, no momento anterior 

ao 11 de setembro, para o centro das narrativas de Blair após os ataques. Ao mesmo 

tempo em que ocorre este deslocamento, a estrutura narrativa sobre o tema, até então 

estável, passa a apresentar instabilidades devido ao excesso de repetição das 

referências. Em segundo lugar, mostramos como a localização do conceito terrorismo 

que, em princípio, é situada no espaço doméstico - referindo-se principalmente ao IRA 

– é deslocada para o âmbito do Sistema de Estados após os ataques. Concomitante a 

este movimento, a nova categoria de ‘terrorismo internacional’ – referindo-se ao 

terrorismo alegadamente islâmico – é situada na exterioridade do Sistema de Estados 

sendo, por isto, considerada a partir de um grau máximo de alteridade na escala 

política da dicotomia amigo-inimigo. 

 

Elementos não modificados nos discursos do ex-Primeiro-Ministro 

 

 A contradição é elemento encontrado em qualquer tipo de discurso produzido. 

Segundo Derrida (2004, 2005a), a própria noção de coerência somente é passível de 

ser gerada a partir da aceitação tácita do contraditório. O que varia, entretanto, é o 

modo através do qual os autores dos discursos se posicionam perante estes contra-

sensos. Análises de discursos feitas, por exemplo, a partir das narrativas sobre 

terrorismo do governo George W. Bush mostram que o presidente americano adota 

como estratégia padrão a negação de qualquer incoerência porventura apontada em 

seus relatos (Jackson, 2005; Johnson, 2002).  

No caso do ex-Primeiro-Ministro britânico, a contradição é aceita como algo 

corriqueiro e vista sempre como conseqüência natural da abordagem de temas e 

situações complexas. Assim, seja falando sobre a necessidade de se combater o 

terrorismo, ao mesmo tempo em que liberdades individuais devem ser garantidas; seja 

sendo convidado a explicar as diferenças de abordagens encontradas nas políticas 

efetivadas contra o IRA e o terrorismo dito islâmico; ou até mesmo nas situações em 
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que Estados como o de Israel é acusado de praticar atos terroristas, Blair em momento 

algum nega a existência de fatores aparentemente inconciliáveis em suas narrativas. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que aceita a existência de contradições discursivas em 

sua agenda, o mesmo as relativiza sempre recorrendo às especificidades da situação. 

Desta forma, a luta contra o terrorismo, de acordo com o ex-Ministro, não 

representaria uma perda de liberdades civis em termos absolutos, uma vez que a 

efetividade daquela geraria a possibilidade de ampliação dos direitos dos cidadãos; as 

diferenças de postura referentes ao IRA e ao terrorismo dito islâmico seriam 

justificadas pela diferença de objetivos encontrados entre os dois; finalmente, no caso 

da possibilidade de terrorismo de Estado, Blair afirma ser o mesmo compreensível no 

caso de Israel, uma vez que os ataques deste país seriam reações preemptivas aos atos 

cometidos pelos palestinos. 

 Desta forma, lançando mão do recurso à exceção em termos discursivos, Blair 

sobrepõe perspectivas interpretativas às instabilidades estruturais gerando, pelo menos 

de forma pontual, um maior balanceamento das aberturas de suas narrativas. Seus 

discursos são, assim, transformados em movimentos contínuos de busca por 

estabilizações através do uso estratégico de construção de exceções. 

 

Elementos que sofreram mudanças na lógica discursiva do ex-Primeiro-Ministro 

 

 O deslocamento das referências ao fenômeno do terrorismo é o aspecto que 

mais chama a atenção quando comparamos os discursos anteriores ao 11 de setembro 

com aqueles produzidos no período seguinte aos ataques. Até o 11 de setembro, o 

conceito de terrorismo é periférico nas narrativas de Blair e, de maneira geral, refere-se 

quase sempre ao caso do Exército Republicano Irlandês. Após os ataques aos Estados 

Unidos, a utilização do conceito de terrorismo ganha centralidade na agenda do ex-

Primeiro-Ministro (ver gráfico 1, p. 161). Ao mesmo tempo em que o conceito torna-se 

prioritário em suas narrativas, elementos de instabilidades começam a aparecer 

acompanhando o processo de repetição exaustiva do termo. Deste modo, se o uso do 

conceito de terrorismo antes podia ser localizado dentro de uma estrutura narrativa 
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estável, no sentido de não apresentar grandes contradições lógicas, a partir de 2001 

passa a demonstrar precariedade de coerência estrutural, revelando aberturas na sua 

lógica argumentativa, até então não notada nos primeiros anos de governo. A 

necessidade de repetições do termo e a divisão do mesmo entre terrorismo doméstico e 

internacional esgarçaram as estruturas de sentido até então mantidas por um certo 

afastamento retórico sobre o fenômeno. 

 Entretanto, não foi somente o conceito de terrorismo que passou por este 

processo de instabilização a partir de uma mudança na periodicidade da sua utilização. 

A questão do Iraque, por exemplo, que até então era apresentada como estável em 

termos estruturais passa, também, por um processo de desestabilização à medida que 

se desloca para o centro das narrativas do ex-Primeiro-Ministro. O que antes era 

apenas uma preocupação gerada pelo caráter não democrático de Saddam e pela 

potencial posse de armas de destruição em massa, passa a ser desestabilizado a partir 

da presença de narrativas que versam sobre a não constatação da presença de tais 

armas216. 

Simultaneamente à desestabilização da estruturas narrativas sobre o conceito de 

terrorismo e sobre o Iraque, pode ser visualizado um processo inverso no que se refere 

a outros temas discursivos de Blair. Referências ao processo de negociação de paz com 

a Irlanda do Norte, até então cheia de instabilidades estruturais em suas 

argumentações, tornam-se pacíficas a partir do momento em que as narrativas após o 

11 de setembro utilizam o tema como experiência histórica bem sucedida. Outro 

exemplo de estabilização estrutural após os atentados aos Estados Unidos é a 

referência à questão do self e do other relativos à identidade norte-irlandesa. Enquanto 

os discursos anteriores aos ataques tinham que conviver com a constatação de uma 

desconfiança mútua entre unionistas e separatistas, ao mesmo tempo em que pregavam 

a existência de objetivos comuns a ambos os lados, após o 11 de setembro estas 

categorias são apagadas para dar lugar à narrativas sobre o self civilizado versus o 
                                                            
216 No caso específico do Iraque, tal instabilidade começou a ser percebida nos discursos de Blair a 
partir da invasão daquele país, em 2003. Chama a atenção, entretanto, o fato da estratégia de 
estabilização destas aberturas referentes ao Iraque não somente recorrer às especificidade da situação 
como, também, fazer uma tentativa de relação do tema com a questão do terrorismo – elemento já 
desgastado pelo excesso de referências ao tema a partir de 2001. 
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other bárbaro. O que antes era problemático em termos de lógica estrutural, por se 

referir à identidades fragmentadas pelo processo político de independência da Irlanda, 

torna-se estável por dar lugar a uma nova dicotomia referencial. A divisão entre 

católicos e protestantes perde espaço e é substituída, após 2001, pela divisão entre 

aqueles que lutam pela paz e democracia mundial – incluindo aí a comunidade 

islâmica – daqueles terroristas que possuem causas inegociáveis sendo, portanto, 

considerados bárbaros por colocarem todo o Sistema de Estados em perigo. 

 

Os discursos de Tony Blair e o conceito de terrorismo 

 

  Se exercer a soberania significa decidir sobre a exceção (Schmitt, 2006) e a 

construção do inimigo público, bem como das questões de segurança, se dá de forma 

discursiva (Campbell, 1998; Foucault, 2003), pode-se concluir que a indicação do  não 

respeito às regras é extensiva ao perspectivismo discursivo dos atores sociais. Exercer 

a soberania significaria, neste sentido, não somente indicar em termos materiais e 

objetivos o que deve, ou não, fugir à normalidade de forma legítima, mas também qual 

interpretação deve ser dada às instabilidades estruturais de cada fenômeno. Se o 

princípio de indecibilidade é configurado como da essência do político, é próprio da 

narrativa do soberano escolher sob quais perspectivas determinada linha de ação 

poderá ser, ou não, considerada como legítima. 

 No caso de Blair, a utilização desta prerrogativa da exceção é verificada no 

decorrer de toda narrativa produzida nos seus dez anos de governo. Se a repetição de 

determinados temas e conceitos geram a perda de sentido inicial do mesmo, a 

autoridade do autor – no caso, do ex-Primeiro-Ministro – é suficiente para relativizar 

as aberturas estruturais que vão aparecendo à medida que se intensifica o processo de 

repetição. Desta forma, a estratégia de Blair, em relação ao conceito de terrorismo, 

pode ser resumida em dois grandes movimentos: primeiro, o ex-Primeiro-Ministro 

aceita com naturalidade a presença de aberturas estruturais que acompanham a maior 

centralidade temática do conceito; segundo, o mesmo mobiliza estratégias de 

relativizações destas aberturas através da adoção de perspectivas indicadas por ele 
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próprio como elementos contemporizadores da questão. Deste modo, indicar como as 

exceções devem ser interpretadas não significa somente jogar com o a dubiedade da 

questão, mas, principalmente, exercer a soberania no nível discursivo em nome da 

própria condição existencial da sociedade governada. A indecibilidade da relação entre 

significante e significado do conceito de terrorismo somente é passível de ser 

operacionalizada através do poder soberano. Soberania esta não referente à 

prerrogativa da violência, mas sim da exceção narrativa que de forma arbitrária e 

política privilegia certa interpretações em detrimento das demais. 



  227

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. ABCP. 26-29/07, 2006. Belo Horizonte. 17p. Acesso em: 20 de abril de 2007. 

2. ADAMS, G. An irish voice: the quest for peace. Lanham: R. Rinehart, 2001. 

3. ADLER, E. O Construtivismo no estudo das Relações Internacionais (Seizing 
the middle ground: constructivism in World Politics). European Journal of 
International Relations, 1999. 201-239p. 

4. ADLER, E.; BARNETT, M. (ed.). Security communities. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000.  

5. ANDRESON, B. Joe Cahill: a life in the IRA. Dublin: O'Brien Press Ltd, 
2002. 

6. ARROJO, R.(org). O Signo Desconstruído: implicações para a tradução, a 
leitura e o ensino. Campinas: Pontes, 1992.  

7. BALDWIN, D.(ed). Neorealism and Neoliberalism: the contemporary debate. 
NY: Columbia University Press, 1993. 

8. BARNETT, C. Desconstructing Context: exposing Derrida. Transactions of 
the Institut of British Geographers, New Series, vol. 24, n.o. 3 (1999), 277-
293. 

9. BARROS, J. Terrorismo: ação-reação-prevenção. SP: Arte & Ciência, 2003. 

10. BELLONI, R. Role-playing international intervention in conflict áreas: lessons 
from Bosnia for Nothern Ireland education. International Studies 
Perspectives. Vol 9, issue 2, may 2008, 220-234.   

11. BERESFORD, D. Ten men dead. Londres: Harper Collins Publishers, 1994. 

12. BEST, S; KELLNER, D. Postmodern theory: Critical interrogations. New 
York: The Guilford Press, 1991.  

13. BRECHER,M.; HARVEY,F. Realism and institutionalism in international 
studies. Michigan: The University of Michigan Press, 2002. 

14. BRITISH BROADCASTING COORPORATION (BBC). Disponível 
em:<http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/northern_ireland/2001/pro
visional_ira> . Acesso em: 15 de setembro de 2007. 



  228

15. BROWN, C. International relations theory: new normative approaches. 
New York: Columbia University Press,1992. 

16. BULL, H. A Sociedade Anárquica. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 
2002. 

17. BUZAN,B.;WAEVER,O.;WILDE J. Security: a new framework for analysis. 
London: Lynne Rienner Publishers, 1998. 

18. CAIN Web Service (Conflict Archive on the INternet) Conflict and Politics in 
Northern Ireland (1968 to the Present). Disponível em: 
<http://cain.ulst.ac.uk/index.html>. Acesso em: 17 de setembro de 2007. 

19. CAMPBELL, D. Writing Security: United States foreign policy and teh 
polítics of identity. Minneapolis:University of Minnesota Press, 1998. 

20. CAPUTO, J. More Radical Hermeneutics: on not knowing who we are. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000. 

21. CAPUTO, J. Radical Hermeneutics. Repetition, desconstruction and teh 
hermeneutic project. Indianapolis: Indiana University Press, 1987. 

22. CHOMSKI, N. Poder e Terrorismo: entrevistas e conferências pós-11 de 
setembro. RJ, SP: Record, 2005. 

23. COOGAN, T. The IRA: a history. Niwot: Roberts Rinehart Publishers, 1993.  

24. COOGAN, T. The troubles: Ireland´s ordeal 1966-1996 and the search for 
peace. Colorado: R. Rinehart, 1997.  

25. CRENSHAW, M. (ed). Terrorism in Context. Pennsylvania:The 
Pennsylvania State University Press, 2003. 

26. DELEUZE, G. Difference & Repetition. NY: Columbia University Press, 
1993. 

27. DERKINS, S. The Irish Republican Army. NY: The Rosen Publishing 
Group,2003. 

28. DERRIDA, J. A Escritura e a Diferença. SP: Perspectiva, 2005a. 

29. DERRIDA, J. A Farmácia de Platão. SP: Iluminuras, 2005b. 

30. DERRIDA, J. A Voz e o Fenômeno.  Lisboa: Ed. 70, [s.d].  

31. DERRIDA, J. Gramatologia. SP: Perspectiva, 2004. 

32. DERRIDA, J. Posições. BH: Autêntica, 2001.  



  229

33. DERRIDA, J.; ROUDINESCO, E. De que amanhã... Diálogo.RJ: Jorge Zahar, 
2004. 

34. DINIZ, E. Compreendendo o fenômeno do terrorismo. In: BRIGAGÃO, C; 
PROENÇA JR, D. Paz & Terrorismo: Textos do seminário “Desafios para a 
Política de Segurança Internacional: Missões de paz da ONU, Europa e 
Américas”. Rio de Janeiro: Editora Hucitec, 2004. 

35. DOOLEY. R.; LEVINSOHN, S. Análise do discurso: conceitos básicos de 
lingüística. Petrópolis:Vozes, 2004.  

36. ENGLISH, R. Armed Struggle: the history of the IRA. Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 

37. FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: textual analysis for social research. 
NY: Routledge, 2003. 

38. FAIRCLOUGH, N. Discurso e Mudança Social. Brasília: Ed. Universidade 
de Brasília, 2001.  

39. FAIRCLOUGH, N. New Labour, New Language? USA: Routledge, 2000. 

40. FASOLT, C. The Limits of History. Chicago: Chicago University Press, 
2004.  

41. FIERKE, K. Links across the abyss: language and logic in international 
relations. International Studies Quarterly (2002) 46, 331-354. 

42. FITZDUFF, Mari; O’HAGAN, Liam. The Northern Ireland Troubles: 
INCORE background paper. Londonderry/Derry, 2000. 09p. Disponível em: 
<http://cain.ulst.ac.uk/othelem/incorepaper.htm>. Acesso em: 15 de junho de 
2007. 

43. FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. SP: Loyola, 2004. 

44. FOUCAULT, M. Society must be defended. NY: Picador,2003. 

45. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 

46. GIDDENS, A. A Terceira Via. SP: Ed. UNESP, 1991. 

47. GINTY, R; MULDOON, O; FERGUSON, N. No War, No Peace: Northern 
Ireland after the Agreement. Political Psychology. Vol. 28. no. 1, p. 1-11, 
2007. 

48. GOEDE, M. International Political Economy and Poststructural Politics. 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006. 



  230

49. HANCOCK, L. Northern Ireland: Troubles Brewing. Disponível em: 
<http://cain.ulst.ac.uk/othelem/landon.htm>. Acesso em 12 de outubro de 2007. 

50. HANSEN, L. Security as practice: discourse analysis and the bosnian war. 
NY: Routledge, 2006. 

51. HUYSMANS, J. International politics of exception: competing visions of 
international political order between law and politics. Alternatives. Vol. 31, 
n.o.2, apr.- june 2006, 135-166. 

52. HUYSMANS, J. International politics of insecurity: normativity, inwardness 
and the exception. Security Dialogue. Vol. 37, n.o.1, march 2006, 11-29. 

53. IANNI, O. Capitalismo, Violência e Terrorismo.RJ: Civilização Brasileira, 
2004. 

54. INIGUEZ, L (coord.). Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais. 
Petrópolis: Vozes,2004.  

55. IRVING, C. Devolution and the state of the Nothern Ireland peace process. 
The Global Review. Vol.2, n.o. 3-4, march/june 2003, 71-91. 

56. IRVING, C. How public opinion polls were used in support of the Nothern 
Ireland peace process. The Global Review of Ethnopolitics. Vol.1, n.o.1, 
september 2001, 62-73. 

57. IRA. Irish Republican Army. Statement on the ending of the armed 
campaign, 
(28July2005).Disponível<http://cain.ulst.ac.uk/othelem/organ/ira/ira280705.ht
m>. Acesso em: 15 de agosto de 2007.  

58. JACKSON, R. Writing the War on Terrorism. Language, Politics and 
Counter-Terrorism. Manchester: Manchester University Press, 2005. 

59. JOHNSON, R. Defending Ways of Life: The (Anti-)Terrorist Rhetorics of 
Bush and Blair. Theory, Culture and Society, 2002; 19; 211. 

60. KEE, R. The green flag: A History of Irish Nationalism. Londres: Penguin 
Books, 1972.  

61. KEGLEY JR., C. The new global terrorism: characteristics, causes, controls. 
NJ:Prentice Hall, 2003. 

62. KEOHANE, R.;MILNER, H. Internationalization and Domestic Politics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

63. KEOHANE, R. Power and governance in a partially globalized world. NY: 
Routledge, 2002. 

64. KEOHANE, R. ; NYE, J. Power and Interdependence. NY: Longman, 2001. 



  231

65. KEOHANE, R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World 
Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2005. 

66. KOLODZIEJ, E. Security and International Relations. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005. 

67. KRASNER, S (ed). International Regimes. Ithaca and London: Cornell 
University Press, 1983. 

68. KRATOCHWIL, F. Religion and (inter)national politics: on the heuristics of 
identities, structures and agents. . Alternatives. Vol. 30, n.o.2, apr.- june 2005, 
113-140. 

69. KUBÁLKOVÁ.V; ONUF,N.; KOWERT, P.(ed). International relations in a 
constructed world. NY: M. E. Sharpe, 1998. 

70. LINKLATER, A. The question of the next stage in Inthernational Relations 
Theory. A critical-theoretical point of view. Millennium, 21 (1), 1992. 

71. MAGALHÃES, I. Texto, prática discursiva e prática social. In: 
MAGALHÃES, I. Eu e Tu: a constituição do sujeito no discurso 
médico.Brasília:Thesaurus, 2000. 

72. MILLIKEN, J. The study of discourse in International Relations: a critique 
of research and methods.  European Journal of International Relations. Vol 5 
(2), p.225-254, 1999. 

73. MUSSALIM, F.; BENTES,A. (orgs). Introdução à Lingüística 1: domínios e 
fronteiras.SP: Cortez, 2006. 

74. MUSSALIM, F.; BENTES,A. (orgs). Introdução à Lingüística 2: domínios e 
fronteiras.SP: Cortez, 2006. 

75. NACOS, B. Mass-mediated terrorism: the central role of the media in terrorism 
and counterterrorism. NY: Rowman & Littlefield, 2007. 

76. NASCIMENTO, E. O perdão, o adeus e a herança em Derrida. Atos de 
memória. In: NASCIMENTO, E (org). Jacques Derrida: pensar a 
desconstrução. São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 

77. NASH, J. Terrorism in the 20th century. NY:M. Evans e company, 1998. 

78. NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 
SP: Companhia das Letras, 1992. 

79. NIETZSCHE, F. Assim Falava Zaratustra. SP: Hemus,[s.d] a. 

80. NIETZSCHE, F. Crepúsculo dos Ídolos: ou a Filosofia a Golpes de Martelo. 
SP: Hemus, 1984. 



  232

81. NIETZSCHE, F. O Anticristo. RJ: Ediouro, 1985. 

82. NIETZSCHE, F.Vontade de Potência. RJ: Ediouro, [s.d] b. 

83. NOGUEIRA, J; MESSARI, N. Teoria das relações internacionais: Correntes 
e debates. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

84. PERRONE-MOISÉS, L. Aquele que desprendeu a ponta da cadeia. In: 
NASCIMENTO, E (org). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. SP: 
Estação Liberdade, 2005. 

85. POPKE, E. Poststructuralism ethics: subjectivity, responsability and the space 
of community. Progress in Human Geography, p.298-316, 2003. 

86. RABINOW, F. O que é um Autor. UK: Penguin, 1991. 

87. RENGGER, N.; HOFFMAN, M. Modernity, Postmodernism and International 
Relations. In: DOHERTY; GRAHAM, Postmodernism and the social 
sciences. Macmillan, 1992. 

88. ROCHA, A. Relações Internacionais: teorias e agendas. Brasília: IBRI, 2002. 

89. SANTOS, A. Desconstrução e visibilidade: a aporia da letra. In: 
NASCIMENTO, Evandro (org). Jacques Derrida: pensar a desconstrução. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 

90. SAUSSURE, F. Curso de Lingüística Geral. SP: Cultrix, 2006. 

91. SAUSSURE, F. Escritos de Lingüística Geral. SP: Cultrix, 2004. 

92. SCHMITT, C. O Conceito do Político. Petrópolis: Vozes, 1992. 

93. SCHMITT, C. Teologia política. BH: Del Rey, 2006. 

94. STOCKER, B. Derrida on deconstruction. London and NY: Routledge,2006. 

95. TAYLOR, P. Brits: The War Against the IRA. Londres: Bloomsbury, 2001.  

96. TAYLOR, P. Loyalists. Londres: Bloomsbury, 2000. 

97. TAYLOR, P. Provos: The IRA and Sinn Fein. Londres: Bloomsbury, 1998.  

98. VASQUEZ, J. The pos-positivist debate: reconstructing scientific enquiry and 
international relations theory after Enlightenment’s fall. In: BOOTH; SMITH. 
International Relations Theory Today. Pennsylvania State UP, 1995. 

99. VEYNE, P. Como se escreve a história; Foucault revoluciona a história. 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1998. 



  233

100. WÆVER, O. Figures of international thought: introducing persons 
instead of paradigms. In: NEUMANN, I; WÆVER, O. The Future of 
International Relations. Masters in Making? London: Routledge, 1997. 

101. WALKER, R. Inside/ Outside: international relations as political 
theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

102. WALKER, R. International, imperial, exceptional: with but mainly 
against Kant. Paper apresentado na ISA Meeting, Honololulu, Hawai, EUA, 
march 2005. 

103. WALKER, R. Lines of insecurity: International, imperial, exceptional. 
Security Dialogue. Vol.37, n.o.1, march 2006. 

104. WALKER, R. Polis, cosmopolis, politics. . Alternatives. Vol. 28, n.o.2, 
mar.- mai 2003, 267-286. 

105. WALKER. R. The double outside of the modern international. 2005. 
Disponível em: < http://www.uvic.ca/polisci/walker/publications.htm>. Acesso 
em: 17 de setembro de 2007. 

106. WALTZ, K. O homem, o estado e a guerra: uma análise teórica. SP: 
Martin Fontes, 2004. 

107. WALTZ, K. Teoria das Relações Internacionais. Lisboa:Gradiva, 
2002. 

108. WEBER, M. Ciência e Política: duas vocações.SP: Martin Claret, 
2005. 

109. WENDT, A. Social Theory of International Politics. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. . Alternatives. Vol. 31, n.o.2, apr.- june 
2006, 135-166. 

110. ZEHFUSS, M. Constructivism in Internacional Relations: the 
politics of reality.     Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

114.          ZIFF, T. Hidden Truths:  Bloody Sunday 1972. SM: Smart Press,1972.  

http://www.uvic.ca/polisci/walker/publications.htm

	1 - POLÍTICA E EXCEÇÃO
	1.1 - Esfera política e a relação amigo-inimigo
	1. 2- Papel do Estado na definição do inimigo político
	1.3 - Estado e exceção
	1.4 - Estado: saber, poder e discurso
	1.5- Soberania e poder
	1.6- Foucault e a política como continuação da guerra
	1.7- Os discursos de Tony Blair e o conceito de terrorismo c

	2 - WALKER E A DICOTOMIA INSIDE-OUTSIDE NAS RELAÇÕES INTERNA
	2.1- A origem da noção de internacional
	2.2- Soberania e a dicotomia inside-outside
	2.3 - Relações espaços-temporais
	2.4- A dicotomia inside-outside e as questões éticas
	2.5- Desconstrução da dicotomia inside-outside
	2.6- Walker e a duplicação da exterioridade
	2.7- Os discursos de Blair e as noções de inside-outside

	3 - SEGURANÇA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
	3.1- Definindo o conceito de Segurança
	3.2- Segurança, risco e percepção
	3.3- Segurança, território e relações espaciais
	3.3.1- Globalização e Regionalização
	3.4- A formação de complexos de segurança
	3.5- Visões tradicionais x visões mais abrangentes sobre a s
	3.6- Segurança e a dicotomia inside-outside
	3.7- Segurança e identidade
	3.8- Os discursos de Blair e a construção do 11 de setembro 

	4 - ESTRUTURALISMO, PÓS-ESTRUTURALISMO E ANÁLISE DE DISCURSO
	4.1- Saussure: a formação de sentidos e as características d
	4.2- A escrita como mera representação
	4.3- As relações entre signos e o ‘valor’ das palavras
	4.4- Logocentrismo e Fonocentrismo
	4.5- Escritura e o mundo como texto
	4.6- Desconstrução e tresvaloração
	4.7- Desconstrução e repetição
	4.8- Análise de discurso construtivista
	4.9- Pressupostos das análises de discursos
	4.10- Análise de discurso e desconstrução
	4.11- Os discursos de Blair e a abordagem pós-estruturalista

	5 – OS DISCURSOS DO EX-PRIMEIRO-MINISTRO TONY BLAIR E O CONC
	5.1- Blair e o conceito de terrorismo anterior ao  11 de set
	5.2- Irlanda do Norte: terrorismo, democracia e violência
	5.3- Os discursos anteriores ao 11 de setembro e as narrativ
	5.4- A Metáfora do movimento
	5.5- Desconstruindo identidades – Self e Other
	5.6- Os ataques de 11 de setembro
	5.7- Tragédia como epílogo e prólogo
	5.8- Os alvos e as conseqüências dos ataques
	5.9- Conceito de terrorismo após o 11 de setembro
	5.10- Terrorismo doméstico X terrorismo internacional-global
	5.11- Os discursos posteriores ao 11 de setembro e as narrat
	5.12- O fim da metáfora do movimento e a Irlanda como experi
	5.13- (Des)construindo novas Identidades – Self e Other
	5.14- Blair e o conceito de terrorismo antes e depois do 11 
	5.15 - A política como estabilizadora de significantes

	CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA

