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"The song. Everything else might be important, 

but the song is essential. Let it be about  

something everyone can connect to.  

Love works. Peace is also a popular 

way to go. 

Yes, peace is good. ABBA actually won  

the competition with a song about war with  

Waterloo, but this is not something  

we recommend."  

(AF SILLÉN, E.; MEDE, P.; ZELMERLÖW, M. Love, Love, Peace, Peace. 2016) 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar a participação da mídia nos processos políticos 

internacionais. O interesse da pesquisa está em mapear e descrever a participação do 

Eurovision Song Contest (ESC), enquanto ator midiático global, no conflito entre Armênia e 

Azerbaijão pela região autônoma de Nagorno Karabakh, realizado de 1991 a 1994, suspenso 

após um armistício e que vitimou mais de 16 mil pessoas.  

Este trabalho tem como objetivo geral compreender a reprodução simbólica de conflitos 

armados e diplomáticos dentro da esfera midiática, através da análise do discurso 

construtivista. Como objetivos específicos, o trabalho propõe-se a identificar e descrever a 

reprodução do conflito de Nagorno Karabakh no ESC, debater a influência da mídia na 

política externa, discutir a importância do Eurovision como soft power nas Relações 

Internacionais da Europa, discutir a construção ideológica nas campanhas de Armênia e 

Azerbaijão dentro do ESC e observar de que maneira a mídia consegue reproduzir conflitos 

armados dentro de sua própria esfera. 

O corpus é formado por duas frentes de análise, a saber: 1) análise do discurso construtivista 

dos conteúdos apresentados por Armênia e Azerbaijão dentro da esfera do ESC (neste 

momento, o método analítico é composto pela AD2, a Análise de Discurso Construtivista); 2) 

análise dos votos dados no ESC entre Armênia e Azerbaijão, de 2008 a 2015, e as votações 

dadas pela Rússia, parceiro estratégico e apoiadora no conflito de ambos os Estados, às duas 

nações (para tal, será utilizado o Coeficiente Amigo-ou-Inimigo, de García e Tanase). 

Espera-se, ao final do processo analítico, observar de que forma e como é possível reproduzir 

simbolicamente este conflito armado dentro do ESC, além de contribuir com a discussão 

sobre a ligação entre mídia e política externa. 

 

Palavras-chave: Construtivismo; Análise do Discurso; Nagorno Karabakh; Eurovision Song 

Contest 



 

ABSTRACT 

 

This work intends to study the media involvement on international political processes. The 

interest of this research is to map and describe the participation of Eurovision Song Contest 

(ESC), while global media actor, in the conflict between Armenia and Azerbaijan by the 

Autonomous Region of Nagorno Karabakh, held from 1991 to 1994, suspended after an 

armistice and killed over 16,000 people.  

This work have the objective to comprehend the symbolic reproduction of armed and 

diplomatic conflicts inside media field, through the analysis of constructivist discourse. The 

specific objectives are identify and describe the reproduction of the Nagorno Karabakh 

conflict inside ESC; discuss the media influence on foreign policy; discuss the importance of 

Eurovision Song Contest as soft power on International Relations of Europe; discuss an 

ideological construction inside the Eurovision’s campaigns of Armenia and Azerbaijan; and 

observe how media can reproduce armed conflicts inside its sphere. 

The corpus consists of two analytical fronts, namely: 1) constructivist discourse analysis of 

the content shown by Armenia and Azerbaijan within the ESC sphere; 2) analysis of the votes 

cast in ESC between Armenia and Azerbaijan, from 2008 to 2015, and votes given by Russia, 

a strategic partner and supporter in the conflict of the two states, to both nations. 

At the end of the analytical process, this work intends to observe how it is possible to 

reproduce symbolically this armed conflict inside Eurovision Song Contest and contributing 

to the discussion on the link between media and foreign policy. 

 

 

Keywords: Constructivism; Discourse Analysis; Nagorno Karabakh; Eurovision Song 

Contest
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar a participação da mídia nos processos políticos 

internacionais. Valente (2007, p. 94) observa que a diplomacia na mídia é um dos recursos 

contemporâneos menos estudados. Para o referido autor, entretanto, há uma outra via neste 

processo: a da própria mídia criando a diplomacia. Neste processo, jornalistas e o aparato 

midiático disponível fazem uma ponte diplomática na qual a agenda internacional pode ser 

alterada. 

Em um cenário de conflito, como o vivido entre Armênia e Azerbaijão pela região de 

Nagorno Karabakh, um produto midiático cumpre o papel de ponte para a Europa desde o 

final da Segunda Guerra Mundial: o Eurovision Song Contest (ESC). O ESC é um concurso 

de canções criado pela European Broadcasting Union (EBU), um órgão europeu que integra 

emissoras de rádio e televisão da Europa, em sua maioria públicas, que podem ou não possuir 

relações tácitas com governos. 

Em mais de seis décadas, o ESC se tornou uma plataforma para disseminação de 

ideias políticas e ideológicas, mesmo que as regras do concurso proíbam estes tipos de 

mensagens nas músicas e apresentações. Graças ao seu alcance continental e, 

majoritariamente, em emissoras de televisão públicas, o Eurovision Song Contest se 

transforma em um meio de emissão de mensagens no aparelho estatal do inimigo, em uma 

situação de conflito. Os Estados participantes do programa sabem disso e aproveitam o 

momento. Em 2009, a Geórgia enviou ao Concurso uma canção chamada “We Don’t Wanna 

Put In”. Este “Put In” relembrava o nome de Vladimir Putin, à época primeiro-ministro da 

Rússia. Como, no ano anterior, houve uma guerra entre Geórgia e Rússia pela Ossétia do Sul, 

os georgianos decidiram provocar a Rússia por meio da música. A tática política foi notada e 

a Geórgia desistiu de competir naquele ano. 

Sendo considerado um soft power e com os participantes emitindo discursos político-

ideológicos nas músicas apresentadas, o Eurovision Song Contest consegue algo que nenhum 

outro produto midiático pode: movimentar esforços dos países participantes para emitir 

conteúdo em uma grande plataforma. A EBU, utilizando a plataforma televisiva de maior 

audiência na Europa, que são emissoras públicas, pertencentes ou controladas por Estados, 

para transmitir o Eurovision, não só cria uma sensação de pertencimento entre os difusores 

paneuropeus e seus espectadores, mas também cria uma plataforma midiática única, capaz de 

atingir vários continentes ao mesmo instante, podendo assim, difundir ideias políticas e 
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ideológicas de forma única. Isso mostra que a mídia cumpre um papel fundamental para a 

criação de condições favoráveis e consequente reforço da política externa, demonstrando, 

assim, a importância desta pesquisa para o campo das Relações Internacionais. Além disso, a 

disputa entre Armênia e Azerbaijão por Nagorno Karabakh precisa de um olhar mais atento 

da Academia, já que se trata de um conflito iniciado no século 20 e que permanece no atual, 

conforme pontuam Hopmann e Zartman (2013, p. 13). 

Para Hobsbawm (1990, p. 170), a Indústria Cultural ajudou na disseminação do 

nacionalismo após a Primeira Guerra Mundial. Grandes eventos, como o ESC, e esportes 

ajudam nesse movimento de projeção nacionalista. Um exemplo claro de como isso ocorre é a 

reação da Armênia em alguns esportes durante os Jogos Olímpicos de 2016. De acordo com 

Bercito (2016), a rádio pública da Armênia dava bastante ênfase às vitórias dos atletas 

armênios na luta greco-romana, principalmente quando elas aconteciam em cima dos 

competidores turcos e azeris, por conta do Genocídio Armênio e da Guerra de Nagorno 

Karabakh. 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender a reprodução simbólica de 

conflitos armados e diplomáticos dentro da esfera midiática, através da análise do discurso 

construtivista. Secundariamente, o trabalho propõe-se a identificar e descrever a reprodução 

do conflito de Nagorno Karabakh no ESC, debater a influência da mídia na política externa, 

discutir a importância do Eurovision como soft power nas Relações Internacionais da Europa, 

discutir a construção ideológica nas campanhas de Armênia e Azerbaijão dentro do ESC e 

observar de que maneira a mídia consegue reproduzir conflitos armados dentro de sua própria 

esfera. 

Para tal, este trabalho foi dividido – após esta introdução – em mais seis capítulos. O 

capítulo 2 trará um panorama geral e histórico sobre a Guerra de Nagorno Karabakh, os 

beligerantes (Armênia e Azerbaijão) e o papel da Rússia no conflito.  

O capítulo 3 tratará sobre o Positivismo, suas correntes de pensamento e como a 

discussão positivista aconteceu em Relações Internacionais, destacando o Debate Neo-Neo. 

Após isso, o capítulo discutirá o Pós-Positivismo em Relações Internacionais, apresentando a 

corrente construtivista e as ideias de Alexander Wendt, Friederich Kratochwil e Nicholas 

Onuf. O arcabouço teórico também traz a visão construtivista do discurso, apresentando as 

ideias linguísticas de Fairclough, Charaudeau, Guilbert, Figueiredo e Soulages.  

O capítulo 4 apresenta discussões sobre ideologia, apresentando as ideias de Terry 

Eagleton, construções identitárias, trazendo as visões de Manuel Castells, Eric Hobsbawm e 
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Benjamin Anderson. Ao final, será feita uma discussão importante sobre construções 

identitárias e ideológicas na Europa, usando as observações de Anderson e Estevão Martins. 

O capítulo 5 traz uma discussão sobre Mídia e Política Externa, o Eurovision Song 

Contest e seu uso político, além da apresentação da Eurovisiopsefologia, que norteará parte da 

análise deste trabalho. 

Ao final da exposição teórica, o capítulo 6 traz a análise das participações de Armênia 

e Azerbaijão no Eurovision Song Contest, de 2008 a 2015, a distribuição de votos entre 

Armênia, Azerbaijão e Rússia, importante para compreender o papel diplomático do ESC 

dentro do conflito, e a discussão sobre a existência da reprodução do conflito de Nagorno 

Karabakh dentro do Eurovision. 

Espera-se, ao final deste trabalho, contribuir com os estudos sobre a relação Mídia e 

Política Externa e o Eurovision Song Contest enquanto ator político.  
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2. A GUERRA DE NAGORNO KARABAKH 

 

Este capítulo apresenta um histórico da Guerra de Nagorno Karabakh para entender a 

rivalidade projetada por Armênia e Azerbaijão dentro do Eurovision Song Contest. Com o 

objetivo de introduzir o assunto e compreender melhor a guerra, serão apresentados os dois 

principais beligerantes do conflito: Armênia e Azerbaijão.  

Nesta apresentação, serão introduzidos fatos políticos, econômicos e sociais que 

permitirão a compreensão da relevância de cada um dos atores dentro do ambiente 

internacional. Em seguida, será introduzido o que é o Nagorno Karabakh, com um histórico 

da região e sua situação atual como Estado de jure. 

Logo após a apresentação de Armênia, Azerbaijão e Nagorno Karabakh, o capítulo se 

dedicará a elucidar o conflito entre os dois atores citados pela região carabaque, com a 

apresentação dos primórdios, o início e desenvolvimento da guerra, o conflito atualmente e o 

papel da Rússia dentro do processo. 

 

2.1 Armênia e Azerbaijão 

 

Para compreender o conflito de Nagorno Karabakh, é necessário conhecer os 

principais Estados beligerantes: Armênia e Azerbaijão. Por isso, as próximas páginas serão 

dedicadas a trazer um breve histórico sobre estes países. 

 

2.1.1 Armênia 

 

A Armênia é um Estado localizado na Ásia e foi fundado por volta de 2400 a.C.. Um 

dos fatos mais lembrados do país é o Genocídio Armênio. O Genocídio foi causado por uma 

política de reassentamento forçado promovido pelo Império Otomano no território onde hoje 

se encontra parte da Armênia. De 1915, no início da Primeira Guerra Mundial, até o começo 

da década de 1920, 1,5 milhão de armênios morreram de fome ou foram mortos pelos turcos. 

Outras milhões de pessoas foram deportadas do país, criando a Diáspora Armênia.  

Em 1920, a União Soviética enviou tropas para a Armênia, implantando o governo 

comunista. Dois anos depois, os soviéticos formaram a República Socialista Federada 

Soviética Transcaucasiana, que agrupava a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia. Os três países 

tornaram-se repúblicas separadas dentro da União Soviética em 1936. 
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Em 23 de setembro de 1991, a Armênia declarou sua independência da União 

Soviética. Todavia, ainda dependia da ajuda econômica e militar da Rússia. Na década de 

1990, lutou com o vizinho Azerbaijão pelo controle de Nagorno Karabakh. 

A Armênia não possui litoral, o que faz com que sua malha de transportes seja aérea, 

ferroviária e rodoviária. Um dos símbolos nacionais é o Monte Ararat, que hoje encontra-se 

no território da Turquia. 

De acordo com o CIA Factbook (2015a), o Estado armênio é uma república 

presidencialista-parlamentarista, onde o presidente possui mandato de cinco anos, com 

possibilidade de reeleição para mais um mandato. O primeiro-ministro é nomeado pelo 

presidente com base na maioria do Congresso Nacional. Uma especificidade do modo de 

governo armênio é que, caso o Congresso recuse o plano de governo do primeiro-ministro, 

este e seus ministros devem renunciar aos cargos. 

A Armênia é membro da ONU e de várias entidades das Nações Unidas, além de 

outras organizações, como o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

 

2.1.2 Religião na Armênia 

 

O Estado foi o primeiro a adotar o Cristianismo como religião oficial no século IV. 

Dentro da Armênia, o Cristianismo desenvolveu uma própria igreja, a Igreja Apostólica 

Armênia, que possui ritos semelhantes aos do Catolicismo. Até a estrutura também se 

assemelha, com a existência de um sacerdote que lidera e centraliza o poder dentro da 

religião, o Patriarca, que possui função semelhante a do Papa dentro da Igreja Católica. 

Segundo o CIA Factbook (2015a), mais de 92% da população professava o Cristianismo 

Armênio em 2011. A Diáspora Armênia levou a religião a outros países, incluindo o Brasil, 

que possui algumas Igrejas Armênias nas cidades onde a Diáspora se espalhou, como em São 

Paulo. 

 

2.1.3 Economia da Armênia 

 

No plano econômico, a Armênia é altamente dependente da Rússia. Em 2015, segundo  

o CIA Factbook (2015a), 15,2% das exportações armênias foram feitas a este país e 29,1% 

das importações vieram da Rússia. Enquanto a Guerra de Nagorno Karabakh e as questões em 

relação ao Genocídio Armênio não forem solucionadas, a dependência armênia da Rússia será 

mantida, já que as fronteiras do país com Azerbaijão e Turquia estão fechadas pela questão 
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bélica e por conflitos diplomáticos. Esta dependência reflete-se, inclusive, nas parcerias 

estratégicas de economia feitas pelo país. Um exemplo é a participação da Armênia na União 

Econômica Eurasiática, composta por Bielorrússia, Cazaquistão e Rússia. A União é um 

contraponto à sua equivalente europeia, servindo como soft power do governo Vladimir Putin 

dentro das ex-repúblicas soviéticas e Estados vizinhos à Rússia. 

O setor de serviços é o maior da Armênia, sendo responsável por 46,6% do Produto 

Interno Bruto (PIB) de 2014. A indústria representa 31,5% da produção nacional e a 

agricultura, 21,9%. A maior força de trabalho do país também se encontra no setor de 

serviços, com 44% dos trabalhadores do país em 2011. Dentre as maiores indústrias do país 

estão a da mineração e suas correlatas, têxtil e alimentícia. Um dos produtos mais importados 

pela Armênia é o gás natural. O país não possui produção de gás, o que o leva a importar todo 

o seu consumo. 

De acordo com o CIA Factbook (2015a), o território da Armênia é utilizado por 

traficantes para o transporte de ópio e haxixe em direção à Rússia e partes da Europa. 

 

2.1.4 Azerbaijão 

 

O Azerbaijão é um país situado entre a Ásia e a Europa. Sua capital é Baku. O país 

tem mais de 9 milhões de habitantes e sua área é de 86.600 km2. 

O Azerbaijão tem mais de 2 mil anos. Em épocas diversas, árabes, persas, turcos e 

mongóis dominaram a região. De acordo com o CIA Factbook (2015b) Rússia ocupou o 

Azerbaijão no início do século XIX. Em 1918, o país declarou sua independência e, dois anos 

depois, a União Soviética, que estava se formando, invadiu a região. No início, os soviéticos 

reuniram o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia numa só unidade política. Entretanto, em 1936, 

o país tornou-se uma República Soviética. Com o colapso da União Soviética, o Azerbaijão 

conseguiu novamente sua independência em 1991. 

O Azerbaijão faz fronteira com a Rússia, a Geórgia, a Armênia e o Irã. O território é 

limitado a leste pelo mar Cáspio. Parte da Armênia separa a república azeri de Nakhichevan 

do resto do Azerbaijão. 

 

2.1.5 Economia do Azerbaijão 

 

A economia do Azerbaijão baseia-se em seus recursos naturais e na agricultura. Os 

principais recursos são o petróleo e o gás natural, que representam 90% de todas as 
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exportações do país. Apesar da influência da Rússia no Azerbaijão, a Itália é o país que mais 

compra dos azeris, com 19,7% das exportações azeris em 2015 (CIA FACTBOOK, 2015b). 

No plano das importações, a Rússia é a maior vendedora ao Azerbaijão, com 15,6% de vendas 

feitas em 2015. 

As principais culturas são as de cereais, vegetais, frutas, batata, beterraba-açucareira, 

algodão, tabaco e chá. Cultivam-se uvas para a produção de vinho. Carneiros, cabras e gado 

fornecem lã e carne. Algumas regiões produzem seda. As principais indústrias são a 

alimentícia e a petrolífera. 

O petróleo movimenta a economia azeri desde o século XIX. O país possui vários 

oleodutos e gasodutos responsáveis pela distribuição da produção na Ásia e em alguns países 

da Europa. Hoje, o dinheiro gerado pela extração e produção de petróleo é o maior 

responsável pelo crescimento e pela modernização do país. O Estado utiliza sua capital, Baku, 

como uma espécie de vitrine para o mundo, transformando-a em uma cidade com 

características ocidentais.  

 

2.1.6 Política do Azerbaijão 

 

O Azerbaijão é uma República, com um governo presidencialista-parlamentarista. 

Desde a década de 90, o Estado é governado pela família Aliyev. Heydar Aliyev era dirigente 

da república azeri de Nakhichevan quando, em meio à crise provocada pela Guerra de 

Nagorno Karabakh, retornou à Baku e, em uma ascensão, foi eleito presidente do país, 

permanecendo no poder de 1993 até 2003, quando morreu após uma cirurgia nos Estados 

Unidos. Aliyev é alvo de críticas até hoje no Azerbaijão por ter promovido um forte culto à 

sua imagem. No lugar, assumiu seu filho, Ilham Aliyev, que derrubou o limite de reeleições 

no país. Atualmente, o mandato do presidente no Azerbaijão dura cinco anos e o mandatário 

decide quem será o primeiro-ministro. A Assembleia Nacional (equivalente ao Congresso 

Brasileiro) pode aceitar ou recusar o nome do primeiro ministro.  

Entidades acusam Ilham Aliyev de autoritarismo e de restringir as liberdades de 

expressão e imprensa. De acordo com o CIA Factbook (2015b), as eleições do país não 

respeitaram padrões internacionais de transparência. Ainda segundo o CIA Factbook, a 

corrupção no país é grande e impede um crescimento econômico maior do Azerbaijão. 

A população é composta na maioria por azeris, embora haja minorias de russos, 

armênios e outros grupos. A maior parte do povo fala azeri, uma língua da família do turco. 



 35 

Mesmo com a influência soviética, mais de 90% dos habitantes são muçulmanos. Quase 

metade da população do país vive nas cidades. 

. 

2.2 O que é o Nagorno Karabakh? 

 

O Nagorno Karabakh é uma região localizada ao sudoeste do Azerbaijão. O local 

também se tornou uma república auto-declarada em 1992 após o colapso da União Soviética, 

quando tentou se separar da então República Socialista Soviética do Azerbaijão. Desde então 

realiza várias eleições independentes, bem como um referendo de 2006 que aprovou uma 

nova Constituição.  

De acordo com Rasizade (2011, p.75-76), em 1813 a região transformou-se em 

possessão da Rússia e, em 1923, a União Soviética a estabeleceu como um oblast
1
 autônomo 

de maioria armênia dentro da República Socialista Soviética do Azerbaijão. A região teve um 

desenvolvimento pacato durante os anos de domínio soviético até 1988, quando os armênios 

de Nagorno Karabakh começaram pressões para que o oblast fosse transferido da jurisdição 

azeri à Armênia.  

A pressão pode ser explicada pela formação étnica do território. Em 1989, a população 

de origem armênia representava a maioria dos habitantes do território, conforme o mapa 

abaixo. Os locais com a maioria da população armênia é representada pelos círculos em 

vermelho, enquanto a maioria azeri é mostrada em azul: 

 

FIGURA 1 - Mapa da Armênia, do Azerbaijão e do Nagorno Karabakh. A região 

amarela circundada pela área laranja é o Nagorno Karabakh 

 

Fonte: MUTH (2004). 

                                                
1 Nome dado às Divisões Administrativas da URSS. Na formação política brasileira, um oblast equivale-se às 

Regiões dos Estados. 
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Historicamente, a região é povoada por uma maioria étnica de origem armênia. 

Apenas para fins de comparação, de acordo com Kolstø e Blakkisrud (2012, p. 141), um 

censo feito na região em 2005 mostrou que apenas cinco pessoas declararam ser de etnia 

azeri, enquanto 99,7% da população se identifica como armênia, o que cria, conforme os 

autores (p. 143), homogeneidade étnica, religiosa, cultural e linguística. 

 

FIGURA 2 - Mapa da Composição Étnica do Oblast Autônomo de Nagorno Karabakh 

em 1989 (a população em vermelho é de maioria étnica armênia; em azul, de maioria 

étnica azeri; o círculo azul e amarelo representa população étnica mista) 

 

Disponível em: 

<http://eds.a.ebscohost.com/plink?key=10.83.8.65_8000_1112235444&search_prefix=&scope=site&site=eds-

live&cli0=FT&clv0=N&cli1=RV&clv1=N&cli2=FC&clv2=N&cli3=FC1&clv3=N&bquery=nagorno+karaba

kh&uquery=nagorno+karabakh>. Acesso em 16 mai 2015. 
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A maioria armênia que se levantou pela mudança não foi suficiente para obter a 

transferência, que foi questionada pela União Soviética e pelo Azerbaijão. O estopim para a 

situação foi o colapso da União Soviética, em 1991, levando Armênia e Azerbaijão à guerra 

pela soberania do território. 

Segundo Zartman (apud. Hopmann et al., 2013, p. 1-2), em 1993 as forças de Nagorno 

Karabakh, auxiliados direta ou indiretamente por armênios e russos, não só tinham retomado 

o território do oblast, mas também uma quantidade ainda maior de terras habitadas por azeris 

ao redor de Nagorno Karabakh. À época, nenhum Estado (incluindo os beligerantes), 

reconheceu as reivindicações de independência. 

De acordo com o autor, a tentativa de independência se transformou também em um 

conflito interétnico. No plano humano o resultado da guerra foi o rompimento de duradouras 

relações pessoais e a expulsão de 1,5 milhão de pessoas de suas casas. Muitas dessas pessoas 

não conseguiram retornar às suas residências. 

Uma série de negociações de paz foi feita pela Rússia e o Grupo de Minsk
2
, que não 

conseguiram chegar a uma solução definitiva, mas que criou um acordo de cessar-fogo em 

1994, dando fim ao conflito. Porém, o cessar-fogo é periodicamente violado tanto pela 

Armênia quanto pelo Azerbaijão.  

Atualmente, o Nagorno Karabakh ocupa cerca de 7000 quilômetros do território azeri 

e sua independência, além dos processos internos da República, não são reconhecidos por boa 

parte da comunidade internacional. Um exemplo do não reconhecimento de processos é a 

decisão da União Europeia de não reconhecer as Eleições Parlamentares do Nagorno 

Karabakh em maio de 2015
3
.  

Apenas três Estados reconhecem a independência de Nagorno Karabakh: Abcásia, 

Ossétia do Sul e Transnítria. Entretanto, nenhum destes é reconhecido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). 

A economia do Nagorno Karabakh é baseada no setor de serviços, na agricultura, 

pecuária, mineração e produção de bebidas destiladas. Além da produção, o Nagorno 

Karabakh é altamente dependente das doações vindas do exterior, principalmente as feitas 

pela população da Diáspora Armênia. Em um vídeo exibido em uma sessão do Congresso dos 

                                                
2 O Grupo de Minsk foi criado em 1994 pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa para mediar 

as negociações de paz entre Armênia e Azerbaijão. Fazem parte do Grupo Permanente a Alemanha, Armênia, 
Azerbaijão, Bielorrússia, Finlândia, Itália, Suécia e Turquia. 
3 Disponível em: <http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150501_01_en.htm>. Acesso em 15 mai. 2015. 
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Estados Unidos
4
, o governo da República de Nagorno Karabakh coloca que o Exército do 

território promove o equilíbrio da balança de poder na região do Cáucaso. 

 

2.3 O conflito Armênia-Azerbaijão pelo Nagorno Karabakh 

 

Segundo Saparov (2012, p. 281), o conflito entre Armênia e Azerbaijão pelo Nagorno 

Karabakh é um dos mais antigos do período pós-soviético. Para compreender seus motivos, 

bem como o que causa seu reflexo na disputa do Eurovision Song Contest, este capítulo 

tratará a história do conflito, a guerra entre 1988 a 1994 e suas posições atuais. 

 

2.3.1 Os primórdios 

 

A beligerância entre Armênia e Azerbaijão começou no período da Primeira Guerra 

Mundial. O estopim do conflito é elucidado por Saparov (2012, p. 286), que coloca a divisão 

administrativa da região do Cáucaso como o maior problema: 

 

A chave para entender o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão encontra-se na 

divisão administrativa do Cáucaso do Sul. A geografia deste terreno acidentado ditou 

amplamente a localização de fronteiras. Desde a Idade Média, as fronteiras dos 

principados locais seguiram as cadeias de montanhas e linhas de bacias hidrográficas. 

Estradas intransitáveis fizeram o acesso através das montanhas difíceis e, como 

resultado, as atividades econômicas e políticas foram centradas nas bacias 

hidrográficas. (SAPAROV, 2012, p. 286) 

 

Com a conquista do Nagorno Karabakh pela Rússia, no século XIX, os maiores 

principados da região foram divididos pelo sistema administrativo Czarista em largas 

províncias chamadas gubernii. O supracitado autor coloca que mesmo com a divisão russa, as 

divisas norteadas pela geografia foram mantidas. O sistema de governo implantado pela 

Rússia na região garantiu uma conveniência na governança e preservou a unidade econômica 

das províncias. Entretanto, os gubernii, especialmente os de Yerevan e Elizavetpol, criaram 

uma mistura étnica na população, o que, para Saparov se tornou um problema depois: 

[...] mas também criou uma mistura étnica extrema de pessoas, especialmente nos 
gubernii de Yerevan e Elizavetpol que foram povoados por armênios e muçulmanos. 

Com o avanço das ideias de nacionalismo ao final do século XIX, tensões étnicas 

ficaram aparentes e manifestaram-se em uma violenta guerra armênia-tártara em 

1905. Quando os dados detalhados da população se tornaram disponíveis ao final do 

século XIX, uma série de propostas para alterar as divisões administrativas foram 

feitas para que pudessem refletir a composição etnográfica da população; no entanto, 

                                                
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IN0qjCUigac>. Acesso em: 20 set. 2015. 
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nunca foram implementadas (Evangulov 1914; Shakhatunyan 1918). (SAPAROV, 

2012, p. 286) 

Além da divisão de fronteiras dos territórios do Cáucaso, a característica montanhosa 

da região, aliada à sua conexão com as planícies do Azerbaijão, permitia um acesso mais fácil 

dos cidadãos de Nagorno Karabakh àquele país. Isso levou a inclusão de Nagorno Karabakh 

ao território azeri àquela época. 

Em 1917, após a Revolução Russa e a queda dos Romanov, os países da região do 

Cáucaso tornaram-se independentes e se transformaram na Armênia, no Azerbaijão e na 

Geórgia. Em 1919, o Império Britânico quis expandir seu poder na região do Cáucaso e isso 

fez com que Armênia e Azerbaijão fizessem algumas batalhas por territórios, incluindo-se aí, 

o Nagorno Karabakh. O curioso é que, segundo Saparov (p.289), os britânicos não 

interferiram em momento algum no desenho das fronteiras dos Estados independentes do 

Cáucaso. As batalhas feitas neste ínterim tiveram a mediação diplomática da Grã-Bretanha 

para suas resoluções. 

Elas só foram cessadas em 1920, quando a União Soviética, por meio do Exército 

Vermelho bolchevique, tomou o Azerbaijão, em 20 de abril, e a Armênia, em 02 de 

dezembro. Foi durante o governo comunista que o conflito cessou. Uma das ações 

diplomáticas tomadas foi uma ampla discussão feita de maio a julho de 1921, onde o 

Kavburo
5
 decidiu manter o Nagorno Karabakh na jurisdição do Azerbaijão. Saparov (p. 312) 

atribui esta decisão a uma escolha pessoal de Josef Stalin. Essa decisão, segundo Farrell 

(2015), foi estratégica para que Stalin tentasse levar o Comunismo à Turquia, que vivia os 

últimos momentos de Império Otomano. Como a formação étnica do Azerbaijão é de turcos 

otomanos, haveria mais facilidade de conquista do território turco. 

A explicação do autor, obtida junto a historiadores armênios, é curiosa, já que o 

Nagorno Karabakh, em nenhum momento da história fez fronteira com a Turquia. Apenas a 

Armênia e a República azeri de Nakhichevan, também pertencente ao Azerbaijão, fazem 

divisas com o território turco. Do ponto de vista geográfico, a posse de Nakhichevan seria 

mais interessante do que a do Nagorno Karabakh. 

Entretanto, a decisão do Kavburo foi considerada insatisfatória e novas propostas para 

a autonomia da região foram levantadas. Como nenhuma das propostas de autonomia também 

foram satisfatórias, uma conferência em 1921 decidiu transformar o Nagorno Karabakh em 

                                                
5 O Kavburo é o Comitê do Cáucaso do Partido Comunista Soviético. 
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uma Divisão Administrativa, o Oblast. O status de Oblast garantia à região independência 

administrativa do Azerbaijão. 

Saparov transcreve (p. 314) trecho de um trabalho de Guliev sobre o entendimento da 

conferência para transformar o Nagorno Karabakh em Oblast: 

[...] não há especificamente uma ‘Questão Karabakh’, por assim dizer; [a questão] 

não existe; ela resulta [da] fraqueza geral do partido e do trabalho soviético em 

Karabakh, da ausência de uma política firme, direta e consistente; e esta questão 

pode ser resolvida não por algumas reformas radicais e complicadas, mas apenas 

pelo trabalho intensificou-se em Karabakh. A conferência acredita que é necessário 

criar um Oblast do Karabakh [...] (SAPAROV, 2012, p. 314) 

A transformação do Nagorno Karabakh em Oblast fez com que o conflito entre 

Armênia e Azerbaijão arrefecesse até 1988. Mesmo assim, os armênios tentaram, segundo o 

autor (p. 321), anexar o Oblast ao território armênio em várias ocasiões, iniciando na década 

de 60, passando por apelos à autoridades soviéticas na década de 70. 

 

2.3.2 Guerra do Nagorno Karabakh (1988-1994) 

 

O conflito entre Armênia e Azerbaijão pelo Nagorno Karabakh coincide com as 

reformas promovidas por Mikhail Gorbachev dentro da União Soviética, a glasnost
6
 e a 

perestroika
7
. A glasnost foi a maneira encontrada pelos carabaques, em 1988, para iniciar a 

discussão de uma possível união da região à Armênia. Segundo Melander (2001, p. 51), um 

dos motivos para o início do movimento, para os armênios de Nagorno Karabakh, seria os 

poucos investimentos que a região recebia do governo azeri. Mesmo com a pressão, 

Azerbaijão e União Soviética não aceitaram ceder a autonomia de Nagorno Karabakh à 

Armênia. Gorbachev considerava que o desejo da Armênia, caso concretizado, pudesse 

desestabilizar toda a URSS. Além disso, ele acreditava, de acordo com Melander (p. 53) que a 

mudança fronteiriça descredibilizaria todo o processo de reformas iniciado por ele. 

O estopim do conflito foi um confronto entre armênios e azeris que viviam em uma 

vila de Nagorno Karabakh. A briga deixou cerca de 50 armênios feridos e dois azeris foram 

mortos a tiros por um policial de suposta origem armênia. No dia 27 de fevereiro de 1988, 

enquanto autoridades azeris e soviéticas davam a notícia do confronto no rádio, atentados 

contra azeris provenientes da Armênia e armênios foram feitos na cidade de Sumgait, no 

Azerbaijão. Vinte e seis armênios e seis azeris foram mortos neste conflito étnico. Após o 

                                                
6 Glasnost foi a abertura da liberdade de expressão dentro da União Soviética em relação à forma de governo e o 
Partido Comunista. 
7 A perestroika foi um plano feito por Gorbachev para a reforma da economia soviética. 
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caso de Sumgait, as hostilidades entre armênios e azeris continuaram por meses. No plano 

diplomático, a Armênia recorria, sem sucesso, às instâncias mais altas da União Soviética 

para obter a anexação de Nagorno Karabakh a seu território.  

Segundo Croissant (1998, p. 31), o outono de 1988 marcou a entrada da população do 

Azerbaijão na campanha do país pela manutenção de sua soberania em Nagorno Karabakh. 

Ainda de acordo com o autor, o desleixo da União Soviética com a questão azeri no Nagorno 

Karabakh criou um grande movimento nacionalista em torno da causa, que só não foi maior 

do que o armênio. Em 1989, Moscou assumiu o controle direto do Oblast. 

Em 1990, as hostilidades aumentaram, levando a um movimento migratório e 

posterior refúgio, onde cerca de 400 mil armênios no Azerbaijão voltaram à Armênia e 

aproximadamente 160 mil azeris na Armênia retornaram ao Azerbaijão, de acordo com Brook 

(1993). Em janeiro, para conter as hostilidades dentro do Azerbaijão, a União Soviética 

decidiu realizar uma operação militar em Baku (Azerbaijão), que ficou conhecida como 

Janeiro Negro. A operação, convocada pelo governo de Gorbachev após ataques do tipo 

pogrom
8
 a armênios em Baku, envolveu toques de recolher e foi feita nos dias 19 e 20 daquele 

mês. Os ataques foram feitos por um partido de oposição ao governo comunista, a Frente 

Popular do Azerbaijão, que possuía um discurso anti-Armênia. Segundo relatório da ONG 

Human Rights Watch (1995), a violência contra os opositores da operação foi tamanha, que 

mais de uma centena de civis azeris foram mortos pelo Exército Vermelho. Ainda, de acordo 

com o relatório: 

As ações das forças soviéticas em Baku em 19 de janeiro de 1991 não apenas não 

conseguiram estancar os ataques anti-armênios, mas também levantaram sérias 

dúvidas sobre se os soviéticos queriam conter a violência. A ação resultou em mais 

de cem civis, em sua maioria azeri, mortos devido ao uso injustificado e excessivo 

da força. Tropas metralharam ônibus civis, carros foram esmagados com veículos 
blindados e bairros residenciais foram atacados com tiros. Ao concentrar os seus 

esforços apenas em manter o controle do partido, o governo soviético efetivamente 

sancionou a violência contra os armênios. (HUMAN RIGHTS WATCH, 1995) 

 Após o Janeiro Negro, as intervenções militares da União Soviética no Azerbaijão 

voltaram durante a primavera e o verão de 1991, com a Operação Anel. Segundo Melander 

(p. 68), a Operação teria como proposta inicial neutralizar guerrilhas armadas surgidas em 

assentamentos de armênios no Norte do Azerbaijão e em Nagorno Karabakh, mas na prática, 

seria uma sistemática operação de limpeza étnica da área. Não se sabe quantas pessoas 

                                                
8 Pogrom é um ataque violento maciço a pessoas, com a destruição simultânea do seu ambiente (casas, negócios, 

centros religiosos). 
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morreram na Operação, mas a Human Rights Watch estima que cerca de 4000 armênios 

foram obrigados a sair de suas casas. 

Em dezembro de 1991, a União Soviética é dissolvida e os dois Estados beligerantes 

começam a se armar. Enquanto a Armênia decide seguir outros países ex-soviéticos e ingressa 

na Comunidade dos Estados Independentes (CEI), o Azerbaijão decide não entrar no grupo. 

Com a dissolução da União Soviética, o governo Soviético libera uma resolução 

chamada “Sobre os procedimentos para a resolução de questões relacionadas com a separação 

das Repúblicas Unidas da URSS” em 03 de abril de 1990. Segundo esta resolução, caso uma 

República decidisse se separar da União Soviética, ela adquiria o direito de decidir 

autonomamente se permanecia na URSS ou em um Estado independente. Com base nisso, a 

Armênia passa a apoiar a causa de Nagorno Karabakh usando de termos históricos, conforme 

elucida Balayev (2013) com base em relatórios da época do conflito: 

No período em que o Azerbaijão independente tornou-se parte da União Soviética, o 

Nagorno Karabakh não estava dentro de sua jurisdição, prova disso foi a decisão da 

Liga das Nações, que se recusou a reconhecer o Azerbaijão por causa de suas 

reivindicações territoriais para o Cáucaso Oriental povoado por armênios, incluindo, 

nomeadamente, o Nagorno Karabakh, bem como a falta de controle estatal efetivo 

sobre seu suposto território e incapacidade para legitimar as fronteiras deste 
território. (BALAYEV, 2013, p. 46) 

Em janeiro de 1992, a Armênia atacou a cidade de Khojaly, em Nagorno Karabakh, 

com mísseis. Segundo Smolowe (1992), ao menos 200 civis azeris foram mortos no Massacre 

de Khojaly, enquanto o governo azeri dizia que o número girava em 1324 civis, com mulheres 

e crianças sendo a maior parte dos mortos. Kasim (2012, p. 233) coloca que 613 pessoas 

foram mortas pelas forças armênias. Antes do Massacre de Khojaly, o jornal The New York 

Times (1992) estimou que o número de mortos no Nagorno Karabakh por conta da guerra 

girava de 1500 a 2000 pessoas. O Governo da Armênia nega ter feito um massacre. 

Em 08 de maio, o Exército da Armênia seguiu em direção à cidade de Shusha, em 

Nagorno Karabakh. Segundo De Waal (2003, p. 12), 90% dos habitantes do município eram 

azeris. Um dia depois da chegada, os armênios já tinham dominado a cidade com um 

bombardeio de 157 mísseis “altamente destrutivos”, conforme pontuou Carney (1992). A 

invasão à Shusha foi fundamental para o crescimento da Armênia no conflito. De Waal 

considera a cidade tão importante em Nagorno Karabakh que a chama de “Jerusalém do 

Karabakh”, por sua relevância cultural para Armênia e Azerbaijão: 

Shusha tem sido chamada de "Jerusalém de Karabakh". Quem possui a cidade 
controla não só a uma fortaleza estratégica no coração do enclave, mas também um 

lugar repleto de história. Shusha é chamado, assim, de berço da música e da poesia 

do Azerbaijão, a casa de poetas como Vagif e Natevan. Para azeris cultos, sua perda 
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em 1992 era uma facada no coração. [...] Para os armênios, Shusha é um lugar mais 

preocupante. O campanário solitário de Gazanchetsots, subindo a uma cidade ainda 

em ruínas, sugere que ele ainda é mais um símbolo do que uma cidade real de que as 

pessoas prontamente habitam. Há muito tempo atrás, antes de 1920, Shusha foi uma 

grande cidade comercial armênia. Mais recentemente, buscando uma imagem das 

Cruzadas, a maioria dos armênios passou a vir aqui, quer para saquear ou para rezar 

- mas não para viver. Eu suponho que a maioria dos armênios que encontrei por aqui 

no Dia da Vitória tinha vindo não tanto para celebrar Shusha, a cidadela armênia, 

como para dar graças pela destruição de Shusha, a deposição de armas do 

Azerbaijão. A retenção da fortaleza da montanha é uma garantia de sua segurança - 

e quase nenhum armênio irá tolerar o retorno dos habitantes azeris de Shusha em um 
eventual acordo de paz. (DE WAAL, 2003, p. 185) 

A perda da cidade na batalha foi tão fortemente sentida no Azerbaijão, que levou o 

parlamento do país a destituir o presidente Yaqub Mammadov. No dia 18 de maio, a Armênia 

dominou a cidade de Lachin, que fica na fronteira do país e o Nagorno Karabakh. Em 12 de 

junho, o Azerbaijão começou a responder as ofensivas da Armênia e invadiu o Nagorno 

Karabakh por meio da Operação Goranboy. 

Segundo De Waal (2003), muitas pessoas que haviam sido deportadas pela Operação 

Anel foram retiradas de casa novamente. Com um arsenal militar de quase 100 veículos e 

tanques, além de acusações de Armênia e Azerbaijão que os dois países usariam armas 

químicas no combate, como descrito por Goldberg (1992)
9
, os azeris conseguiram recuperar 

cidades de Nagorno Karabakh que haviam sido conquistadas pelo Exército armênio. De Waal 

diz que o sucesso do Azerbaijão na Operação Goranboy se dá pelo apoio da Rússia que, 

inclusive, parou um dos ataques. 

No dia 25 de junho, a Armênia começou o contra-ataque, mas não foi suficiente para 

conter o Azerbaijão que, até julho de 1992, já tinha recuperado 48% do território de Nagorno 

Karabakh. Entretanto, o território organizou um Exército, que iniciou algumas disputas com 

os azeris e parou o avanço destes sob outras regiões do Nagorno Karabakh. Isso fez com que, 

em 1993, os armênios recuperassem suas posições anteriores à Operação, menos a região de 

Goranboy, que permaneceu no controle do Azerbaijão. Paralelamente à Operação Goranboy, 

outros confrontos em menor escala eram realizados na região. A Armênia, do inverno de 1992 

até meados de junho de 1993, contou com crises econômicas internas, causadas por sanções 

econômicas promovidas pelo Azerbaijão. Neste mesmo período, o Azerbaijão enfrentava 

problemas políticos internos e esses fatos reduziram a beligerância do conflito, abrindo 

espaço para uma tentativa de cessar-fogo.  

Porém, os armênios aproveitaram-se da crise política azeri e em 27 de março de 1993 

lançaram uma nova ofensiva à região de Kelbajar, no Azerbaijão. Essa região não fazia parte 

                                                
9 Disponível em <http://articles.latimes.com/1992-06-14/news/mn-907_1_direct-intervention>. 
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do oblast de Nagorno Karabakh, mas sim da região geográfica do Nagorno Karabakh 

localizada no Azerbaijão. A ofensiva durou uma semana, com forte resistência do Azerbaijão, 

que teve seu território invadido na batalha. Porém, a resposta azeri não deu resultado e, uma 

semana após, a Armênia venceu a batalha. A batalha de Kelbajar resultou na primeira 

Resolução do Conselho de Segurança da ONU da Guerra de Nagorno Karabakh. A Resolução 

822, de 30 de abril de 1993, pediu a saída das forças da Armênia da região de Kelbajar e sua 

respectiva devolução ao Azerbaijão. Brasil e Rússia, que faziam parte do Conselho à época da 

Resolução, votaram por sua aprovação, juntamente com todos os outros países-membros. 

De junho a agosto de 1993, a Armênia começou uma série de ofensivas que resultaram 

na tomada das regiões de Agdam, Fizuli, Jabrail e Zangilan. A ofensiva de Agdam gerou a 

Resolução 853, do Conselho de Segurança da ONU, em 29 de julho de 1993. Ela solicitava 14 

pontos, dentre eles, a desocupação da região e de outras invadidas dentro do território azeri. A 

Resolução não teve vetos. Já a ofensiva em Fizuli gerou, segundo De Waal (2003), um dos 

maiores êxodos de refugiados na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com quase 

350 mil pessoas tendo que deixar suas casas. 

Em outubro, Heydar Aliyev é eleito presidente do Azerbaijão e permaneceria no cargo 

até sua morte, em 2003. A chegada de Aliyev ao poder coincidiu com a Resolução 874, do dia 

14 de outubro, que solicitava o cessar-fogo do conflito, reconhecia a região de Nagorno 

Karabakh como pertencente ao Azerbaijão, além de outras recomendações. Outra Resolução 

com o mesmo teor, a 884, de 12 de novembro, também foi enviada aos beligerantes. 

Em janeiro de 1994, confrontos devolveram parte da região de Fizuli ao Azerbaijão. 

Outras ofensivas foram feitas no mesmo mês pelo Azerbaijão, que conseguiu alguns avanços, 

mas foram travados pelo Exército da Armênia. 

Em 05 de maio de 1994, representantes da Armênia, do Azerbaijão, da República de 

Nagorno Karabakh e do Grupo de Minsk (criado para mediar o conflito) assinaram em 

Moscou o Protocolo de Bishkek, que significou o cessar-fogo da Guerra de Nagorno 

Karabakh, após seis anos de disputas. O status de facto de Nagorno Karabakh é de uma 

República, mas de jure a região continuou pertencente ao Azerbaijão. 

Os números finais da Guerra são desencontrados. Segundo dados apresentados por De 

Waal (2003, p. 285-287), a Guerra do Nagorno Karabakh terminou para o Departamento de 

Estado dos Estados Unidos com 25 mil mortos. Já para o parlamento do Azerbaijão, 20 mil 

azeris foram mortos. Cálculos do professor de História azeri Arif Yunusof estimam que 17 

mil pessoas morreram no conflito, sendo 11 mil azeris e 6 mil armênios. Em relação aos 

refugiados, o autor se baseia nos números de Yunusof, que contou 353 mil armênios que 
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deixaram o Azerbaijão e foram à Armênia e à Rússia. Cerca de 80 mil pessoas que viviam na 

fronteira da Armênia deixaram suas casas, mas retornaram após a assinatura do cessar-fogo. 

No lado do Azerbaijão, o número total de pessoas deslocadas chega a cerca de 750 mil. 

 

2.3.3 O conflito Armênia-Azerbaijão atualmente 

 

Mesmo com o cessar-fogo assinado em 1994, as relações entre Armênia e Azerbaijão 

são tensas. Oficialmente, os dois países não possuem relações diplomáticas, mas encontros 

entre governantes e ministros dos Estados beligerantes são frequentes, para discutirem a 

questão de Nagorno Karabakh. Cidadãos armênios e pessoas com descendência étnica 

armênia são proibidos de entrar no Azerbaijão. 

Um dos exemplos dessa tensão é em relação à entrada de estrangeiros no território de 

Nagorno Karabakh, considerada pelo Azerbaijão uma afronta a sua soberania. O Estado exige 

que estrangeiros peçam autorização às autoridades locais para entrar em Nagorno Karabakh. 

Caso isso não aconteça, eles são colocados em uma lista de personas non-gratas no 

Azerbaijão e têm pedidos de visto ao país negados.  

Os estrangeiros que entram em Nagorno Karabakh sem autorização do Azerbaijão 

chegam ao território através da Armênia e passam por territórios azeris ocupados pelo 

Exército armênio. 

Desde 1999, violações ao cessar-fogo, tentativas de confrontos e violações territoriais 

são registradas tanto pela Armênia quanto pelo Azerbaijão. Em 2008, a Assembleia-Geral da 

ONU aprovou uma Resolução, por 39 votos a favor e 7 contra, exigindo a saída de forças da 

Armênia de territórios ocupados do Azerbaijão. 

As violações do cessar-fogo já causaram baixas nos Exércitos dos dois países. Citando 

Movses Hakobyan, Ministro da Defesa da República de Nagorno Karabakh, Farrell (2015) diz 

que, por ano, 30 pessoas morrem por conta das violações. Apenas em 2014, 18 soldados 

armênios morreram em confrontos com as forças armadas azeris. 

Três momentos de descumprimento de cessar-fogo aumentaram as hostilidades 

militares na região. Em 2010, três confrontos entre tropas armênias e azeris deixaram 

soldados dos dois lados mortos. Os números apresentados pelos dois lados são imprecisos e 

não mostram qual a verdadeira quantidade de baixas. Em 2014, confrontos entre os dois lados 

deixaram 14 mortos, segundo Kucera (2014). 
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Em setembro de 2015, o Exército azeri divulgou um levantamento sobre as violações 

armênias do cessar-fogo. Segundo o levantamento
10

, a Armênia violou o cessar-fogo 836 

vezes em agosto daquele ano, com cinco baixas armênias. Em julho, foram 819 vezes.  

Em 2016, o rompimento do cessar-fogo começou com ofensivas militares do 

Azerbaijão no dia 26 de março, de acordo com o Ministério da Defesa de Nagorno Karabakh. 

Em 01 de abril os Exércitos de Armênia e Azerbaijão começaram a se confrontar na região de 

Nagorno Karabakh e em áreas ocupadas do território azeri. O confronto teve uso de tanques, 

helicópteros, mísseis e drones.  

Mortes de militares e civis foram confirmadas, mas os números apresentados por 

Armênia, Azerbaijão e Nagorno Karabakh são diferentes e desencontrados, o que não dá 

garantia sobre quais são os corretos. Os ataques feitos em abril de 2016 foram considerados os 

piores desde a assinatura do cessar-fogo, em 1994, pelo governo da República de Nagorno 

Karabakh
11

.  

Após pedidos da comunidade internacional, o Azerbaijão anunciou a retomada 

unilateral do cessar-fogo no dia 05 de abril de 2016. Entretanto, os confrontos permaneceram 

em menor intensidade até julho de 2017, quando três civis morreram em cidades próximas ao 

front de batalha
12

. 

Em relação à resolução da Guerra de Nagorno Karabakh, o Grupo de Minsk montou 

uma proposta de paz em 2007 entre os Estados beligerantes, que até hoje não foi aceita.  

Segundo Zartman (2013, p. 3), os termos dos Princípios de Madri são: 1) o retorno de 

territórios conquistados para o Azerbaijão; 2) estatuto de autonomia provisória para Nagorno 

Karabakh com garantias de segurança; além de 3) eventual referendo sobre o status final de 

Nagorno Karabakh; 4) conexão territorial entre Nagorno Karabakh e Armênia através do 

Corredor de Lachin; 5) direito de retorno dos deslocados internos e dos refugiados; 6) 

garantias de segurança internacionais, incluindo as forças de manutenção da paz.  

 

 

 

 

                                                
10 Disponível em: <http://en.apa.az/xeber_armenians_violated_ceasefire_with_azerba_231406.html>. Acesso 

em: 02 set. 2015. 
11 Disponível em: <http://www.artsakhpress.am/eng/news/41564/david-babayan-current-azerbaijani-actions-are-

unprecedented-since-1994.html>. Acesso em: 02 abr. 2016. 
12 Disponível em: <https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201707071070575223-washington-

azerbaiyan-armenia-negociaciones/>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
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2.3.4 A Rússia no Conflito de Nagorno Karabakh 

 

Como a proposta deste trabalho é analisar o reflexo do conflito no Eurovision Song 

Contest no eixo Armênia-Azerbaijão-Rússia, é importante saber o papel deste último na 

guerra.  

O interesse da Rússia em Nagorno Karabakh e na região do Cáucaso vem, de acordo 

com Nikkar-Esfahani (2013, p. 95), desde o Século VII. Ainda segundo o autor (p. 96), depois 

do colapso da União Soviética e a posterior independência das três repúblicas do Cáucaso 

(Armênia, Azerbaijão e Geórgia), a Rússia, que dominou a região durante quase 200 anos, 

considera a área como uma parte vital de sua segurança nacional e a chama de "quintal" de 

seu país, funcionando como uma “barreira” entre os mundos ortodoxo e muçulmano, além do 

potencial petrolífero da região, principalmente no Azerbaijão.  

A Rússia teve um grande papel no conflito, principalmente por apoiar Armênia e 

Azerbaijão com homens e armamento. A opção é curiosa, mas do ponto de vista geopolítico é 

interessante. Afinal, os dois países faziam parte da União Soviética e manter certo poder 

dentro desses Estados, por meio de hard power, mostraria que a Rússia ainda seria uma opção 

de alinhamento pós-Comunismo, principalmente em uma região geográfica onde o tamanho 

da Rússia influencia. Ao enviar armas aos dois beligerantes, a Rússia demonstra uma tentativa 

em possuir boas relações com ambos os lados, mesmo que a derrota de um deles seja 

iminente. 

Segundo Benovic (In: Hopmann; Zartman, 2013, p. 129), armênios e azeris acreditam 

na forte dependência da Armênia com a ajuda russa durante o conflito. De Waal (2003) diz 

que o fornecimento de armas e combustível feito pela Rússia à Armênia iniciou no final de 

1992 e continuou até o final da Guerra. Entretanto, não é possível dizer se a vitória foi 

causada por essa ajuda. Parte desse pensamento se deve a atitudes da Rússia durante o 

conflito, como a retirada das tropas e bases militares localizadas no Azerbaijão no mesmo 

período do início do fornecimento de material à Armênia. Além disso, não apenas a 

Federação Russa entrou no confronto, mas ex-soldados da União Soviética serviram de 

mercenários em ambos os lados. 

A ajuda em armamento dada pela Rússia aos beligerantes serviu para Boris Yeltsin, 

então presidente da Rússia, como uma maneira de equilibrar o confronto. Segundo um 

depoimento do ex-presidente da Armênia, Levon Ter-Petrosyan, em De Waal (2003), o 

balanceamento de poder no conflito era o objetivo russo: 
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Todas as histórias que os russos ajudaram os armênios são mais uma lenda, são 
nonsense. Os russos se comportaram de forma honesta e preservaram o equilíbrio. 

Como eu sei disso? Porque eu sei que quando pedimos um pouco mais, eles não 

deram. Eu sabia isso. Eles nunca deram mais do que o equilíbrio. (TER-

PETROSYAN. In: DE WAAL, 2003, p. 202) 

No plano diplomático a Rússia entrou no conflito em 1991 como uma mediadora, 

segundo Nikkar-Esfahani (p. 180). Como primeiro mediador do conflito, o país tentou, por 

diversas vezes, obter um acordo entre as partes beligerantes. Antes do cessar-fogo de 1994 

(que foi assinado com mediação russa), foram feitas sete tentativas. Após a assinatura, a 

Rússia manteve seus esforços de obter paz na região, com outras cinco tentativas de acordo, 

de 1994 a 1997. Com exceção do acordo de cessar-fogo de 1994, nenhuma das tentativas de 

acordo chegou ao resultado esperado pelos negociadores da Rússia. 

Mesmo com as tentativas, para Benovic (p. 132-134), a Rússia deseja que o conflito 

não seja resolvido para manter poder na região do Cáucaso. Além disso, por trás desta 

manutenção de poder há o interesse financeiro, já que várias empresas de setores estratégicos, 

como o de energia, operam na Armênia e no Azerbaijão. 

 

Independente do resultado ou de uma possível resolução da Guerra, para Valiyev 

(2012), a Rússia se tornou uma das maiores beneficiadas do conflito, não apenas como atriz 

política relevante na região, mas também nos âmbitos financeiro e militar: 

O status quo do conflito beneficia russos mais do que os interesses armênios ou 
azeris. O conflito permite a Moscou manter ambos os países, em diferentes graus, 

em sua órbita de influência. Enquanto a Armênia se tornou totalmente dependente 

das ajudas econômica e militar da Rússia, o progresso do Azerbaijão em relação ao 

Ocidente tem sido limitada e possivelmente completamente interrompida. 

(VALIYEV, 2012, p. 199) 

Segundo o autor, a Rússia gerencia o conflito e se coloca como árbitra nas 

negociações de paz, ao mesmo tempo em que dá benefícios e “presentes” aos dois Estados 

beligerantes para que depositem confiança no Kremlin. Valiyev coloca que a ação da Rússia 

pode ser descrita como um “caos controlado”. E ela não está interessada em um acordo de 

paz, mesmo trabalhando para isso, o que transforma seu papel no conflito em uma cooperação 

mútua com claros interesses: 

Moscou, portanto, não está genuinamente interessada em uma resolução do conflito 

e é capaz de frustrar o acordo de paz a qualquer momento. [...] A Rússia ficcionou 

uma mediação pressionando ambos os lados para manter um cessar-fogo. O 

monopólio russo na mediação não permite que outros atores regionais, como a 
Turquia, participem. Uma análise da soma total das ações russas mostra que a 

Rússia, quer sob Medvedev ou Putin, não foi genuinamente interessada no fomento 

de uma solução para o conflito. Há um sentimento que, desde o colapso da União 
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Soviética, a Rússia tem intenções revanchistas e revivalistas. (VALIYEV, 2012, p. 

199) 

Ainda para Valiyev, a presença da Rússia como mediadora do conflito impede que 

Armênia e Azerbaijão não ingressem na União Europeia e na OTAN, porque vai contra os 

interesses do país. Isso também faz com que o modelo russo de governança seja bastante 

popular entre as elites do Azerbaijão e da Armênia.  

Nikkar-Esfahani (p. 104-105) elenca quatro pontos da atual posição da Rússia no 

conflito. Segundo ele, o primeiro ponto é que a Rússia abstém-se oficialmente de aceitar a 

anexação de Nagorno Karabakh pela Armênia ou a independência. Ela pede a manutenção da 

integridade territorial do Azerbaijão.  

O segundo ponto observado é que sendo um dos três presidentes do Grupo de Minsk, a 

Rússia é obrigada a agir como uma mediadora neutra da situação carabaque. O autor 

considera que a Rússia fornece grande ajuda à Armênia no conflito e este apoio não pode ser 

interpretado como algo oficial aos armênios em Nagorno Karabakh, mas sim como um desejo 

de estabelecer laços de amizade com um membro da CEI, a fim de promover a paz na região. 

Além disso, a Rússia não tem a intenção de defender a separação de Nagorno Karabakh do 

Azerbaijão para promover a Armênia. 

Neste cenário, o terceiro ponto é que as autoridades russas tentam impedir o desgaste 

de suas relações com o Azerbaijão por conta da ajuda que concede aos armênios. Caso 

contrário, a presença da Rússia no processo de paz poderia ser impedida e isso significaria 

uma arena de competição para o Ocidente. 

O quarto ponto observado por Nikkar-Esfahani, atualmente, a Rússia pode ter a 

intenção de obstruir o conflito de Nagorno Karabakh, com o objetivo de dificultar a 

participação do Azerbaijão em um regime de segurança diferente e para mostrar as condições 

regionais como crítica. Desta forma, a Rússia pode justificar a sua presença na Armênia e 

também a necessidade de trazer de volta as suas tropas ao Azerbaijão para restaurar a 

segurança no país. 
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3. POSITIVISMO E PÓS-POSITIVISMO NAS TEORIAS DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

Dentro das Ciências Sociais, onde as Relações Internacionais são abarcadas, o 

Positivismo e o Pós-Positivismo são importantes alicerces teóricos e metodológicos. Sendo 

assim, não é possível se furtar à discussão dos seus pressupostos e, portanto, a mesma será 

apresentada no decorrer deste capítulo. Esta discussão é importante para que posteriormente 

possamos falar sobre o Pós-Positivismo e suas duas correntes, Construtivismo, arcabouço 

teórico deste trabalho, e o Pós-Estruturalismo, sua vertente mais radical. 

Para iniciar a discussão teórica deste trabalho, será exposto, em primeiro lugar, o 

Positivismo e suas três vertentes. O segundo ponto tratará sobre o Pós-Positivismo nas 

Relações Internacionais, apresentando os pressupostos de Hooker (1985), e de que maneira a 

corrente foi inserida no campo de RI. 

 

3.1 O Positivismo e suas três vertentes 

 

O Positivismo é uma abordagem teórica que influencia as Ciências Sociais há quase 

200 anos. Segundo Neufeld (1995), o positivismo possui três correntes majoritárias, a saber: 

1) a de Auguste Comte; 2) a lógica empírica de Schlick e; 3) a Evolução Positivista Baseada 

na Física. Após a exposição das correntes, será discutida a relevância do positivismo em 

Relações Internacionais. 

 

3.1.1 O Positivismo de Comte 

 

O surgimento do positivismo deu-se em um contexto histórico no qual a Segunda 

Revolução Industrial acontecia de forma efusiva. Com o desenvolvimento da linotipo, houve 

uma explosão no desenvolvimento do jornalismo e da imprensa, que pode difundir diversas 

ideias de forma mais fácil e barata. Some-se a isso o surgimento do motor de combustão 

interna, acontecido na mesma época, criando os primeiros veículos automotores. O 

encurtamento das distâncias geográficas e a difusão do conhecimento permitiram que as 

ideias de uma “ciência única da sociedade” pudessem ser facilmente difundidas. Pai do 

positivismo, o francês Auguste Comte foi o primeiro a desenvolver uma corrente teórica do 

assunto. Ele queria desenvolver uma “ciência da sociedade”, que seria baseada em métodos 

das ciências naturais e calçada pela observação e consequente verificação empírica. Dentro 
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deste mundo de possibilidades, com a modernidade e abertura às novas ideias, Comte 

acreditava ser possível evoluir o conhecimento a um novo patamar. Para isso, o conhecimento 

passaria por três estágios evolutivos: o teológico, o metafísico e o positivo. Segundo Borba 

(2011), o estágio teológico explicaria fenômenos e eventos com base no recurso a entidades 

superiores, que poderiam controlar todos os aspectos da vida. O segundo estágio para Comte é 

o metafísico, no qual o homem busca explicar o mundo à sua volta a partir de idealizações e 

questões que ultrapassem o plano físico. O terceiro estágio do conhecimento é o positivo. Ou 

seja, aquilo que calçaria a ideia do positivismo. 

De acordo com Neufeld (1995, p. 24), o positivismo para Comte seria capaz de trazer 

uma concepção unificada da ciência, permitindo a objetividade do conhecimento na forma de 

leis causais dos fenômenos, por meio da observação. Essa unificação só seria possível por 

meio de três aspectos. O primeiro dizia que o conhecimento positivo seria ‘verdadeiro’ se ele 

correspondesse a fatos empíricos. Com isso, era necessário que o pesquisador observasse de 

forma empírica o objeto para verificar se ele tinha bases sólidas para a produção de 

conhecimento. Para que isso fosse verdadeiro, seria necessário separar o sujeito do objeto. O 

segundo aspecto coloca que o conhecimento positivo seria ‘objetivo’ se ele fosse orientado 

sem referências teológicas ou ideologias metafísicas. O pressuposto para a verificação de sua 

veracidade é o naturalismo e seu pressuposto de que os mundos do natural e do social não 

possuem tanta diferença. O terceiro e último aspecto coloca que o positivismo seria unificado 

se conseguisse estudar o mundo social em similitude ao mundo natural. Isso só seria possível 

se houvesse separação entre fatos e valores. Ou seja, o positivismo precisaria separar-se dos 

valores de cada cientista e pesquisador, já que esses não seriam pertinentes à ciência. Comte 

também acreditava que as ciências deveriam ser organizadas como uma pirâmide, em que a 

Matemática estivesse na base, a Biologia e a Química no centro, e a Sociologia (termo criado 

por ele) no topo.  

Neufeld (p. 25), entretanto, pontua que as visões de Comte sobre o positivismo 

sofreram de imprecisões e contradições internas. Uma dessas imprecisões é a não 

diferenciação dos mundos natural e social. Seriam esses dois mundos, com a possibilidade de 

que o homem os moldasse de acordo com sua vontade, realmente fossem diferentes? Um 

pensamento científico que continha ciências diferentes, como Matemática, Biologia e 

Química, poderia dizer que dois mundos distintos não são diferentes? Uma imposição dessas 

traz riscos sérios ao pensamento científico.  
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Questões como as de Neufeld, colocadas acima, acabaram levando ao 

desenvolvimento posterior de uma nova variante da corrente, o positivismo lógico, que 

veremos a seguir.  

 

3.1.2 O Positivismo Lógico: variante a partir da lógica empírica de Schlick 

 

O Positivismo Lógico (lógica empírica de Schlick) foi criado em meados da década de 

1920 pelo Círculo de Viena, na Áustria, na Alemanha e na Polônia. Seu precursor foi Moritz 

Schlick. A segunda corrente positivista buscava mostrar que todo o conhecimento reside 

apenas em lógicas empíricas, que sejam passíveis de análise e comprovação. Além disso, para 

os seguidores desta corrente, o conhecimento poderia ser dividido em proposições formais e 

factuais. Esta última, por se calçar em fatos, poderia ser verificada de forma empírica. 

Sob um contexto histórico de pós Primeira Guerra Mundial, no qual a Europa ainda se 

assustava com o impacto do conflito e a Liga das Nações era criada para evitar que algo da 

mesma magnitude se repetisse, o Círculo de Viena foi criado para propor novas ideias 

científicas e filosóficas. Nesta corrente, de acordo com Neufeld (1995, p. 27-28), a ciência 

analisaria se proposições científicas que pudessem ser experimentadas seriam legítimas ou 

não. Tudo o que não estivesse dentro do pensamento racional e não pudesse ser testado e 

aprovado cientificamente, não poderia ser considerado conhecimento empírico. Valores 

culturais, sentimentos, emoções e preferências seriam apenas expressões individuais, mas não 

conhecimento. 

Neufeld (1995, p. 25) coloca que o Positivismo Lógico possuía três preceitos básicos. 

O primeiro diz respeito à teoria referencial do significado. Ela explicaria o significado de 

todas as expressões, por conta de sua arbitrariedade linguística. A teoria diz que nomes e 

expressões foram associados com coisas ou estados de coisas no mundo por meio de 

convenções, através da arbitrariedade
13

. Isso explicaria o entendimento de uma frase por uma 

pessoa ao ler sentenças ou associar, por meio de conhecimento prévio, ao que a sentença se 

refere. 

                                                
13 Para Saussure (1988), o signo linguístico é arbitrário porque não há relação entre o som e o sentido do signo 

que possa lembrar o significante ou o significado. Um exemplo é o signo boi, na língua portuguesa. Na França, 

este signo (que em francês é “boeuf”) pode ter duas variantes: bof, de um lado da fronteira entre o país e a 

Alemanha, e oks, do outro lado. É importante ressaltar que o falante não pode alterar a arbitrariedade do signo, já 

que esta arbitrariedade foi criada após longas convenções históricas e não pode ser alterada A arbitrariedade 
permite a comunicação graças às convenções que definiram os signos. Mais à frente o trabalho falará sobre essa 

questão. 
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O segundo é o método dedutivo-nomológico de explicação e o modelo correspondente 

hipotético-dedutivo de justificação. Segundo esta abordagem, eventos no campo empírico são 

considerados instâncias de regularidades observáveis. Essas instâncias são independentes de 

tempo, local ou do observador. Ao explicar esses eventos, são necessárias leis científicas
14

 

descrevendo os fatos empíricos para se fazer as análises. Isso faz com que a ocorrência dentro 

do campo empírico tenha sido explicada antes de ser agrupada em um determinante causal do 

evento. 

Já a terceira, a visão axiomática das teorias, faz com que as generalizações acidentais 

ocorridas por falhas das leis científicas sejam separadas dos eventos comprovados 

cientificamente. Para os seguidores da corrente, a explicação dessa visão é parecida com uma 

equação matemática. Como os eventos são explicados nos termos das leis científicas, então as 

leis per se são explicadas nos termos da teoria.  

As leis científicas são tão importantes para o positivismo lógico que os seguidores da 

corrente definem "teoria científica" como uma rede estruturada de afirmações que podem 

derivar de leis específicas (Neufeld, 1995, p. 31). O uso de leis científicas e das Ciências 

Exatas foi importante na construção do positivismo lógico, porque, de acordo com o autor (p. 

25), são as mesmas que garantem a separação do positivismo com a metafísica. Autores 

importantes no debate sobre a construção de leis científicas, como Karl Popper, Thomas Kuhn 

e Imre Lakatos, seguiam essa linha. Por sinal, é interessante observar como esta linha 

positivista é importante para a definição de leis científicas, que darão a validade do que é 

ciência ou não. Lakatos, por exemplo, observa que vários fatores (sejam de cunho teórico, 

físico ou de execução) podem atrapalhar a validação de determinadas pesquisas (LAKATOS, 

1979). Entretanto, a falha de uma pesquisa pode ser corrigida e todo o arcabouço teórico não 

precisa ser jogado fora, apenas retrabalhado. Popper (1979), por sua vez, coloca que teorias só 

poderiam se manter como ciência se resistissem às tentativas de coloca-las como incompletas 

ou falsas.  

 

3.1.3 A Evolução Positivista Baseada na Física 

 

Surgida em meados da década de 1950, no pós Segunda Guerra, a terceira corrente, a 

Evolução Positivista Baseada na Física, tem como base quatro princípios desta ciência: o 

                                                
14 As leis científicas são criadas pelo pesquisador por meio de hipóteses que serão testadas para confirmar sua 

eficácia. Por esse motivo, parte da segunda premissa recebe o nome de hipotético-dedutivo de justificação. 
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logicismo, o verificacionismo empírico, a distinção entre teoria e observação, e a 

causalidade. 

Primeiro parâmetro da terceira corrente, o logicismo tem como premissa que a 

confirmação ou negação das teorias científicas deve ser delimitada através da lógica dedutiva. 

Ou seja, se as premissas de determinado fato dado são verdadeiras, as conclusões 

necessariamente serão verdadeiras. Portanto, todas as premissas devem ser testáveis pela 

observação de forma que a teoria como um todo seja confirmada ou refutada pela mesma. 

Assim, se forem verdadeiras, todas as proposições são confirmadas tanto por observação 

direta ou por dedução lógica daquilo que se está tentando confirmar. (NICHOLSON, 1996) 

O verificacionismo empírico é feito com base na crença de que só as proposições 

empiricamente verificáveis seriam válidas para a ciência. A busca por evidências e 

experiências sensoriais separaria o conhecimento da tradição. As evidências buscadas 

apareceriam por intermédio de diversos testes, experiências e comprovações, permitindo, 

desta forma, separar o verdadeiro do falso. 

Terceiro parâmetro da corrente, a distinção entre teoria e observação pressupõe uma 

separação entre o pesquisador e o que ele se propõe a pesquisar. Isso faria com que a pesquisa 

atingisse neutralidade teórica entre ambos, fazendo com que juízos de valor pessoais e a 

ideologia do pesquisador não possam interferir na pesquisa. 

A causalidade, por sua vez, busca estabelecer um relacionamento constante de causa 

para ser ligado aos eventos observados. Nada existiria sem alguma motivação que despertasse 

seu surgimento. Como algo não surge por acaso, qualquer evento poderia ser motivado ou 

causado por algo (ou alguém). O pesquisador deve analisar esses eventos causais e observá-

los com rigor científico para compreender sua formação e posteriores desdobramentos. 

A Evolução Positivista Baseada Na Física é, de acordo com Santos (2016, p. 40), a 

que mais influencia as Ciências Sociais desde a década de 1960. Um dos maiores usos desta 

corrente foi na Teoria da Escolha Racional
15

, utilizada nas análises estratégicas.  

Mesmo com a mudança de abordagens nas três correntes positivistas elencadas por 

Neufeld (1995), é possível observar que alguns pontos se mantiveram em todas elas, como a 

necessidade da observação e comprovação empírica, a convergência entre os saberes, além da 

                                                
15 A Teoria da Escolha Racional coloca que os atores possuem à sua frente quatro ações sociais, a saber: (I) ação 

com relação a fins (onde o desejo é por resultados que beneficiem o coletivo, algo semelhante à Ética da 

Responsabilidade); (II) ação com relação a valores (o desejo é atingir algo que vai ao encontro das ideias e 

morais individuais, semelhante à Ética da Convicção); (III) ação afetiva (tomada impulsivamente); (IV) ação 
tradicional, que, como o nome indica, tem como base a tradição. As duas primeiras ações são tomadas como 

racionais por possuírem por parte dos seus atores, o cálculo custo/benefício. 
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separação entre fatos e opinião pessoal do pesquisador. Para uma visualização mais fácil, 

elencamos a seguir um quadro mostrando as três correntes e seus pressupostos: 

 

QUADRO 1 - Correntes Positivistas e seus pressupostos 

CORRENTE PRESSUPOSTOS 

Positivismo de Comte 

Conhecimento positivo seria ‘verdadeiro’ 

se corresponder a fatos empíricos; o 

conhecimento seria ‘objetivo’ sem possuir 

referências teológicas ou ideologias 

metafísicas; o positivismo seria unificado 

se estudar o mundo social em similitude 

ao mundo natural, desde que houvesse 

separação entre fatos e valores. 

Positivismo Lógico 

Teoria referencial do significado; método 

dedutivo-nomológico de explicação e o 

modelo correspondente hipotético-

dedutivo de justificação; visão axiomática 

das teorias. 

Evolução Positivista Baseada na Física 

Logicismo, verificacionismo empírico, 

distinção entre teoria e observação, 

causalidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos de Neufeld (1995) 

 

3.1.4 A discussão positivista em Relações Internacionais 

 

Grande parte do debate em Relações Internacionais tem como base o Positivismo. 

Smith (1996, p. 11) discute que os Grandes Debates da Área
16

 contaram sempre com a 

presença do Positivismo em suas linhas de raciocínio, seja em menor ou maior escala. Para 

compreender o Positivismo em RI, não podemos nos furtar às discussões das três principais 

correntes positivistas apresentadas nos tópicos das páginas anteriores.  

                                                
16 Os Grandes Debates Teóricos de RI são definidos da seguinte maneira: O Primeiro é entre o Idealismo e o 

Realismo na década de 1940, com a vitória do Realismo. O Segundo nos anos 1960 entre Behaviorismo e 

Tradicionalismo, com vitória do Behaviorismo. O Terceiro se divide em dois momentos. O primeiro momento 

acontece na década de 1970, onde discutem Realismo, Liberalismo e Marxismo; já na década de 1980, o debate 
é entre Neorrealismo e Neoliberalismo. O Quarto Debate inicia na década de 1990 com Racionalistas e 

Reflexivistas. 
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Sobre elas, Braga (2013) pontua que, dentro das Relações Internacionais, o 

positivismo lógico não consideraria possível estudar a estrutura do sistema internacional, ou 

traçar leis objetivas da natureza humana, pois todos estes fatores não seriam observáveis ou 

experimentáveis, o que prejudica seu uso no campo.  

O Positivismo Comteano, por sua vez, já sofria a evolução proposta pelo positivismo 

lógico, ficando ultrapassado. Por isso, o Positivismo que mais se encaixou no campo de RI foi 

o da terceira corrente, a Evolução Positivista Baseada na Física, pois permitia a verificação e 

introduziu as Teorias da Escolha Racional e a Teoria dos Jogos no campo, a partir da década 

de 60 do século passado. 

Entretanto, ao analisar as propostas dos Grandes Debates Teóricos das Relações 

Internacionais como elucidadas por Waever (1997, p. 8-9), o debate que mais se calça na 

perspectiva positivista
17

 dentro de RI é o Debate Neo-Neo, que será visto nas próximas linhas. 

 

 

3.1.5 O Debate Neo-Neo nas Teorias de Relações Internacionais e seu uso do Positivismo 

 

Na década de 1980, inicia-se a segunda de duas fases do Terceiro Grande Debate 

Teórico em Relações Internacionais, segundo Waever (1997)
18

, envolvendo Neorrealismo, 

Neoliberalismo e em menor grau o Neomarxismo. Para melhor desenvolvimento do texto, nos 

concentraremos na discussão entre Neorrealismo e Neoliberalismo. Esta segunda fase do 

Terceiro Grande Debate é chamada de Neo-Neo. 

O estopim para o surgimento do Debate Neo-Neo é um curioso movimento duplo das 

abordagens Realista e Liberal, que debatiam na primeira fase do Terceiro Grande Debate 

                                                
17 Apesar do Debate Neo-Neo ser o que mais se calça no Positivismo, é importante citar o Debate Periférico, 

ocorrido na década de 1960, e o uso do Positivismo pelos Behavioristas. Este debate, que foi o segundo, de 

acordo com Weaver (1997), aconteceu entre Behaviorismo e Tradicionalismo. O motivo do nome vem porque 

alguns teóricos argumentam que foi um debate superficial. A discussão do segundo debate, muito focada no uso 
(ou não) da Teoria Racional e Teoria dos Jogos (ambas positivistas, surgidas da terceira corrente do Positivismo, 

a Evolução Positivista Baseada na Física), foi polarizada entre Morton Kaplan (behaviorista), que defendia maior 

presença do cientificismo nos estudos de Relações Internacionais, e Hedley Bull (tradicionalista), que não 

acreditava que as Ciências Sociais – e, consequentemente, as RI - poderiam abarcar análises da Evolução 

Positivista Baseada na Física. A vitória no debate foi do Behaviorismo. Mesmo os Realistas Clássicos, do 

Primeiro Debate, terem migrado para o Tradicionalismo, o Neorrealismo adotou o cientificismo positivista 

trazido pelos Behavioristas. 
18 Os Grandes Debates Teóricos de RI são definidos da seguinte maneira: O Primeiro é entre o Idealismo e o 

Realismo na década de 1940, com a vitória do Realismo. O Segundo nos anos 1960 entre Behaviorismo e 

Tradicionalismo, com vitória do Behaviorismo. O Terceiro se divide em dois momentos. O primeiro momento 

acontece na década de 1970, onde discutem Realismo, Liberalismo e Marxismo; já na década de 1980, o debate 
é entre Neorrealismo e Neoliberalismo. O Quarto Debate inicia na década de 1990 com Racionalistas e 

Reflexivistas. 
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Teórico de RI
19

. Em um primeiro momento, a corrente realista adota uma nova abordagem 

teórica, criando o Neorrealismo. Os realistas, nesta fase
20

, passam a adotar princípios do 

cientificismo positivista, principalmente as Teorias de Escolha Racional e dos Jogos. Em 

seguida, os liberais
21

 se organizam no arcabouço Neoliberal
22

, também aceitando aspectos do 

cientificismo positivista. 

Apesar de serem correntes opostas no debate teórico e discordarem de várias 

questões
23

, Neorrealismo e Neoliberalismo partilhavam de várias opiniões convergentes
24

. 

Uma delas, conforme aponta Reus-Smit (2005, p. 192), é a fundação teórica no Positivismo. 

Ele observa que os atores são atomísticos, auto-interessados e racionais (devido ao cálculo 

custo-benefício feito para definir suas escolhas). Com isso, a interação social precede os 

interesses desses atores. Além disso, a sociedade se transforma em um ambiente estratégico, 

onde há a convivência de atores que possuem interesses pré-definidos e pré-determinados. 

Existem, também, outros fatores que definem o Debate Neo-Neo como positivista: 

cálculo racional, realidade objetiva e naturalização de pressupostos. 

                                                
19 A primeira fase do Terceiro Debate é o chamado Debate Triangular, que acontece na década de 1970. Nele, 

Realismo, Liberalismo e Marxismo fazem as discussões, com um enfrentamento maior entre realistas e liberais. 
20 O Realismo Clássico e o Neorrealismo possuem algumas diferenças. Algumas delas são: Realismo Clássico 

não usa Teorias da Escolha Racional e dos Jogos; Neorrealistas ficaram do lado dos Cientificistas no Debate 

Periférico, ao contrário dos Realistas Clássicos, que migraram para o Tradicionalismo, que não aceitava o 

cientificismo positivista; Neorrealistas trabalham com a questão da estrutura, o que não acontece com o 

Realismo Clássico; Sobre as leis que regem o Ambiente Internacional, o Realismo Clássico é mais abrangente, 

enquanto o Neorrealismo é mais minimalista. 
21Uma grande diferença do Liberalismo para o Neoliberalismo é o uso do Positivismo. A corrente Neoliberal se 

transforma em Positivista porque aceita alguns dos preceitos Neorrealistas oriundos do Positivismo, porém 

usando outras variáveis (que não se assemelham ao Positivismo Neorrealista). Entretanto, uma convergência é 

que o Neoliberalismo também aceita Teorias da Escolha Racional e dos Jogos. 
22 O Neoliberalismo incluiu dois novos pensamentos na análise internacional: os ganhos relativos da tentativa de 

interação de um Estado no ambiente internacional, que são analisados e mensurados de forma racional, e a 

sombra do futuro, que coloca a seguinte questão: até que ponto é interessante manter os ganhos relativos de um 

Estado em nome da cooperação? Isso leva a uma análise maior da cooperação e com quem se deve cooperar. 
23 Para o Neorrealismo, o outro Estado é visto como potencial inimigo, dado o foco da corrente na Segurança, 

enquanto o Neoliberalismo vê o outro como potencial parceiro, algo que pode ter consequência numa provável 

aproximação econômica. Essa questão impacta na visão de cooperação das correntes. Enquanto o Neorrealismo 

acredita na dificuldade de cooperação entre Estados, o Neoliberalismo crê que a cooperação é mais fácil de ser 
alcançada. Neorrealistas acreditam na possibilidade de ganhos relativos, enquanto neoliberais creem em ganhos 

absolutos.  O Neorrealismo também discorda do Neoliberalismo em relação à efetividade das instituições e de 

Regimes Internacionais em relação ao poder dos Estados. Para os neorrealistas, há baixa efetividade deste poder 

(mas é levado em consideração), enquanto neoliberais acreditam em alta efetividade. Outra diferença entre as 

duas correntes é em relação à Teoria da Estabilidade Hegemônica. Segundo o Neorrealismo, é necessária a 

existência de um hegêmona para a manutenção do regime internacional. Já o Neoliberalismo acredita não ser 

necessário um hegêmona e o Sistema Internacional conseguirá se legitimar e autorregular. 
24 Neorrealistas e neoliberais partilhavam outras visões, como a de que o Estado é o principal ator do Ambiente 

Internacional (neoliberais davam mais peso para atores não estatais, mas consideravam a importância do Estado), 

a Anarquia Internacional como regime global (os neoliberais, por sua vez, consideravam a possibilidade de 

existir governança internacional), a preocupação com Segurança (apesar de primordial para neorrealistas, 
neoliberais apontavam que, com o fim da Guerra-Fria, o foco da preocupação deveria ser mais em questões 

econômicas, sem abandonar a Segurança). 
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A interação ou a cooperação entre Estados é produzida através do cálculo racional de 

custo-benefício de cada ator, no qual são avaliadas as vantagens e desvantagens de se realizar 

determinada interação. Com isso, havia a necessidade de se analisar a relação causa-efeito, já 

que cada interação ou cooperação (por mais fácil ou difícil que parecesse, dependendo da 

corrente) traria um efeito a estes atores. A possibilidade da neutralidade analítica é outro fator 

positivista que alicerça as duas correntes do Debate Neo-Neo.  

A realidade objetiva, por sua vez, é onde as duas correntes podem explicar o mundo, 

independentemente da ação humana. É esse mundo dado, disponível a qualquer ator, que 

projeta a realidade objetiva, na qual a observação e o empirismo constroem a ciência e, 

consequentemente, a argumentação para as relações entre os Estados. 

Por último, o arcabouço positivista deu ao Neorrealismo e ao Neoliberalismo a 

possibilidade de transformar seus pressupostos em naturais. Ou seja, suas ideias, a priori, 

seriam verdadeiras, aplicáveis a todos os atores e, consequentemente, naturais e generalistas. 

Algo a se ressaltar é que, a partir da década de 1990, neorrealistas e neoliberais, por 

conta de seu arcabouço positivista, se unem para debater com o Pós-Positivismo, que veremos 

a seguir.  

 

3.2 Pós-Positivismo nas Relações Internacionais e suas implicações 

 

Antes de chegarmos à discussão do Pós-Positivismo em Relações Internacionais, é 

necessário conhecer o que é esta corrente. Por isso, os próximos parágrafos apresentarão 

discussão sobre o assunto. Em seguida, apresentaremos a discussão e o desenvolvimento dos 

pressupostos de Hooker sobre o pós-positivismo. Após essa apresentação, o trabalho discutirá 

a questão do Pós-Positivismo dentro da área de Relações Internacionais. 

 

3.2.1 O que é o Pós-Positivismo 

 

Abarcando saberes antes negligenciados e rejeitados pelo pensamento positivista e 

tendo Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, Roland Barthés, Jacques Derrida e outros como 

baluartes, o Pós-Positivismo leva em consideração perspectivas alternativas de interpretações 

que focam em variáveis mais subjetivas se comparadas aos padrões do positivismo. Com a 

crença de que a realidade é construída socialmente, os pós-positivistas colocam que as 

abordagens e ideais positivistas são reproduções de crenças, valores e visões de seus autores. 
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Para falar sobre Pós-Positivismo, é importante abrir aqui um parêntese sobre 

Nietzsche. Ao questionar a verdade científica e colocá-la como apenas uma perspectiva, ele 

passa a duelar com um dos grandes propósitos Positivistas: a ciência como verdade absoluta. 

E aqui entra a questão do niilismo. O niilismo pretendia, por meio da ausência, buscar sentido 

à existência humana. Segundo Resende (2011, p. 41), Nietzsche considerava que o niilismo 

era uma situação insuportável, semelhante a uma armadilha, feita pela inversão dos valores. 

Para escapar do niilismo, era necessário achar uma fonte moral que transcendesse valores 

religiosos, para além do bem e do mal e de qualquer tipo de imposição. Ao investigar o que 

poderia salvar a humanidade do niilismo passivo
25

, Nietzsche pontua que não existe uma 

moral única, verdadeira e absoluta, mas apenas a moral de cada indivíduo. Com isso, não 

existiria uma moral calçada em “verdade universal”. Repare que a crítica de Nietzsche 

confronta a ideia positivista de ser a ciência única, a “Ciência das Ciências”, a voz da 

verdade. Para isso, ele mostra que cada pessoa busca sua própria verdade. 

Nietzsche (1968) confrontou o Positivismo questionando o reducionismo de teorias 

por meio da observação, algo que alicerçava as abordagens positivistas. Segundo ele (p. 

267), para o Positivismo, os fenômenos são colocados como situações estritamente factuais, 

enquanto na sua visão, os fatos são “precisamente o que não existe, apenas interpretações”. 

Sobre as interpretações factuais, Nietzsche argumenta que: 

 “Tudo é subjetivo”, você diz; mas até isso é interpretação. O “sujeito” não é algo 

dado, é algo acrescentado e inventado e projetado por trás do que se há. 

Finalmente, é necessário postular um interprete por trás da interpretação? Mesmo 

isso seria invenção, hipótese. Na medida em que a palavra “conhecimento” tem algum 

significado, o mundo se torna cognoscível; mas é interpretável por outro lado, não há 
qualquer significado por trás disso, mas incontáveis significados. (NIETZSCHE, 

1968, p. 267)  

As ideias questionadoras de Nietzsche perpassam o século XIX, mas ainda se chocam 

com o forte crescimento do Positivismo, como já mostrado através do desenvolvimento do 

Positivismo Lógico e da Evolução Positivista Baseada na Física, que são criados e se 

                                                
25 Segundo Nietzsche (1968), o niilismo pode ser dividido em duas categorias: negativo e positivo. Estas duas 

categorias podem ser subdivididas em outras duas: passivo e ativo. A classificação é feita com base no impulso e 

a visão que se tem da vida e da morte, e qual a atitude a ser tomada nessas duas dicotomias. O niilismo negativo 

é aquele que compreende que a vida não tem valor e que o ser humano está só e desamparado no universo. É a 

vontade do nada. Reconhece os valores antigos como sendo falsos, porém se considera impotente para destruí-

los e fixar novos valores. Já o niilista positivo é aquele que, embora reconheça que os valores criados são todos 

falsos, se esforça para exercer sua vontade de potência para criar novos valores e firmar sua existência sem o 

constante vínculo à Deus (desapego). O niilismo passivo é a negação do desperdício da força vital na esperança 

de uma recompensa ou de um sentido para a vida, indo de oposição à moral cristã. Este tipo de niilismo diz que 

se a vida for ser regida por qualquer tipo de padrão moral, com objetivo à vida após a morte em um mundo 

superior, o homem mente a si próprio e vive em uma mentira. Já o niilismo ativo renega os valores metafísicos e 
redireciona a sua força vital para a destruição da moral, onde a contemplação do nada acontece. Ao negar a 

metafísica (e consequentemente, Deus e até a ciência), a pessoa passa a criar seus valores. 
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consolidam até a primeira metade do século XX. A virada para o questionamento maciço do 

Positivismo como guia da ciência acontece após a Segunda Guerra Mundial. Com as 

atrocidades ocorridas no conflito, aliada à descoberta do Holocausto, a falta de fé no 

Positivismo e até na própria humanidade atingiu vários pensadores das Ciências Sociais. 

Segundo Resende (2011, p. 28), ao invés de previsões sobre o futuro, a sociedade começou a 

discutir seu fim. Percebeu-se, naquela época, uma ruptura grave no mundo como se conhecia 

e o projeto positivista começou a ser questionado. O grande dilema para esses pensadores, de 

acordo com a autora (p. 30), foi a ruptura na ordem das coisas até então. O que era certo se 

tornou incerto; o que era uno e coerente, fragmentava-se; e o que tinha significado, entrou em 

colapso. Com isso, o homem perdeu sua direção, não podendo recorrer às crenças que tinha e 

caindo no niilismo negativo. 

Neste momento, pensadores como Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard e Zygmunt 

Bauman, influenciados pelos autores da Escola de Frankfurt, começaram a avaliar 

criticamente a modernidade defendida pelo Positivismo. Eles reconheceram que algumas 

sociedades se deslocaram para um novo estágio. Isso leva ao surgimento da pós-

modernidade
26

, que levaria seus pensadores a rejeitar a possibilidade de uma teoria universal, 

como a proposta por Comte no Positivismo. O pensamento pós-moderno e, 

consequentemente, o pós-positivista, rejeitariam a possibilidade de criar um conhecimento 

universal e neutro. 

Toda a discussão feita por esses autores delimitou uma série de mudanças que 

demonstrariam a evolução do Pós-Positivismo, como uma forma de superar os pressupostos 

positivistas. Resende (2011, p. 32) coloca que, enquanto o Positivismo considera que o 

indivíduo é autônomo, a verdade é absoluta, a humanidade evolui, a História é um fato 

fidedigno e o conhecimento é acumulável, neutro de valores e soluciona problemas, o Pós-

Positivismo coloca que o indivíduo é produto da estrutura social e imagina ser autônomo, que 

as verdades são múltiplas, a humanidade não é predestinada a evoluir, a História é ditada por 

quem possui poder e o conhecimento pode ser desconstruído, servindo para reflexão crítica e 

sempre achando pessoas interessadas em obtê-lo.  

Outra questão de confronto entre as duas correntes é a previsibilidade homogênea de 

ações e fatos. Enquanto o Positivismo acredita nesta possibilidade, o Pós-Positivismo acredita 

no acaso e na heterogeneidade. Isso faz com que signos e significados sejam instáveis e 

                                                
26 Segundo Jean-François Lyotard, em “A Condição Pós Moderna” (1986), a Pós-Modernidade é um período 

onde as metanarrativas (as narrativas que vão além das próprias narrativas) chegam ao fim. A ciência e o 
conhecimento existente são colocados em dúvida constantemente, por meio da desconstrução, desconfiança, 

interpretação e das suspeitas. 
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mutáveis, enquanto os positivistas sequer pensam isso, trabalhando, inclusive, com 

identidades fixas. 

 

3.2.2 A Virada Linguística 

 

Um fato científico influenciou o surgimento do Pós-Positivismo: é a Virada 

Linguística
27

, que iniciou na Filosofia e se desenvolveu na Linguística, em meados da década 

de 1960 e chegando ao ápice na década de 1970, em um período de grandes questionamentos 

na Europa, principalmente com as manifestações e levantes populares na França.  

De acordo com Nigro (2007, p. 33), a Virada Linguística deseja pensar a linguagem e 

o processo de significação em outras bases. Segundo a autora: 

No lugar de uma filosofia centrada na consciência e no sujeito, surge uma filosofia 

que, através da investigação sobre o funcionamento da própria língua, tenta 

esclarecer os problemas filosóficos tradicionais através de uma crítica da própria 
linguagem em que tais problemas são elaborados. (NIGRO, 2007, p. 33) 

 Ainda segundo a autora (p. 33), “a Virada propõe um novo enfoque para os velhos 

problemas da metafísica, ao abandonar a noção de que o pensamento é algo da ordem da 

subjetividade” (NIGRO, 2007). 

Alguns dos pensadores influenciados pela Virada Linguística seguem as ideias 

estruturantes da linguagem propostas por Saussure (1988). Segundo ele, dentro do ambiente 

linguístico, as definições de conceitos (ou de algo) não podem existir de forma independente 

das palavras ou sem receber algum signo linguístico (o nome). O signo linguístico é a junção 

do significado (o conceito que foi formado sobre aquilo que foi dito) com o significante (a 

imagem acústica, que é a imagem que o cérebro remete quando se escuta uma palavra). 

Isso significa que as diferenças entre os significados de uma palavra estruturam a 

nossa percepção. Por exemplo, o signo linguístico (isto é, o nome de algo) “cadeira” só existe 

porque várias convenções deram o significado de um objeto de madeira usado para sentar a 

este signo linguístico.  

Como coloca Saussure (1988), são essas convenções, feitas ao longo de séculos, que 

constroem o mundo. E essa construção acontece por meio da linguagem e, consequentemente, 

                                                
27 Sobre a Virada Linguística no ambiente de Relações Internacionais, Resende (2011, p. 64) elenca quatro 

mudanças trazidas ao pensamento da área, a saber: (I) a caracterização da linguagem como constituinte de 

realidades, sujeitos, identidades e interesses, o que exclui a possibilidade de uma verdade objetiva além das 

representações linguísticas às quais fazemos referência; (II) o entendimento da linguagem como prática social e 

política para transformação ou conservação da ordem social; (III) o reconhecimento das formas em que os 
discursos reprimem diferenças e naturalizam hierarquias; (IV) a busca pela emancipação requer a contestação e a 

resistência aos discursos dominantes. 
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pelo discurso. Jamais seria possível nomear “árvore” com este signo linguístico se não 

houvesse convenções que definissem este signo ao ser com troncos e folhas. Saussure também 

pontua, em sua obra, que a fala seria mais importante hierarquicamente do que a escrita, já 

que esta só existiria em função da primeira. Com isso, a escrita nada mais seria que um 

reflexo do processo de fala. 

Outra questão colocada por Saussure é a arbitrariedade dos signos. A arbitrariedade do 

signo linguístico se dá pelo fato de que o significado não exprime a função exata da imagem 

acústica. Ou seja, o signo para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra.  

Um exemplo é o significado da palavra francesa boeuf (boi) que tem por significante 

(b-o-f) de um lado da fronteira franco-germânica, e (o-k-s) do outro. A arbitrariedade 

acontece também por conta da língua, que é herança de gerações anteriores. Como as 

convenções históricas definiram anteriormente quais seriam os signos linguísticos, o poder de 

mudança por parte de um indivíduo é sem sentido. 

Com isso, tudo que se tem dentro da crença de realidade só existe por meio de uma 

convenção de signos linguísticos, que se transforma na linguagem. Para Saussure, tudo que 

não é construído no ambiente da linguagem simplesmente não existe na realidade, porque não 

recebeu um signo linguístico, muito menos um significado, tendo apenas uma imagem 

acústica (o significante) sem qualquer definição linguística.  

Além disso, é importante considerar que o signo linguístico nasce de um contexto, isto 

é, para ter significação numa língua é preciso fazer a análise do signo dentro de um contexto. 

Um exemplo é na Língua Portuguesa, onde a palavra manga possui duas significações 

distintas: parte do vestuário e fruto. 

Saussure recebeu muitas críticas
28

 por conta de suas ideias. O crítico mais ferrenho foi 

o argelino Jacques Derrida. Derrida (2013) discorda de Saussure colocando que ele pensaria a 

escrita como uma mera representação da fala, que nada acrescentaria a ela. Derrida acredita 

que a escrita antecede a fala. E a fala é uma representação da escrita, usando como base os 

primórdios da humanidade, onde não havia código de fala consolidado, mas havia um código 

de escrita incipiente, que funcionava. Para Derrida, o que é dito é credibilizado e ganha juízo 

de valor moral indireto. O autor coloca que para desconstruir o que foi dado credibilidade, 

basta pegar o julgamento moral construído previamente e dar sua interpretação. 

Outro autor muito utilizado na Virada Linguística é Wittgenstein (1953). Ele coloca 

que a linguagem possui algo chamado “jogos de linguagem”. Esses jogos acontecem em um 

                                                
28 É importante considerar que alguns autores e pensadores da linguística seguiram as ideias de Saussure, 

enquanto outros discordaram e romperam com elas, propondo alternativas teóricas, como o caso de Derrida. 
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ambiente onde os atores se relacionam dentro de um contexto, por um momento determinado 

e são constrangidos por regras específicas deste contexto. Nisso, os atores envolvidos se 

influenciam mutuamente. Wittgenstein coloca que esses jogos podem assumir incontáveis 

formas: 

“Mas quantos tipos de sentenças existem? Digamos asserção, questão, comando? – 

Há incontáveis 5 tipos: incontáveis tipos diferentes de uso do que chamamos de 

‘símbolos’, ‘palavras’, ‘sentenças’. E essa multiplicidade não é algo fixo, dada de 

uma vez por todas; mas novos tipos de linguagem, no vos jogos de linguagem, como 

podemos dizer, vêm à existência, e outros tornam-se obsoletos e ficam esquecidos. 

(...) Aqui o termo ‘jogo de linguagem’ tem o objetivo de destacar o fato de que falar 
6 a linguagem é parte de uma atividade, ou de uma for ma de vida.” (Wittgenstein, 

1953, § 23) 

De acordo com Moraes y Blanco (2009, p. 19-20), a posição de Wittgenstein 

demonstra a importância do contexto e da impossibilidade de se sustentar a crença em uma 

ontologia baseada na imutabilidade e na recorrência. Com isso, ao se promover essa nova 

ontologia, acaba-se gerando consequências importantes para o comprometimento 

metodológico que se tinha com o positivismo. 

Outro ponto importante que Wittgenstein levanta é que uma palavra (ou conceito) não 

possui significado fixo. Segundo ele (§43), o significado de uma palavra é seu uso na 

linguagem. Ou seja, em determinados contextos e em determinados jogos de linguagem, o 

significado de determinados termos pode assumir diferentes ideias. 

 

3.2.3 Os pressupostos de Hooker para o Pós-Positivismo 

 

No artigo “Surface Dazzle, Ghostly Depths: An Exposition and Critical Evaluation of 

van Fraassen's Vindication of Empiricism against Realism”, Hooker (1985) faz uma defesa do 

empiricismo. Mesmo não sendo a proposta inicial, durante o texto, o autor elenca (p. 156-157) 

10 pressupostos que passaram a nortear o pensamento do Pós-Positivismo. São eles: 
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QUADRO 2 - os 10 pressupostos do pensamento Pós-Positivista 

Teorias não podem ser reduzidas a observações 

O método científico não é meramente vinculado à lógica 

Observação não é teoricamente neutra 

Teorias não são historicamente cumulativas 

Os fatos são carregados de teoria 

A ciência não é isolada a partir de indivíduos humanos 

A ciência não é isolada da sociedade 

O método não é atemporal e universal 

A lógica não deve ser privilegiada 

Não há abismo entre fato e valor 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados extraídos de Hooker (1985, p. 156-157) 

 

Os pressupostos acima, de acordo com Santos (2016, p. 57), não se referem a ideias de 

um autor em específico, mas a um conjunto de pontos levantado por vários autores como 

contraponto aos pressupostos positivistas. Hooker (p. 157) coloca que desses 10 pressupostos 

os cinco primeiros tiveram "apoio esmagador". Para entender isso, é necessário observar 

detalhadamente esses cinco pressupostos. Quando Hooker coloca que “teorias não podem ser 

reduzidas a observações”, significa que o pressuposto da observação constante do objeto de 

pesquisa, colocado pelo Positivismo, reduziria o processo teórico, deixando a construção 

científica refém deste processo positivista. Nesta mesma linha, como o método científico não 

é meramente vinculado à lógica, é necessário usar e vinculá-lo a outras questões, como testes, 

para verificar a falibilidade de uma proposição científica.  

A neutralidade, defendida pelo Positivismo como necessária para a separação entre 

pesquisador e objeto, é visto pelo pressuposto pós-positivista como algo que não acontece, já 

que segundo Hooker, a observação não é teoricamente neutra. O pesquisador, dependendo da 

situação, não consegue se separar daquilo que observa. O autor critica (p. 177) a ideia de que 

o pesquisador observador seja um mero espectador da realidade, indo contra a “excitação da 

aventura humana”. 

Como a neutralidade não acontece, isso influencia o campo teórico. Neste momento, 

as teorias evoluem com o passar dos anos, podendo até ser substituídas por outras mais 

modernas, fazendo com que elas não sejam historicamente cumulativas. Por fim, os fatos são 

carregados de teoria, pois nenhuma proposição poderia ser referenciada fora do contexto de 

uma ampla rede de crenças, que, de acordo com Becker (2009, p. 24), descreverá quais 
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características terá, quais características podem ser observadas e quais poderão ser inferidas 

por meio de características visíveis. 

Após vermos os cinco principais pontos, não é possível nos furtar aos outros tópicos 

restantes. Quando Hooker diz que a ciência não é isolada a partir de indivíduos humanos e 

nem da sociedade, ele coloca que tanto a produção quanto o produto resultante da ciência não 

pode ser agrupada em um nicho específico. Ela precisa considerar o contexto dos indivíduos e 

sobretudo da sociedade em que se encontram, já que a ciência não pode excluir esses fatores 

(que podem ser determinantes para o resultado). 

Outra questão colocada por Hooker é a importância de considerar o método como não 

sendo algo atemporal e universal. Ou seja, é importante considerar que um método científico 

consagrado há 1000 anos atrás pode não ser útil nos tempos atuais, cabendo uma atualização e 

até a procura de novos métodos. Isso também leva a questão da universalidade metodológica. 

Será possível que um método testado e aprovado em determinado local A pode ter a mesma 

eficácia em um local B, sem considerar as especificidades regionais e da população? O 

método científico precisa considerar essas questões subjetivas para que possa atingir os 

resultados. E isso leva a outra questão: se o método do local A for aplicado no B, sem 

considerar questões subjetivas, o pesquisador vai esperar uma lógica na aplicação e, 

consequentemente, nos resultados. Esse é o cuidado que Hooker aponta: a lógica não deve ser 

privilegiada em detrimento de outros fatores tão (ou mais) importantes quanto para a 

produção da ciência. 

Por último, o autor atenta que, diferentemente o que o Positivismo coloca, não há 

abismo entre fato e valor. Como pontua Ferreira (2013), séculos de discussões colocaram que 

“fatos” são constatações objetivas e “valores” são meras impressões subjetivas, criando um 

abismo entre os dois conceitos. Mas na verdade, eles podem se ligar, emaranhando-se em 

ideias que, dependendo da situação, podem não se dissociar. 

Algo a se ressaltar nos 10 pressupostos colocados por Hooker é a conexão do contexto 

social à produção do conhecimento. Quando Hooker coloca que a ciência não é isolada da 

sociedade, tem-se aí um chamado claro para que a ciência olhe para a sociedade e produza 

conhecimento sem ignorá-la. 

 

3.2.4 O Pós-Positivismo em Relações Internacionais 

 

Com o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética e a consequente vitória do 

Capitalismo, as correntes teóricas existentes (calçadas no arcabouço positivista) não 
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esclareciam o ambiente internacional e não forneciam respostas adequadas ao movimento 

global do fim da década de 1980 e início da década de 1990. Até então, a previsibilidade do 

Sistema Internacional vigente permitia a observação de eventos regulares, o que contribuía 

para a manutenção das correntes positivistas em RI. A ruptura abrupta da bipolaridade política 

foi surpreendente, porque até então a área de Relações Internacionais jamais tinha passado por 

algo parecido. Como Resende coloca (2011, p. 33), a forma como a Guerra Fria terminou, 

sem conflitos armados diretos entre EUA e URSS, escapou a toda e qualquer previsão ou 

antecipação por parte dos analistas internacionais. Nesta conjuntura, o que surgiu foi um 

cenário de confusão teórica, para o qual os referenciais tradicionais mostraram-se 

inadequados, com o surgimento de novos questionamentos de pesquisadores que 

relativizaram o arcabouço positivista. Então, como encontrar novas respostas? O que viria 

após o Positivismo, já que as teorias existentes até então não respondiam as perguntas dos 

analistas e do mundo? 

Neste momento de questionamento e virada, o Pós-Positivismo
29

 ganha força em 

Relações Internacionais
30

, em uma abordagem composta por Construtivistas e Pós-

Estruturalistas
31

. Apesar de alicerçadas no mesmo arcabouço teórico, as duas abordagens 

possuem diferenças importantes. Os construtivistas, por exemplo, não se distanciam tanto 

como os Pós-Estruturalistas das ideias positivistas e até aceitam determinadas questões 

trazidas pelo Positivismo (o que coloca a corrente na via media entre Positivismo e Pós-

Positivismo, como elucida Adler [1999]), a construção do discurso por meio da realidade, a 

importância do papel do contexto (já que o Construtivismo considera as narrativas um aspecto 

importante dentro da análise) e a busca por padrões de lógica. Por outro lado, os pós-

estruturalistas relativizam o Positivismo, colocam o discurso como base (considerando, 

inclusive, o não-discurso) e a busca por padrões de contradição para dar sentido aos 

fenômenos.  

                                                
29 O Pós-Positivismo também pode ser chamado de Reflexivismo ou Pós-Modernismo. 
30 A partir de 2000, o Pós-Positivismo ganha outras correntes, como Feminismo, Pós-Colonialismo, 
Neomarxismo (Teoria Crítica) e Realismo Neoclássico. Alguns possuem base mais Construtivista e outros, mais 

Pós-Estruturalistas. 
31 Dentro do Pós-Estruturalismo em Relações Internacionais, dois autores se destacam: David Campbell e Rob 

Walker. O primeiro trabalha com o papel do outro nas relações internacionais. Para Campbell (1998), o Estado 

não quer acabar com seus inimigos, mas sim, quer administrá-los. Se o Estado acabar com o inimigo, ele acaba, 

já que o inimigo mantém a ideia de um Estado protetor contra as ameaças exteriores. E isso leva o autor a 

observar que a política externa serve para construir abismos entre os Estados, e não pontes, criando sentimentos 

como o nacionalismo. Já Walker (1993), usando a desconstrução Pós-Estruturalista, tenta desconstruir a visão do 

“internacional”. Uma das desconstruções feitas pelo autor é a da dicotomia interna/externa. Esta questão será 

detalhada nas próximas páginas desta dissertação. Um ponto importante que define os Pós-Estruturalistas em RI 

é a forma radical com que os pesquisadores da corrente negam o Positivismo, enquanto os Construtivistas são 
menos radicais. É importante ressaltar que o prefixo “pós” não significa um rompimento com o Estruturalismo, 

mas sim, uma outra forma de abordagem. 
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O surgimento do Pós-Positivismo também deu luz a um novo Grande Debate Teórico 

nas Relações Internacionais, entre este grupo e os Racionalistas
32

 (mais positivistas), onde 

questões ontológicas, epistemológicas e de temporalidade serão debatidas entre as duas 

correntes.  

Segundo os pós-positivistas, o Positivismo não compreende que fatores como cultura e 

contexto social envolvem os atores. Outro fator apontado é a realidade. Enquanto o 

Positivismo a analisa por forma empírica e separando – de forma neutra - objeto do 

pesquisador, no Pós-Positivismo ela ganha uma nova abordagem, ao colocar a percepção dos 

atores como fundamental. É ela que atribuirá significados à realidade e ao ambiente em que se 

inserem. 

No campo de Relações Internacionais, os pós-positivistas acreditavam ter a capacidade 

de explicar melhor o Sistema Internacional do que as teorias positivistas e seu viés racional. A 

dinâmica das pessoas é infinita e subjetiva e, por isso, não pode ser limitada por conceitos 

universais, como defende o positivismo. Como as relações interpessoais ocorrem através de 

questões subjetivas, as Relações Internacionais identificavam essa subjetividade também no 

ambiente internacional. Para Santos (2016, p. 70), se considerarmos o pressuposto racionalista 

de que a realidade é objetiva, não haveria, portanto, separação entre crenças e valores da 

prática de seus atores, algo que se encaixa na visão pós-positivista. Com isso, o mundo não 

seria dado, mas construído à medida que novos saberes e práticas são inseridas, de forma 

constante e mutável.  

Waever (1997) coloca que, para os pós-positivistas, normas e regimes não poderiam 

ser estudados de forma objetiva, mas intersubjetivamente, por meio de métodos não-

positivistas. Ou seja, para os pós-positivistas, as questões subjetivas tinham mais peso que as 

objetivas. Justamente por isso é importante compreender o impacto da subjetividade na 

análise pós-positivista. Como a ação seria socialmente construída (ou seja, as ações são 

moldadas e edificadas a partir do meio social onde o ator está inserido), linguagem, 

identidade, questões sociais e culturais passaram a ser consideradas dentro das análises da 

corrente teórica. 

As observações acima indicam alguns dos motivos metodológicos que culminaram no 

rompimento do monopólio positivista em Relações Internacionais. Para Weaver (p. 21-22), a 

introdução do Pós-Positivismo nos Debates de RI ocasionou uma ruptura no status quo da 

                                                
32 Após o Debate Neo-Neo, neorrealistas e neoliberais se unem no debate Racionalista porque o Reflexivismo 

critica o Positivismo inserido no debate das duas correntes citadas anteriormente. Nisso, as diferenças são 
colocadas de lado para que o arcabouço positivista de Neorrealismo e Neoliberalismo seja defendido dentro do 

Racionalismo. 
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metodologia do campo. Para Waever, enquanto o Debate Neo-Neo era feito para existir um 

“acordo posterior” entre as duas correntes, o debate entre pós-positivistas e racionalistas teria 

como consequência um cisma metodológico. Segundo ele, os pós-positivistas acreditavam 

que as ideias racionalistas seriam dominantes e corresponsáveis por suportar uma ordem 

repressiva, enquanto muitos racionalistas veem os pós-positivistas como subversivos, 

anticientíficos e “geralmente uma má influência para os estudantes”.  

Uma questão importante no Pós-Positivismo é a soberania. A soberania, de acordo 

com Barros (2017), é mais uma questão ficcional e social do que verdadeiramente de 

independência. Citando Onuf (2013), a autora coloca que, dentro desse mundo ficcional, as 

relações sociais empreendidas por um Estado são muito importantes, então ele precisa de um 

reconhecimento de seus pares para se identificar como um ator estatal de fato. Assim, 

segundo a autora (2017, p. 10), apenas com a aceitação dos outros Estados, um Estado seria 

reconhecido como tal, independente e "ingressando em um seleto clube de entidades guiadas 

pelo princípio da soberania" (BARROS, 2017, p. 10). Ela observa que a ontologia, surgida 

como resultado de uma construção histórica, define essa questão de soberania:  

A proposição é estabelecida tendo como fundamento a ontologia social, ou seja, a 

crença de que na base da própria existência do Estado estão as relações que ele 

desenvolve com seus semelhantes. (BARROS, 2017, p. 10) 

Outro aspecto importante é a dicotomia interna/externa ou inside/outside. Segundo 

Walker (1993), a política doméstica é representada como o domínio do progresso e onde há 

ordem, enquanto a esfera internacional é colocada pelos próprios pensadores de RI como um 

ambiente anárquico, despido de comunidade, de progresso e de valores. Isso transforma, 

segundo ele, o internacional não tendo ética e, além disso, condenado ad eternum à repetição, 

sem qualquer evolução Nisso, ele pontua que enquanto o Ambiente Internacional e as pessoas 

acreditarem que aquilo que está interno (inside) é bom e o que está no externo (outside) é 

ruim, nada no plano global será resolvido, já que Estados fortes tentarão se impor aos fracos 

por crerem que seu ambiente interno é melhor que o do outro, que é externo.  

Para desenvolver mais as ideias Pós-Positivistas, as próximas linhas deste trabalho 

apresentarão os conceitos sobre uma das correntes: o Construtivismo e as ideias de três dos 

seus principais autores: Wendt, Kratochwil e Onuf. 
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3.3 Construtivismo 

 

O Construtivismo é uma das correntes do Pós-Positivismo e com bases criadas na 

Virada Linguística
33

. Reus-Smit pontua (2005, p. 195-196) que o Construtivismo ascendeu 

por quatro fatores, a saber: (I) a possibilidade de demonstrar o poder heurístico das 

perspectivas não-realistas. Ou seja, as perspectivas não-realistas também poderiam ser usadas 

como processos cognitivos e criativos para investigar o ambiente internacional; (II) a falta, 

por meio das teorias existentes até então, de explicações sistêmicas após o fim da Guerra Fria; 

(III) a necessidade dos novos pesquisadores em compreender o mundo no pós-Guerra Fria e 

os novos atores surgidos na década de 90; (IV) a frustração dos pesquisadores com as falhas 

das teorias racionalistas, que se entusiasmaram com o Construtivismo e passaram a adotá-lo. 

Como o Racionalismo não previu a queda do Socialismo, pesquisadores começaram a 

questionar o arcabouço racionalista e decidiram se associar ao Construtivismo, que dava 

novas possibilidades analíticas. 

Apesar do final dos anos 80 e do Pós Guerra Fria serem considerados os marcos 

iniciais do Construtivismo, Adler (2012, p. 118) observa que autores como Karl Deutsch e 

Ernst Haas já desenvolviam - na década de 1950 - teorias parecidas com o Construtivismo, 

nas quais o estudo das identidades comunitárias era a base do pensamento. 

Adler (2012, p.114) pontua que a construção científica do Construtivismo possui três 

camadas de compreensão, que envolvem metafísica
34

, teorias social e de RI e estratégias de 

pesquisa. Essas estratégias, de acordo com o autor, permite a um construtivista utilizar em 

suas pesquisas métodos positivistas, pós-positivistas, quantitativos, qualitativos ou uma 

combinação de todos. 

Nos próximos tópicos, o trabalho se debruçará e aprofundará nas ideias do 

Construtivismo de Wendt, Kratochwil e Onuf. Apesar de apresentarem abordagens diferentes, 

Adler coloca (2012, p. 121) que todas as vertentes do Construtivismo convergem para uma 

ontologia que retrata o mundo social como processos e estruturas intersubjetivas e 

coletivamente significativas. 

                                                
33 A Virada Linguística operada por alguns construtivistas põe a análise do discurso – e, mais especificamente, 

das regras e normas que organizam e regem o discurso – como central na análise dos eventos sociais em geral, e 

das Relações Internacionais em particular. O que interessa aos construtivistas da Virada Linguística são as 

normas e regras que constroem o discurso que acaba se referindo ao mundo social. É nesse sentido que esses 

construtivistas consideram que a realidade é socialmente construída. 
34 Adler acredita no Construtivismo enquanto instância metafísica devido à realidade que os pesquisadores 
procuram conhecer e sobre o conhecimento no qual procuram interpretar a realidade. Essa visão foi aplicada não 

apenas em RI, mas nas Ciências Sociais no geral. 
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3.3.1 Construtivismo de Wendt 

 

Um dos principais autores da corrente construtivista das Relações Internacionais, o 

alemão Alexander Wendt possui dois textos que serão apresentados e discutidos nas próximas 

linhas: “Social Theory of International Politics”
35

, publicado em 1999, e “A Anarquia é o que 

os Estados Fazem Dela”, publicado em 1992. Para um fluxo melhor de informação, os temas 

serão discutidos da seguinte maneira: conceituação de Construtivismo segundo Wendt, 

questão agência-estrutura, anarquia e cultura
36

. Essa distribuição não segue necessariamente a 

ordem cronológica das obras citadas. 

Para o autor (1999, p. 1), o Construtivismo seria um "idealismo estrutural", baseado 

em dois pilares. O primeiro representa uma abordagem idealista ou materialista
37

 da vida 

social, com ênfase no compartilhamento de ideias. Segundo Tolossa (2004, p. 23-24), 

idealistas e materialistas acreditam que agentes e estrutura são interdependentes.  

Porém, os dois grupos discordam em relação ao grau de interdependência. Para 

materialistas, as estruturas podem ser reduzidas às propriedades e às interações dos agentes, 

enquanto os idealistas creem que a estrutura tem propriedades irreduzíveis. Com este conflito, 

Wendt adota uma posição intermediária para tratar a relação agente-estrutura, colocando-os 

em co-constituição e lhes dando o mesmo status ontológico, salientando as relações de co-

determinação ou de interação.  

O segundo pilar é holista ou estruturalista por sua ênfase nos efeitos importantes das 

estruturas sociais, sendo um contraponto à visão individualista de que as estruturas sociais são 

redutíveis aos indivíduos. Tolossa (2004, p. 18-19) observa que holistas e estruturalistas 

reconhecem o papel das ideias, mas não concordam quanto a seus efeitos na vida social.  

Estes dois pares sociológicos, para o autor, criam as seguintes combinações: 

materialistas individualistas (algo próximo ao realismo clássico), materialistas holistas 

                                                
35 Na obra, dividida em duas partes (teoria social e política internacional, respectivamente), o autor desenvolve 

uma teoria apresentando o Sistema Internacional como uma construção social. Segundo Riche (2012, p. 24), um 

dos objetivos de Wendt com o livro era desenvolver uma teoria do sistema de estados capaz de se contrapor ao 

neorrealismo de Kenneth Waltz. 
36 Apesar de ser fator importante no Construtivismo, o discurso aparece de forma ínfima no pensamento de 

Wendt, não sendo relevante em sua obra. 
37 Tolossa (2004, p. 18-19) pontua que o materialismo acontece quando os efeitos do poder, dos interesses 

institucionais ou dos atores ou das instituições são explicados pelas forças materiais ‘brutas’. Já o idealismo 
surge quando, dentro da sociedade, o fato mais importante “é a natureza e a estrutura da consciência social, 

entendida como distribuição de ideias ou conhecimento” (TOLOSSA, 2004). 



 72 

(próximo ao neorrealismo e ao marxismo), idealistas individualistas (próximo ao liberalismo) 

e idealistas holistas (próximo ao construtivismo e teorias pós-modernas). 

É possível enxergar o que foi dito acima no quadro abaixo desenvolvido por Wendt: 

 

QUADRO 3 - Quadro estrutural das teorias feito por Wendt 

 

Fonte: WENDT, 1999, p. 32 

  

Ao calçar o Construtivismo na estrutura, Wendt trabalha muito de seu pensamento na 

questão agência-estrutura. Para explicar a questão da estrutura de sua teoria, Wendt se baseia 

em dois pensamentos, a saber: (I) composição material ou social de uma estrutura; (II) a 

forma como estrutura e agentes se relacionam.  

A estrutura
38

 também vem ao encontro a Interesses e Identidades. O autor caracteriza a 

estrutura (1999, p. 23) como uma distribuição de conhecimento ou ideias que irão coordenar 

as ações dos agentes. Com isso, ele define a estrutura como um fenômeno social (e não só 

material). As identidades construídas coletivamente que resultam deste fenômeno social 

compõem, em conjunto, a estrutura do mundo social. O significado resultante desse encontro 

coletivo cria as estruturas que organizam a ação dos agentes.  

                                                
38 Sobre a estrutura, é importante saber o que Waltz e Wendt pensam sobre o assunto. Em primeiro lugar, os dois 

autores são Estruturalistas. Para Waltz, a estrutura é material e muda comportamentos. Wendt, por sua vez, 
acredita que a estrutura é ideacional, muda comportamentos e identidades. Além disso, Wendt pontua que a 

estrutura deverá conter condições materiais, interesses e ideias. 
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O caráter anárquico do ambiente internacional é uma questão importante no 

Construtivismo de Wendt. O autor coloca (2005) que o processo de anarquia do Sistema 

Internacional tem um papel meramente permissivo dentro deste ambiente, dando brechas para 

a manutenção da balança de poder e até a própria interpretação da Anarquia, colocando este 

processo em xeque. Com isso, conflitos e cooperações são constituídos em um processo que 

combina agente e estrutura, por meio de processos subjetivos constantes, o que justifica o 

interesse do Construtivismo em analisar a cultura dos agentes. Essa análise pode explicar os 

motivos pelo qual um agente entrou em conflito ou cooperou com outro. A subjetividade da 

ação ajuda a explicar os propósitos da ação, bem como pode reproduzir ou transformar a 

sociedade e até mesmo a própria identidade daquele agente. As trocas sociais entre os 

diferentes atores estruturam interações, que teoricamente são interdependentes. 

O autor pontua que, no Sistema Internacional, não há uma “cultura de anarquia”, mas 

sim, uma ausência de comando. Para ele, o conceito tradicional de anarquia no Sistema 

Internacional (onde não há uma autoridade central que ordena o mundo, dando espaço ao 

ambiente anárquico entre os Estados, e que há inexistência do monopólio legítimo e 

organizado do uso da força no plano internacional) não é, necessariamente, algo que será 

seguido por todos. Para ele, haveria três tipos de anarquia: inimigos, rivais e amigos. Mas 

Wendt renomeia estes três tipos em anarquias Hobbesiana, Lockeana e Kantiana, 

respectivamente. Essa mudança aponta para uma decisão de caracterização cultural da 

anarquia. Para ele, estes tipos anárquicos: 

Podem ser encontrados em sub-sistemas regionais do sistema internacional – os 

'complexos de segurança' de Buzan – ou no sistema como um todo. Finalmente, 

embora possam ser afetadas por culturas no nível doméstico ou transnacional, as 

culturas que interessam aqui são do sistema de estados. Isto significa que mesmo 

que as culturas domésticas tenham pouco em comum, como no 'choque de 
civilizações' de Huntington, o sistema de estados ainda pode ter uma só cultura que 

afeta o comportamento de seus elementos (WENDT, 1999, p. 257) 

Segundo o autor (1999, p. 312), se existirem quaisquer mudanças estruturais, elas 

serão historicamente progressivas. Assim, mesmo se não houver nenhuma garantia de que o 

futuro do sistema internacional será melhor do que o seu passado, pelo menos, não há razão 

para pensar que não será pior. 

Uma das considerações feitas pelo autor é a importância da cultura dentro do ambiente 

internacional, que pode alterar o processo de estrutura. Segundo ele (1999, p. 158), existe uma 

cultura dentro do ambiente internacional que dá uma espécie de “regras do jogo político” aos 

atores. Essas regras implicam saber o que um Estado é, o que a soberania implica, o que 

direito internacional requer, o que são regimes, como a balança de poder funciona, como se 
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engajar em diplomacia, o que constitui guerra, o que é um ultimato, dentre outras questões. 

Essas regras são conhecidas não apenas pelos próprios Estados, mas também por 

pesquisadores, que tratam essas regras por meio de um contexto para compreender os 

movimentos comportamentais dos atores. 

Para Wendt (p. 160), essas formas culturais específicas apresentadas como normas, 

regras, instituições, convenções, ideologias, costumes e leis são todas feitas de conhecimento 

comum, algo que os construtivistas trabalham. Ainda para o autor (p. 164), “a cultura é mais 

do que um somatório das ideias partilhadas que os indivíduos têm em suas cabeças, mas 

"comunalmente sustentadas" em um fenômeno inerentemente público”. 

Sobre identidade, Wendt (1999, p. 224) pontua que ela é uma: 

[...] propriedade de atores intencionais que gera disposições de motivação e 
comportamento. Isto significa que na sua base a identidade é uma qualidade 

subjetiva ou do nível da unidade, enraizada na auto-concepção do ator. Contudo, o 

significado desta concepção vai depender frequentemente de outros atores 

representarem o primeiro da mesma forma, e nesse sentido a identidade vai ter uma 

qualidade intersubjetiva ou sistêmica (WENDT, 1999, p. 224) 

Outra questão importante sobre identidade que o autor levanta é a do interacionismo 

simbólico
39

. Isto é, a representação de um papel dentro da sociedade a partir da interação 

subjetiva dos atores. O Construtivismo considera que o interacionismo simbólico entre 

indivíduos gera estrutura social, seja cooperativa ou conflitiva. Nesta interação dos atores em 

Relações Internacionais e Estados, é possível perceber a representação de diferentes selves 

através da ação coordenada de várias unidades. Desta forma, entidades internacionais 

tentariam passar a sensação de ser um só self através do trabalho em equipe. 

A medida em que fazia seus textos, Wendt recebeu diversas críticas. Uma das maiores 

críticas das ideias do autor foi Maja Zehfuss. A autora centra suas críticas no processo de 

Wendt em transformar o Construtivismo em uma ponte entre Racionalismo e Pós-

Positivismo. 

Zehfuss, inclusive, tem uma obra específica onde critica o Construtivismo e destina 

um capítulo só a críticas ao pensamento de Wendt. Em “Constructivism In International 

                                                
39 Segundo Santos (2016, p. 77), o interacionismo simbólico permite a compreensão sobre a maneira na qual os 

indivíduos interpretam as coisas e as outras pessoas com que interagem, e de que maneira a interpretação orienta 

o comportamento individual em situações específicas. O interacionismo simbólico pode ser compreendido com 

base em três premissas: (1) os seres humanos agem, em sua relação com as coisas, mediante o significado que 

elas têm para eles. Isso inclui tudo o que circunda o homem no mundo - objetos físicos (árvores, cadeiras); 

outros seres humanos - pai, mãe, uma vendedora de loja, os amigos e inimigos; instituições - escolas, governo, 

igreja; todos eles orientam as ideias e ações individuais e coletivas na vida diária; (2) o significado das coisas é 

derivado mediante a interação social que as pessoas têm ambas com as outras; (3) esses significados são 
modificados através de um processo interpretativo usado pela pessoa na forma como ela lida com as coisas que 

encontra. 
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Relations: the politics of reality” (2002), Segundo a autora (p. 41), um dos grandes problemas 

do pensamento de Wendt é a falta de uma explicação mais abrangente sobre a constituição 

das identidades. O autor quase não toca no conceito da construção da identidade a priori. Por 

tratar o Estado como unitário, sem considerar suas diferentes nuances, instabilidades e 

especificidades, Wendt não abordaria as intervenções do nível internacional na formação da 

identidade de um Estado, de acordo com Zehfuss. Outro aspecto ressaltado por Zehfuss é a 

existência de múltiplas representações de identidades diferentes que são discutidas no nível 

interno. Para a autora, um problema de Wendt é sua relação com o Positivismo e a tentativa 

de trabalhar com aspectos positivistas. 

Aspecto importante do Construtivismo, Wendt trabalha pouco com o discurso e quase 

o negligencia, ignorando a Virada Linguística em suas obras. Este é um fator muito criticado 

nas obras do autor. 

 

3.3.2 Construtivismo de Kratochwil 

 

Um dos autores que mais trabalha com o impacto da linguística no Construtivismo é 

Friedrich Kratochwil. Kratochwil foi um dos principais autores da Virada Linguística em 

Relações Internacionais
40

, que coloca as análises do discurso, das regras e normas que 

organizam e regem o discurso, como centrais na análise dos eventos sociais em geral, e das 

Relações Internacionais em particular. Para compreender as ideias de Kratochwil dentro do 

Construtivismo, serão expostos as principais visões do autor sobre esta abordagem, regras e 

normas e, em seguida, os pontos de dois textos que norteiam o pensamento do pesquisador: 

"Rules, norms, and decisions", publicado em 1989, e “Constructivism as an Approach to 

Interdisciplinary Study”, publicado em 2001. 

Kratochwil argumenta que (2001) o Construtivismo é uma abordagem e não uma 

teoria. Para ele, a abordagem construtivista é caracterizada por certos pressupostos 

ontológicos relativos à ação humana, ou práxis, bem como por algumas premissas 

metodológicas resultantes deste compromisso.  

O autor trabalha, em consonância com a teoria da ação comunicativa, de Jürgen 

Habermas, em um critério para racionalidade a partir de seu uso comum, em oposição ao 

conceito econômico. Kratochwil busca criticar o objetivismo das abordagens positivistas de 

                                                
40 O foco dos construtivistas da Virada Linguística são as normas e regras que constroem o discurso e que, 
consequentemente, acaba se referindo ao mundo social. É a partir da construção do mundo social que os 

construtivistas da Virada Linguística acreditam que a realidade é socialmente construída. 
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Relações Internacionais ao compreender a política como ação significativa, ao invés de 

instrumental. Contudo, para que a ação seja significativa ela precisa acontecer em um 

contexto intersubjetivo compartilhado, em que haja a mediação de regras e normas.  

Um dos principais pontos pesquisados por Kratochwil é a compreensão de como 

regras e normas são convincentes e ganham apoio dos atores. Para ele, quando há o 

envolvimento de um ponto de vista moral, argumentos são acordados e transformados em 

soluções, assim como no ambiente político. Isso só pode acontecer pela narrativa envolvida. 

Para Kratochwil, narrativas localizam os temas em questão, no que diz respeito aos 

significados compartilhados, oferecendo as ligações para a argumentação. Problemas políticos 

não têm apenas uma solução possível, ainda que sejamos capazes de reconhecer argumentos 

mais ou menos persuasivos. Normas e regras, organizadas narrativamente, estão sempre 

presentes, condicionam estratégias e definem o critério de racionalidade, porque estabelecem 

os significados intersubjetivos que permitem que atores dirijam suas ações uns aos outros, 

comuniquem-se, critiquem e justifiquem-se. Com isso, não importa como o mundo exterior é, 

já que a narrativa e a linguagem motivarão e moldarão entendimentos e ações. Isso significa 

que a linguagem não reflete apenas a ação, mas é seu fundamento e a própria ação. 

Para compreender melhor o que são regras, normas, ações e conhecimento, Kratochwil 

debruça-se no estabelecimento de suas bases conceituais. Neste processo, o autor também 

investiga três mundos imagéticos (fatos observacionais, fatos mentais e fatos institucionais) 

para compreender quais são os conceitos gerados por eles.  

O autor acredita que (1989, p. 22) as causas no mundo dos fatos observacionais são 

expressos em funções matemáticas, dada a necessidade de observação constante e 

comprovação exata. Neste mundo, as ciências sociais podem falhar. Os fatos mentais são 

aqueles que operam com avaliações de intenções e significados. Eles deixam o mundo das 

comprovações exatas e passam a avaliar questões subjetivas e de cunho neurológico, como 

responsabilidade, por exemplo. No mundo dos fatos institucionais, que podem ser definidos 

como estruturas de ação, há a possibilidade de se restringir ou regular uma ação, como a Carta 

das Nações Unidas, por exemplo. Algo inerente deste mundo é que convenções definirão os 

significados discursivos. No mundo dos fatos institucionais as causas são definidas, 

primariamente, pela presença de verbos performativos em seus discursos. Isto é, verbos que a 

ação depende da linguagem. Ao usar verbos como ameaçar, proibir e condenar, a ação é 

realizada quando se fala. Cada um destes mundos possui ações, regras e normas que permitem 

a condução dos atos que serão gerados neles. 
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Para ele, as normas influenciam a conduta humana. Portanto, estudando as normas, 

poderemos compreender o comportamento humano. Para tanto, ele parte do pressuposto 

habermasiano de racionalidade que acredita em um "senso comum", ou entendimento 

intersubjetivo, que permite o estabelecimento de tais normas.  

Kratochwil acredita que toda ação de pessoas é regida por regras, que podem cumprir 

funções diferentes de acordo com cada tipo de regramento. Ele pontua três tipos de regras, a 

saber: instrução, práticas (ou institucionais) e de preceitos. 

As regras de instrução fazem uma relação de causa a partir do conhecimento entre um 

fenômeno natural e a probabilidade de alcançar um objetivo em determinada circunstância. 

Um exemplo desta regra para o autor (1989, p. 72) é a frase "não plante tomates antes de 15 

de abril". As regras práticas (ou institucionais) têm como característica a especificidade de 

proporcionar instruções sobre o que deve ser feito para uma ação ser válida e por terem 

verbos cuja ação só pode ser feita por meio da linguagem. Na frase "Eu autorizo a guerra", o 

verbo autorizar indica que há um ato a se performar, ou seja, a guerra. Já as regras de preceito 

são parecidas com imperativos morais, que tentam, de acordo com o autor (1989, p. 90), 

superar os dilemas entre ações auto-interessadas e ações socialmente desejáveis. 

O autor acredita que (1989, p. 43) a ação humana é governada pela regra. Para ele, 

essa crença transcende os esquemas de explicação teleológica de intenções, ao apontar para a 

importância da linguagem cotidiana em compreender a ação humana, porque os estudos 

sintáticos e semânticos têm negligenciado aspectos importantes da linguagem e, portanto, da 

interação social. Por isso, segundo ele, “uma abordagem mais pragmática orientada com base 

no discurso e ação comunicativa seria necessária”. (KRATOCHWIL, 1989, p. 43) 

Kratochwil avalia que (p. 94) a questão da anarquia como estado de natureza de 

Locke
41

 dentro do regime das relações internacionais é tratada como uma espécie de acordo 

tácito e, então, analisados em termos de normas de coordenação. Para o autor, esse acordo - as 

"regras do jogo" - que formam a anarquia não constituem um subconjunto bem definido de 

normas, mas representam uma grande variedade de regras de tipos, com diferentes graus de 

clareza, e são baseadas em uma variedade de pretensões de validade. 

No artigo “Constructivism as an Approach to Interdisciplinary Study” (2001), o autor 

defende abertamente a interdisciplinaridade dentro do campo de Relações Internacionais. 

Segundo ele (p. 13-35), quando se questiona porque determinados tipos de investigações 

                                                
41 O estado de natureza de Locke coloca que os homens, já dotados de razão, viviam em um ambiente 

harmônico. Essa harmonia inicial permanece por meio de convenções acordadas pela sociedade vigente. Apenas 
para comparação, o estado de natureza de Hobbes prevê uma tensão constante, já que o “homem é o lobo do 

homem”. 
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interdisciplinares parecem ser bem sucedidas, observa-se que nenhuma delas foi baseada em 

alguma forma de imperialismo disciplinário, seja de maneira metodológica ou substantiva. 

Essas investigações, de acordo com Kratochwil, começaram com um problema firme que não 

se encaixava nos padrões disciplinares vigentes. O autor pontua que: 

Parece, portanto, razoável não prejudicar as possibilidades de trabalho 

interdisciplinar, simplesmente adotando uma metodologia particular, ao invés de 

começar com um problema de fundo específico para que uma variedade de 

abordagens e orientações metodológicas possam contribuir. (KRATOCHWIL, 2001, 

p. 14-15) 

Kratochwil debruça-se também a explorar as heurísticas positivas do construtivismo. 

Isto significa a elaboração do argumento de que o homem não só é um animal dotado de 

língua, mas a ideia de que o significado é uso e que a comunicação entre um conjunto de 

pessoas é regida por convenções e critérios. Para o autor, 

Este pensamento, por sua vez fornece um novo conjunto de quebra-cabeças, novos 
caminhos para a pesquisa e preferências metodológicas bastante distintos para os 

construtivistas fortemente influenciadas pela filosofia da linguagem comum e 

pragmatismo. (KRATOCHWIL, 2001, p.16) 

Resumidamente, para Kratochwil, o desafio do Construtivismo está em corresponder o 

mundo que se observa e o conhecimento que se constrói sobre ele. Discurso e linguagem são 

pontos essenciais no pensamento do autor, já que ele trabalha com a Virada Linguística. Para 

ele, não há verdades, nem regras fixas, apenas discursos majoritariamente compartilhados e 

aceitos.  

Sobre a questão discursiva, Kratochwil acredita que a intersubjetividade da linguagem 

e a consequente divisão de discursos, significados e valores é uma característica comum aos 

construtivistas. Kratochwil acredita que toda ação de pessoas é regida por regras. Além disso, 

para ele, as normas justificam, legitimam e tornam certos atos possíveis. 

 

3.3.3 Construtivismo de Onuf 

 

Nicholas Onuf foi o primeiro a trabalhar com o termo Construtivismo dentro da 

Academia de Relações Internacionais, em "World of our Making" (1989). Para falar sobre as 

ideias do autor no campo, exporemos aqui três conceitos trabalhados em “Constructivism: a 

user’s manual” (1998): regras, atos de fala e discurso. 

Onuf acredita que (1998, p. 59) o construtivismo é um processo de mão dupla pois as 

pessoas fazem a sociedade e esta faz as pessoas. Como um constrói o outro, ele propõe que 
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para estudá-los é preciso começar pelo meio. Esse meio seria uma ponte que liga pessoas e 

sociedade: as regras
42

. Estas regras
43

 são a conexão, em via dupla, onde pessoas e sociedade 

constituem-se continuamente e reciprocamente. Uma regra, por sua vez, informa e afirma às 

pessoas como é o funcionamento das coisas, o que se deve fazer e permite que elas se 

transformem em agentes, dando aos indivíduos a oportunidade de agir sobre o mundo. Por 

essa conexão as regras podem criar, inclusive, construções identitárias nas pessoas. Onuf 

possui três classificações de regras, a saber: assertivas, diretivas e de compromisso.  

As regras assertivas informam sobre o mundo, como as coisas são e sua organização, e 

como se adequar a essa organização. As regras assertivas também informam quais as 

consequências de ignorá-las. Regras nessa forma são tidas como instruções, ou seja, 

mostrarão o que deve ser feito e como agir. 

Regras diretivas informam aos agentes o que eles devem fazer, de forma imperativa. 

Elas são categóricas e, implicitamente, estão os comandos e as ordens implícitas, de onde 

decorrem a obediência e a aceitação das regras. 

Já as regras de compromisso estão estritamente ligadas aos atos de fala de 

compromisso, já que ao criar um compromisso, acabam envolvendo promessas aceitas pelo 

receptor. E essa promessa se transforma em regra a partir do momento em que o receptor 

responde com suas promessas. As regras de compromisso são regras em que se propõe uma 

recompensa. Os agentes devem agir de acordo com estes compromissos para terem ação 

efetiva. Para exemplificar as regras de compromisso, Onuf (p. 69) cita o princípio da 

democracia, que “é uma regra de instrução altamente formalizada que constitui a sociedade de 

Estados. Ela tem suporte de regras de compromisso que dão poder aos Estados, como agentes, 

para trazer novos membros a essa sociedade”. 

Em relação aos atos, que podem ser de fala ou de força, dão ideia de que criam o 

mundo. Segundo o autor é por meio dos atos que os agentes
44

 fazem do mundo material uma 

realidade social para si mesmos como seres humanos. Sobre os atos de fala, Onuf os 

caracteriza (p. 66) como o ato de falar de uma maneira que leve alguém a agir. Da mesma 

                                                
42 Enquanto para Kratochwil as regras são responsáveis por governar a ação humana, tendo fator fundamental na 

vida, Onuf as coloca como uma ponte que liga pessoas e sociedade. 
43 É importante considerar que essas regras citadas por Onuf não se restringem apenas ao regramento jurídico, 

mas passam também pelas regras sociais. 
44 Para Onuf (1998), a questão agência-estrutura é uma via de mão dupla entre o agente e as regras, onde a 

estrutura é igual ao arranjo social vigente. Mesmo em um arranjo social estruturado, existe a possibilidade de 

mudança. Sobre a estrutura da anarquia do Sistema Internacional, Onuf a questiona por ser construída através de 

um discurso e por isso propõe o termo heteronomia no lugar de anarquia. Já em relação às instituições, para o 

autor elas são constituídas de regras pelos agentes e limitadas pela estrutura. Isso faz com que os agentes 
construam a instituição que podem, mas não a que desejam, levando a uma preocupação com o desenho 

institucional. 
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forma que as regras, ele divide os atos de fala em três: assertivos, diretivos e de compromisso. 

Para compreender como os atos de fala funcionam, o autor exemplifica-os da seguinte 

maneira (considere 1 o ato assertivo, 2 o diretivo e 3 o de compromisso): 

(1) Você afirma que a temporada dos patos começou (você pode de fato dizer, ‘A 

temporada dos patos começou!’). (2) Ela exige que nós todos cacemos patos (ela 

pode de fato dizer, ‘Vamos caçar patos!’). (3) Eu prometo assar um pato para o 

jantar (eu poderia de fato dizer, ‘Eu vou cozinhar!’). A forma geral para um ato de 
fala é: Eu (você, etc.) por este meio afirmo (exijo, prometo) a qualquer um que me 

ouve que um estado de coisas existe ou que pode ser alcançado (ONUF, 1998, p.66) 

Os atos de fala assertivos podem afirmar algo, como uma informação, em termos 

gerais (também podendo ser chamados de princípios). Além do exemplo dos patos, colocado 

acima, outro bom exemplo para este tipo de ato de fala é o de instruções para operar 

aparelhos, através das quais você emite princípios para que o receptor saiba como agir e 

manusear um produto. 

Os atos de fala diretivos são imperativos. Ou seja, sua emissão é compreendida como 

uma ordem. A realidade social projetada neste ato de fala implica ao agente o que ele deve 

fazer, de tal maneira que ele aja conforme o imperativo dado. Em uma situação de conflito 

armado, por exemplo, quando é dada a ordem “Atire!”, a ênfase da fala na exclamação ou a 

posição do ator emissor na situação determinam se a ordem foi compreendida como tal. 

Já os atos de fala de compromisso envolvem promessas que, emitida por um ator, o 

outro aceita. Ao prometer, o ator emissor admite que tal coisa prometida existe e pode ser 

alcançada. Usando o exemplo de Onuf, ao prometer cozinhar um pato, o ator admite que ele 

sabe cozinhar e o insumo para o ato de cozinhar (o pato) existe. Ao receptor do ato, espera-se 

que ele aceite o alimento prometido. 

Assim como um processo de interlocução linguístico, os atos de fala só se cumprirão 

caso outros atores respondam ao que ouvem. Independentemente a que categoria pertença um 

ato de fala específico, ele não tem implicações sobre situações futuras, exceto se o emissor da 

mensagem repetir frequentemente - ao longo do tempo – um ato de fala particular. A partir 

daí os receptores poderão achar que a repetição possui algum significado. Para o autor (p. 66), 

caso o ato de fala seja repetido constantemente, este se transforma em uma convenção, já que 

os atores começam a acreditar que as palavras por si só, e não os que as pronunciaram, são 

responsáveis pelo que se sucede. Com isso, o ato de fala se transforma em uma convenção, 

ainda que informal, e tem o poder de lembrar aos agentes o que eles sempre têm feito. Se essa 

convenção leva os agentes a fazer algo pelo fato de eles sempre fazerem, então essa 

convenção se transforma em uma regra. 
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O discurso é muito importante para Onuf
45

, tendo inclusive baseado suas ideias de 

Construtivismo na virada linguística. O discurso para Onuf é a peça-chave na construção do 

mundo social, através dos atos de fala. O autor também destaca em suas ideias as regras, 

definidas como uma direção para a ação. Elas norteiam as escolhas dos agentes e podem 

assumir forma de discurso e determinam domínios. Além disso, as regras são uma ponte entre 

a agência e a estrutura. Segundo Campos (2015, p. 6), algo a se notar é que os atos de fala de 

Onuf são produzidos no discurso, e a partir daí, criam regras que são seguidas na prática 

política por meio de atos e outros discursos. Ao final desse processo, há a legitimação do 

discurso anterior (e dos atos de fala), tornando-os princípios e/ou convenções.  

 

3.4 Construtivismo e Discurso 

 

Para o Construtivismo, a análise do discurso é muito importante para a compreensão e 

formação de cenários internacionais. Uma das formas de existir poder acontece no e pelo 

discurso. Um dos campos, por excelência, onde acontece a disputa pelo poder é o discursivo. 

O ato de propagar uma ideia já se configura como uso do discurso. A ideia isolada 

também é um discurso passível de análise, bem como a simbologia e o uso da religião. Ações 

discursivas também fazem parte da criação e do desenvolvimento da política. As pólis gregas, 

os grandes impérios antigos, os Estados fundamentalistas e as nações que se tornaram grandes 

potências têm, além do uso da força, um ponto em comum nas suas respectivas formações: 

todas foram moldadas por meio do discurso que impunham, seja na população ou em outros 

Estados. Um exemplo da importância do discurso na formação de cenários dentro do 

ambiente internacional, na contemporaneidade, é o grupo Estado Islâmico, que propaga a 

ideia de criar um califado entre seus seguidores. 

Baseado na força do discurso para a conquista do poder, decidiu-se optar pela análise 

de discurso enquanto metodologia principal de análise deste trabalho. Nas próximas linhas 

analisaremos a visão Construtivista do discurso e a ligação do discurso político com os 

Sagrados Discursivos. 

 

 

 

                                                
45 Onuf considera o discurso peça-chave na construção do mundo social, enquanto Kratochwil acredita que o que 

existe são apenas discursos (que podem ser mutáveis) majoritariamente compartilhados e aceitos. 
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3.4.1 A Visão Construtivista do Discurso 

 

Para entender a visão construtivista do discurso, é importante conhecer as fases da 

Análise do Discurso. Mussalim (In: Mussalim; Bentes, 2001, p. 129-142) divide essas fases 

da Análise do Discurso em três. 

A primeira fase é chamada de AD-1 e analisa discursos mais estáveis, de origens 

comuns e fechados em estruturas homogêneas. A AD-1 é a visão positivista da Análise do 

Discurso, na qual o discurso é uma fonte secundária. Com isso, a produção discursiva era feita 

em um contexto de posições ideológicas estáveis e de lugares sociais menos conflitantes. Essa 

produção seria estabelecida por uma estrutura estável (chamada por Mussalim de máquina 

discursiva) que delimita a produção discursiva.  

Como essa estrutura discursiva é estável, a análise de um debate por meio da AD-1 

não seria recomendável. A análise por meio da AD-1 é feita por quatro etapas, a saber: I) 

seleciona-se um corpus fechado de sequências discursivas; II) em seguida, se faz a análise 

linguística de cada sequência, considerando as construções sintáticas (como são estabelecidas 

as relações enunciativas) e as léxicas; III) passa-se à análise discursiva, que consiste 

basicamente em montar "sítios de identidades" a partir da percepção da relação de sinomímia 

(alterar palavras dentro do contexto) e de paráfrase; e IV) mostrar que estas duas últimas 

relações são decorrentes de uma mesma estrutura geradora do processo discursivo.  

Ao seguir estes quatro passos analíticos, de acordo com Mussalim (p. 130), tem-se a 

máquina discursiva. Para explicar essa fase, a autora dá como exemplo os discursos políticos 

do Partido Comunista da União Soviética. Por conta do regime fechado, não havia 

questionamento popular ou da imprensa, sendo emitido ao receptor sem qualquer tipo de 

feedback deste. 

A AD-2 rompe com a estrutura da máquina discursiva, uma vez que considera a 

possibilidade de influência externa na produção dos discursos, que seriam mais conflitantes e 

menos estáveis. Na AD-2, os discursos são analisados através da formação discursiva (FD), 

um conceito criado por Foucault que determinaria o que pode ou deve ser dito a partir de 

certo lugar social. De acordo com Lima (2012, p. 90), para se chegar a FD, é necessário 

descrever sistemas de dispersão
46

 entre os elementos do discurso e pesquisar a existência de 

                                                
46 Para explicar sistemas de dispersão, Foucault coloca que (2008, p. 42) os elementos do discurso “não se 

organizam como um edifício progressivamente dedutivo, nem como um livro sem medida que se escreveria 
pouco a pouco, nem como a obra de um sujeito coletivo” (FOUCAULT, 2008). Com isso, verifica-se se o 

discurso é formado corretamente ou se há dispersão nele. 
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regularidade
47

 entre eles. Nos casos em que entre certo número de enunciados houver 

semelhante sistema de dispersão e ainda for detectada uma regularidade foi encontrada a FD. 

Com isso, os discursos provenientes da FD não são homogêneos e nem estruturas 

fechadas, já que suas condições de produção são contraditórias. O discurso se constitui, de 

acordo com Mussalim (p. 139), como um espaço constantemente invadido por elementos que 

vêm de outro lugar, de outras formações discursivas. Existe, então, uma divisão dentro da FD 

que separaria o que é do próprio discurso (interno a ele) e o que seria de fora (externo a ele). 

O discurso, nessa visão, incorpora outros discursos por confronto ou aliança. A AD-2 é 

considerada a visão construtivista do discurso, justamente por refletir uma realidade, mas que, 

depois de proferido, a realidade criada é mudada por meio das transformações discursivas.  

Além disso, a AD-2 é considerada a ideal dentro do arcabouço Construtivista porque 

permite ao discurso gerar ações concretas. Ao gerar essas ações concretas, a narrativa 

desenvolvida ganha importância material e legitimidade. A partir daí, estratégias textuais são 

adotadas por todos os atores sociais. Para pensar na AD-2, é possível usar um recurso gráfico, 

o Quadro Tridimensional de Fairclough. Neste Quadro, o Texto para Fairclough é o produto 

discursivo bruto, ou seja, é no quadro “Texto” que será inserido aquilo que será analisado 

discursivamente. Pode ser um fato, um discurso textual, uma imagem, um acontecimento ou 

qualquer outra coisa que possa ser analisada dentro do viés discursivo. A Prática Discursiva é 

o local onde são analisadas a produção (quem produziu e emitiu o discurso), distribuição 

(como esse texto foi distribuído e em quais modais) e o consumo textual (quem consumiu). Já 

a Prática Social analisa o local de distribuição do Texto. A análise da Prática Social pode se 

assimilar à análise da Prática Discursiva, e até repeti-la, já que serão analisadas novamente a 

distribuição e o consumo do texto. Entretanto, na Prática Social deve-se levantar como as 

pessoas receberão aquele discurso e os possíveis impactos que ele pode representar.  

Observe abaixo o quadro: 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Segundo Foucault (2008, p. 42), a regularidade seria uma “ordem no aparecimento, correlações na 
similaridade em que aparece, posições assinaláveis em um espaço comum, funcionamento recíproco, 

transformações ligadas e hierarquizadas”. (FOUCAULT, 2008) 
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Para compreender as peculiares nuances da AD-2, é importante pensar no que diz 

Hansen. Segundo a autora (2006, p. 8), a noção de intertextualidade da formação discursiva 

mostra como os textos constroem seus argumentos e sua autoridade por referência a outros 

textos. Este processo produz novos significados e representações inéditas, que o emissor do 

discurso sequer imaginava. 

Outra questão da AD-2 é o contexto de produção discursiva. Foucault (2008) coloca 

que um fator definidor da produção dos discursos é o contexto histórico onde ele se insere. 

Por meio das características de determinado contexto que os discursos seriam produzidos. 

Com isso, o discurso não seria neutro, formando uma identificação clara com algo que já 

existe. 

Para o Construtivismo, o discurso não é apenas uma representação do mundo, mas 

também uma maneira de lhe dar significado, através da construção de diversas formas de 

significação e realidades. Para Fairclough (2001, p. 90-92), a palavra discurso deve ser 

pensada como uma representação social, onde o ator social constrói ao mesmo tempo sua 

identidade e age na formação do mundo e dos outros atores.  

Isso leva a uma forma de ação das pessoas sobre o mundo e os outros, além de uma 

relação dialética entre o discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal relação 

entre a prática social e a estrutura social. Essa construção proposta por Fairclough cria uma 

estrutura social sob a influência das diversas representações identitárias em torno do sujeito 

que o produz. 

Já a AD-3 faz, segundo Mussalim (2001, p. 140-142), uma desconstrução das 

máquinas discursivas da AD-1. Nela, o discurso é criado no e pelo discurso. Ou seja, o que 

existe nesta visão é um interdiscurso dentro do qual todas as formações discursivas são 

criadas. O interdiscurso, de acordo com a autora, é uma ideia de Maingueneau em que são 
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FIGURA 3 - Quadro Tridimensional de Fairclough (2001) 
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considerados o universo, campo e espaço discursivos. O universo discursivo é o conjunto de 

formações discursivas de todos os tipos, que interagem em determinada conjuntura. O campo 

discursivo é um conjunto de formações discursivas com mesma função social, mas que 

divergem em relação à maneira de como essa função deve ser preenchida (ou seja, em qual 

campo social aquele discurso será aplicado e compreendido). Já o espaço discursivo é o local 

onde o discurso, por meio de conhecimento prévio e saberes pré-estabelecidos, será 

compreendido.  

Além disso, segundo a autora (p. 141), há uma interessante especificidade neste 

conceito de interdiscurso. Como existe um conjunto de formações discursivas, a identidade de 

cada FD não é dada, mas constituída de forma regulada dentro do interdiscurso. Este 

movimento, chamado pela autora de "relação interdiscursiva", estrutura a identidade das 

formações discursivas e "explode definitivamente o procedimento de análise por etapas, com 

ordem fixa" (MUSSALIM, 2001, p. 141), como na AD-1 e na AD-2. 

A AD-3 é considerada a análise do discurso pós-estruturalista, já que o movimento de 

desconstrução discursivo coloca que tudo é discurso e que não há nada fora dele. 

 

3.4.2 Discurso Político e Sagrados Discursivos 

 

Para entender discurso político, é necessário antes compreender o que é ethos. 

Segundo Amossy (2008), o ethos é a visão que o outro projeta previamente sobre algo ou 

alguém. Desta forma, é a percepção que o receptor tem sobre a mensagem que moldará sua 

visão sobre o que é comunicado. Um exemplo é a queda do World Trade Center, em 2001. A 

percepção de que o fato foi um atentado terrorista aconteceu porque uma narrativa foi 

construída em torno desta projeção. Da mesma forma, é importante pensar no conceito de 

terrorista. Alguém é um agente terrorista porque aquela imagem foi construída e dada, de 

maneira que alguém foi taxado de terrorista e espera-se que o outro acredite nisso. Entretanto, 

para outras pessoas, em outro contexto social, a mesma pessoa pode ser considerada um 

“arauto da paz”, “mensageiro da liberdade”. Os conceitos mudam porque cada pessoa constrói 

sua percepção de forma diferente. 

A projeção ethóica também pode ser vista em atores políticos. Ao discutir a formação 

do ethos em atores políticos, Charaudeau observa que (2008, p. 117), o ethos é formado a 

partir de representações e identidades fornecidas em determinada realidade social, além de 

crenças pessoais ou de grupos, que podem levar à formação de estereótipos. Na ótica 

charaudeana, o destinatário da mensagem pode muito bem construir um ethos do locutor que 
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este não desejou, como acontece na comunicação política. Isso é argumentado por Manin 

(1995), que desenvolveu a Teoria da Democracia de Público, em que as pessoas votam pela 

personalidade dos líderes. 

Diante do discurso político, o autor apresenta dois tipos de ethé: os de “credibilidade”, 

compostos pelos de seriedade, virtude, competência e transparência (o discurso de 

justificação); e de “identificação”, contendo os de potência, caráter, inteligência, humanidade, 

chefe e solidariedade. Além disso, algumas medidas de expressão e enunciação do discurso 

podem criar diferentes ethé no imaginário do receptor daquele discurso. 

Charaudeau diz que (p. 137) o ethos político é resultado de uma soma de expectativas 

das pessoas que, através de imaginários, atribuem valores a características pessoais. Com isso, 

os atores (Estados, representados por suas músicas, e público eleitor) podem ter visões 

alteradas (ou mantidas, dependendo da crença pessoal). Essa alteração pode ser feita pelos 

campos opinativo e/ou factual. 

Para o autor (p. 181), a valorização do ethos político depende das circunstâncias e isso 

pode se transformar em uma “faca de dois gumes”, pois o ator político pode ganhar ou perder 

por conta da sua imagem projetada em determinado momento, além de levar as pessoas a 

aderir a um culto à personalidade do líder – e não às suas ideias. 

A projeção do ethos político encontra-se com outra modalidade discursiva: a 

ideológica. Segundo Guilbert (2007), o discurso ideológico é alicerçado centralmente em duas 

características: dissimulação e racionalidade. A ideologia opera na esfera discursiva como um 

poder (dado na figura metafórica do “sagrado”), sendo aquilo que não se deve tocar, cabendo 

respeito. Ao citar Guilbert (2007), Figueiredo (2013) afirma que o elemento principal no 

discurso ideológico é o sagrado dissimulado. É uma violência simbólica que passa 

despercebida e também uma submissão aos saberes expostos pela instância produtora do 

discurso. Para que haja sacralidade no discurso ideológico, é necessário criar uma linha entre 

o que se deve dizer e o que é proibido de ser dito. 

 Segundo Guilbert (2007), dentro do sagrado dissimulado, existem duas vertentes de 

discursos: o sagrado mostrado e o sagrado constitutivo. O sagrado mostrado traz um 

elemento de legitimação que se revela em diferentes formas. Elas atingem pontos comuns às 

pessoas (sejam em crenças individuais ou coletivas), como a existência de Deus, a 

democracia, a nação e a vontade de opinião. O sagrado constitutivo é parecido com o 

mostrado. Porém, sua diferença está na forma em que é apresentado discursivamente, sendo 

reconhecido pela maioria como próximo à crença comum.  
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Segundo Figueiredo (p. 100), lógicas afetivo-racionais, tais como o necessário, o 

provável, o possível, o verossímil, sustentam o argumento ideológico. Para Charaudeau 

(2015), o uso dos sagrados discursivos dentro do ambiente da mídia pode ser justificado pelo 

contrato midiático. Como a mídia está em crise e por isso precisa do maior número de 

consumidores, os sagrados criam a legitimidade pelo “direito de informar” em nome da 

democracia. Além disso, há necessidade de dramatizar imagens, áudios e fatos, para levar o 

receptor da mensagem a consumir aquele produto midiático.  

Uma prova do sagrado mostrado são as ideias de Castells (1999) sobre identidade. 

Para o autor (p. 22-23), os papéis exercidos em um meio social são definidos por normas 

estruturadas por instituições e organizações da sociedade, as quais se impõem sobre os 

sujeitos sem direito tácito à contestação. A influência destas é definida por um acordo entre 

elas e os indivíduos que aceitam as regras.  

Como um programa de televisão é o plano de fundo desta análise, esta modalidade 

midiática possui especificidades textuais em seu processo discursivo e ideológico. E as 

imagens de televisão possuem uma categorização de análise própria. A linguagem televisiva, 

transmitida pela interconexão entre as dimensões verbal e não-verbal, possui um regime de 

performatividade, segundo Soulages (2008), que atua como efeitos pretendidos de ficção, 

mostração e espetáculo.  

O primeiro visa à criação de um mundo verossímil com a finalidade de provocar 

empatia (processo de identificação-projeção) por meio de técnicas oriundas do cinema. Uma 

novela que traga temas de caráter popular, por exemplo, atrai essa empatia, já que trabalhará 

com divisões maniqueístas e histórias em que as pessoas se identifiquem e possam projetar 

situações do cotidiano na história, de forma muito parecida ao pertencimento. 

O segundo efeito procura construir enunciados da realidade sem passar a impressão de 

que existe a intermediação de um sujeito no ato de enunciação, passando a impressão de que a 

cena seria a “verdade” em si representada na tela sem filtros. Telejornalismo e cobertura de 

guerras na TV fazem o papel de mostração, já que o discurso emitido por esses produtos 

projeta a “verdade dos fatos”. 

Por fim, o espetáculo tem o objetivo de captar o interesse do receptor, atrai-lo, 

abolindo a cisão entre o universo espectatorial e o televisivo. Shows, seriados, reality shows e 

eventos esportivos são exemplos de espetáculos televisivos. 

Figueiredo (p. 103-104) coloca que os efeitos visados pelo regime de performatividade 

e seus três efeitos são fundamentados em oito estratos, a saber:  
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I) Estrato plástico-sonoro: é o que faz a televisão funcionar como entretenimento. 

Aqui são colocadas as cores, formas, texturas, luzes e superfícies aliadas às músicas. Segundo 

Figueiredo, a cor funciona como um código a ser interpretado no campo cultural, onde os 

sentidos são apreendidos de forma diferenciada de acordo com os grupos, lugar, regiões e 

situações comunicativas; 

II) Estrato icônico: foco nos elementos da imagem, ou seja, cenários, ambientes e 

como as pessoas aparecem (figurinos, postura e posições); 

III) Estrato escópico: a perspectiva da imagem entra em ação. É aqui que os 

protagonistas da imagem ganham espaço, podendo ficar próximos ou distantes, dependendo 

da situação; 

IV) Estrato cinético: o enquadramento ganha destaque, através da dinâmica de 

tomadas de câmera (movimentos, efeitos de fragmentação da imagem, duração dos planos, 

transições, efeitos de câmera lenta/rápida e tonalidade da imagem e do programa). 

V) Estrato marcado pela distribuição de diferentes tipos de quadros: o cenário define 

o desenvolvimento do programa, através das formas de expressão (quadro-afresco, cena, 

percurso, janela) que sustentarão as posturas espectatoriais. 

VI) Estrato narrativo/identitário: este estrato define os personagens que ilustram o 

vídeo para passar credibilidade. Ou seja, para dar credibilidade ao discurso é necessário 

definir quem são os sujeitos filmados, quais são suas identidades de gênero, seus meios 

sociais e as importâncias midiáticas (testemunha, ator, especialista, anônimo). 

VII) Estrato comunicacional: define os papeis e os comportamentos reforçados pelos 

protagonistas de cada performance. 

VIII) Estrato verbal: define o uso de língua dos personagens na TV. 

Ainda segundo Figueiredo (p. 104), esses diferentes estratos operam como elementos 

que permitem o telespectador discriminar e classificar os programas, abrindo espaço também 

para impressões de sentidos – ocasionadas pelos estratos plásticos, cinéticos, comunicacionais 

– assim como para efeitos de sentido – gerados pelos estratos icônicos, escópicos, verbais. 

O telespectador também pode classificar os programas (e os discursos emitidos por 

eles) por meio de processos ideológicos, construções identitárias e até mesmo nacionalismo, 

dependendo da emissão. As próximas páginas deste trabalho aprofundarão mais nestes temas. 

  



 89 

4. IDEOLOGIA, CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS E NACIONALISMO 

 

Este capítulo apresentará discussões concernentes à Ideologia, Construções 

Identitárias e Nacionalismo. O ponto de partida na discussão serão as conceituações de 

Eagleton (1997) sobre ideologia. Também serão discutidas as proposições de Castells (1999) 

para a construção identitária e o uso da língua neste reforço, como propõe Hobsbawm (1990), 

além da criação de Comunidades Imaginadas neste processo, como estabelece Anderson 

(2008).  

Ainda neste capítulo, o trabalho se propõe a discutir as construções identitárias e 

ideológicas na Europa, recorrendo à História para compreender como ocorreu a projeção do 

nacionalismo dentro da Europa e de que maneira isso levou à constituição de ideia de uma 

união europeia para sobrevivência daquela civilização. Além disso, para compreender como 

Armênia e Azerbaijão se inserem na Europa, mesmo estando na Ásia, o trabalho elucidará 

algumas questões sobre a ideia identitária do "ser europeu". 

 

4.1 Ideologia e seus conceitos 

 

A conceituação de ideologia não possui consenso dentro da Academia. Eagleton 

(1997) elenca seis correntes mais comuns para tratar sobre o assunto. A primeira delas é o 

processo material geral de produção de ideias, crenças e valores na vida social. Para o autor 

(p. 38), esse conceito está relacionado com o significado mais amplo de cultura, o que 

transformaria a ideologia no reconhecimento de práticas significantes, sociais e processos 

simbólicos em uma sociedade particular. A segunda diz respeito a ideias e crenças que 

ajudam a legitimar os interesses de um grupo ou classe dominante. Ele observa que (p. 39) 

seria estranho falar de ideias e crenças de um grupo de quatro amigos como sendo ideologia e 

que, por isso, a classe dominante teria o domínio da discussão ideológica. 

A visão de mundo também é um conceito de ideologia, já que assuntos fundamentais e 

questões pessoais norteariam as discussões das pessoas. A quarta concepção de ideologia 

definida por Eagleton é o da promoção e legitimação de interesses setoriais. O autor coloca 

que (p. 36) nem todas as demandas de um setor são ideológicas, mas são consideradas assim 

caso apoiem ou enfrentem algum tipo de forma política. Eagleton também considera o campo 

discursivo como um dos conceitos de ideologia, pois é no discurso que poderes sociais que se 

promovem, conflitam e colidam em questões centrais para a reprodução do poder social. A 
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última definição de ideologia proposta por Eagleton são crenças falsas ou ilusórias, que 

viriam da estrutura material da sociedade e não dos interesses de uma classe dominante.  

Algo a se notar nas conceituações de ideologia feitas por Eagleton é que essas seis 

classificações se atravessam e complementam: como um conjunto de ideias, crenças e valores, 

as marcas linguageiras da ideologia podem ser agrupadas de dentro de um campo discursivo, 

o qual – por sua vez - faz circular dizeres que se encenam como verossímeis e naturais (não 

arbitrários). Essa adesão a estas características está vinculada à legitimidade do dizer. Diante 

dessas formas, os sujeitos se orientam em modos de agir, pensar e ver o mundo, os quais são 

dados, por exemplo, em padrões e julgamentos como certo e errado sem contestação. Porém, 

a operação de ideologia não está atrelada a um sistema de imposição de crenças por uma 

classe ou instituição dominante, podendo circular também na esfera cotidiana, tendo em vista 

que os jogos de poder perpassam todas as negociações cotidianas.  

No plano discursivo, a ideologia, de modo breve, é um processo de produção de 

saberes simplificados parcialmente estáveis e materializado em ideias, crenças e valores na 

vida social. Figueiredo (2013, p. 97) afirma que esta se apresenta e mascara como um estado 

natural de ideia e pensamento, em que são apagadas e silenciadas as marcas de construção 

simbólica. Ao oferecer visões e julgamentos de mundo vistos como não arbitrários, a 

ideologia se projeta quase como uma imposição em larga escala de formas de agir e pensar. 

 

4.2 Construções identitárias e Comunidades Imaginadas 

 

Castells (1999) acredita que a identidade é fonte de significado, definindo a ação 

praticada por um ator social. O autor supracitado faz (p. 24) uma proposição de três tipos de 

construções identitárias: a identidade legitimadora, que é introduzida pelas instituições 

dominantes da sociedade para expandir e racionalizar a dominação em relação aos atores 

sociais; a identidade de resistência, criada por aqueles que se encontram em posições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação; e a identidade de projeto, onde 

os atores sociais constroem uma nova identidade - a partir de materiais culturais ao alcance - 

capaz de redefinir sua posição na sociedade.  

Cabe notar que as identidades não são categorias estanques e impostas porque se 

operam por meio da materialização linguageira. Assim, a adesão a esses dizeres opera de 

forma temporária e parcialmente estável a cada situação comunicativa. Desse modo, os 

discursos, como os do Eurovision, projetam sensos de identificação sugestionáveis, com 

efeitos limitados, os quais podem ou não ser recebidos e exercidos pelos receptores. 
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Segundo Adler (2002, p. 127), a identidade está no centro dos interesses nacionais e 

transnacionais. Consequentemente, é crucial para uma compreensão do comportamento, das 

práticas, das instituições e das mudanças internacionais. Segundo o autor, entender a questão 

identitária é tão importante para a compreensão do conflito internacional e da guerra quanto 

para a compreensão da cooperação internacional. 

É importante observar que identidades não são imutáveis. Elas podem se alterar de 

acordo com o tempo, local e interações. Dentro das Relações Internacionais, a mudança de 

identidade afeta atores (sejam Estatais ou Não-Estatais) em sua constituição ou na imagem 

projetada. Essa mudança afeta movimentos de segurança (onde determinados temas novos 

podem ou não ser securitizados, dependendo da identidade do ator) e pode modificar a ajuda 

altruísta dos Estados a outros. Apesar de alguns positivistas acreditarem que os atores podem 

mudar sua identidade, eles não consideram que essa mudança pode acontecer a qualquer 

momento e em qualquer situação, como o Construtivismo enxerga. Para os positivistas, a 

mudança acontece juntamente com o comportamento e antes dos interesses. 

Para Hobsbawm (1990, p. 68), a identidade também passa pelo uso da língua, pois 

esta, como fator de reforço identitário, serve como elemento unificador. Assim, o 

nacionalismo atua como instrumento e representação capaz de projetar e gerar sensos de 

comunidade, identificações e referenciais de mundo estáveis.  

A retomada do ideal de nacionalismo, tal como no Eurovision, tem como bases 

justamente os processos fluídos de globalização econômica e cultural, os quais diluíram e 

fragmentaram as visões de mundo e marcas identitárias em que os sujeitos, tradicionalmente, 

se ancoravam. Para Bauman (2001), eles:  

 

realizam esforços para manter à distância o ‘outro’, o diferente, o estranho e o 
estrangeiro, e a decisão de evitar a necessidade de comunicação, negociação e o 

compromisso mútuo, não são a única resposta concebível à incerteza existencial 

enraizada na nova fragilidade ou fluidez dos laços sociais. (BAUMAN, 2001, p. 

126). 

 

Como uma comunidade imaginada, soberana e limitada, a nação oferece a sensação de 

“proteção” aos sujeitos diante dessa instabilidade dada pelo necessário enfrentamento à 

diversidade. Anderson (2008) observa que a limitação do nacionalismo é oriunda da 

existência de fronteiras finitas mesmo em territórios de grande extensão. A noção de 

soberania pressupõe a articulação de um constante pluralismo, em que o ideal de união por 

meio do Estado deve se sobressair. Por fim, a noção de comunidade imaginada ocorre pelo 
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compartilhamento linguístico, na qual os indivíduos de uma nação não se conhecem 

efetivamente, mas partilham traços e símbolos em comum, o que permite que eles se 

reconheçam no mesmo espaço imaginário. Desse modo, a nação – como comunidade 

imaginada – é sustentada pelo discurso e, dentre suas faces, está a difusão de bens simbólicos 

como a música.  

Para Anderson (2008), o discurso de nação está embasado em construções culturais, 

indo além de projetos políticos ou coercitivos somente restritos à ação do Estado. As 

diferenças entre as nações estariam em como elas são imaginadas e suas origens podem ser 

associadas, por exemplo, em mudanças históricas, declínio de impérios e monarquias, religião 

e desenvolvimento das mídias. 

Como uma construção discursiva, o nacionalismo se sustenta em saberes estáveis que 

sobrevivem a cada embate discursivo. Os processos ideológicos de dissimulação e 

racionalidade, que ocorrem na e pela linguagem, permitem a forças necessárias para a 

tendência à cristalização.  

 

4.2.1 Construções identitárias e ideológicas na Europa 

 

As construções identitárias e ideológicas na Europa remetem antes mesmo da 

existência de uma consciência acerca do continente europeu e sobre o significado de ser 

europeu como os calçados pela formação da União Europeia. De acordo com Martins (2002, 

p. 119), a ideia moderna de Nação, concebida como uma sociedade politicamente organizada 

que adquiriu consciência de sua própria unidade e controla, soberanamente, um território 

próprio, surgiu na Holanda, no século 17, como uma consciência coletiva alcançada na luta 

contra os espanhóis, que serviu para as construções de unidade política e de uma cultura 

comum no território.  

A despeito disso, Anderson (2008, p. 78) observa que a criação de uma Nação passa, 

necessariamente, por um elemento fundamental no reconhecimento da pertença: a linguagem. 

No território brasileiro, por exemplo, Marquês de Pombal viu que a unidade da então Colônia 

passaria pela obrigação dos habitantes em falar Português, suprimindo dialetos nativos e de 

orientação estrangeira. Segundo Garcia (2007), Pombal acreditava que as línguas dos nativos 

reforçavam os costumes tribais, que ele pretendia extinguir. A língua portuguesa ajudaria a 

erradicar esses costumes, aumentando a sujeição das populações indígenas ao Império 

Português. 
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Independente dos motivos que levam um povo a constituir uma Nação, quando se cria 

nas pessoas a necessidade de unidade, tem-se a formação de sentimentos nacionalistas. 

A projeção do nacionalismo na Europa é um processo mais recente do ponto de vista 

histórico. De acordo com Anderson (p. 107-117), a “era dos nacionalismos”, como colocado 

pelo autor, ocorreu de 1820 a 1920, logo após o final dos movimentos de libertação nas 

Américas. Estes movimentos nacionalistas foram importantes em diversos países, como 

Finlândia e Ucrânia, que, respectivamente, recuperaram a língua ancestral e elevaram 

linguagem periférica a um patamar de autoafirmação, que permitiu a esses povos 

desenvolverem Nações, sentimentos de pertença e a imprensa, que oficializaria toda aquele 

movimento léxico surgido naqueles territórios. 

Como aponta Anderson (p. 261), o nacionalismo surgiu primeiro na América como 

uma ferramenta para afirmação dos primeiros Estados nacionais existentes no continente. 

Estados, estes, que queriam se separar das metrópoles europeias. O uso do termo “Novo 

Mundo” para se referir à América criava nos criollos a consciência de uma comunidade 

paralela à Europa. Segundo Martins (p. 117), essa projeção nacionalista na Europa entra em 

choque com a tentativa de construir uma Europa unificada e a rejeição de um 

multiculturalismo dentro do continente.  

A rejeição de uma união na Europa, como promovida pelo ESC anualmente em seu 

show televisivo, traz sérias consequências à paz na região. Historicamente, a Europa possui 

uma tendência a movimentos destrutivos de seu território por meio de guerras, destacando-se 

aí Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que dizimaram milhões de pessoas e reordenam o 

mapa do continente até hoje. Para evitar o fim completo da “civilização europeia”, é 

necessário evitar novos conflitos armados. Movimentos nacionalistas, que tentam romper o 

conceito histórico de Nação criado em uma região há muitos anos, podem por em xeque a paz 

interna obtida pelos vários tratados feitos dentro da Europa e, consequentemente, reacender o 

poder autodestrutivo do continente. Essa consciência unionista pós Guerras, mesmo com 

Estados-Nações diversos, com diferentes línguas, costumes e políticas, é o que mantém o ente 

Europa de pé. Independentemente de todas as diferenças existentes, o que importa, dentro do 

coletivo europeu, é a união de todos em torno de uma identidade, de uma ideologia de 

Europa, projetada pelo sentimento de pertencimento europeu. Estando próximos à Europa, 

Armênia e Azerbaijão também desejam estar dentro do mundo europeu. Os dois países 

estavam na União Soviética, com forte influência identitária europeia, e quando a URSS é 

dissolvida, um vazio de pertença ficou, permitindo a projeção deste sentimento do “ser 

europeu”. Afinal, enquanto os outros países da URSS se organizavam em blocos europeus, 
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armênios e azeris ficavam num vácuo de alianças preenchido apenas pela Rússia e, no caso do 

Azerbaijão (ressalte-se), pela Turquia. 

A História mostra, como observa Martins (p. 114-115), que mesmo no período da 

colonização europeia, os Reinos do continente colocavam a ideia de Europa, do ser europeu
48

, 

como algo bom, contrastando com os bárbaros do mundo não europeu. A Europa era a 

civilização, enquanto outros povos eram subjugados. Entretanto, como visto anteriormente, 

esta consciência de união só foi usada internamente após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, 

séculos depois do período colonizador. 

                                                
48 O ser europeu aqui apresentado não é um ser humano nascido na Europa, mas sim um sentimento de pertença 

do continente. 
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5. CONFLUÊNCIA DE SABERES: A RELAÇÃO ENTRE MÍDIA, EUROVISION 

SONG CONTEST E POLÍTICA EXTERNA 

Último capítulo teórico deste trabalho, esta parte da dissertação fará uma discussão 

sobre mídia e política externa, propondo-se a colocar questões a elucidar de que maneira a 

mídia cria condições favoráveis e reforça a política externa, além de como aquela pode ser 

usada como poder efetivo sobre outro Estado.  

Este capítulo apresentará o que é o Eurovision Song Contest, objeto de análise deste 

trabalho. Também é importante compreender como mudanças culturais ocorridas no pós-

Segunda Guerra catalisaram novas tendências geopolíticas e de que maneira o Eurovision 

Song Contest cria novas identidades e um novo nation branding. 

Feito isso, o capítulo levantará as questões concernentes à análise dos votos dados no 

Eurovision Song Contest (ESC), o Voto em Bloco e a Eurovisiopsefologia, para compreender 

de que forma ocorre a movimentação diplomática na votação do ESC. Para isso, serão 

apresentadas as ideias de Ginsburgh e Noury (2004) sobre o voto em bloco por questões 

políticas e a aproximação cultural dentro da votação do ESC. Em seguida, serão introduzidos 

os trabalhos de Gatherer (2006), sobre a comprovação do voto político dentro do ESC, e de 

Dekker (2007), sobre a constituição de redes de amizades dentro do voto do Concurso. Por 

último, serão mostrados as ideias de García e Tanase (2013) sobre o voto dentro do Concurso 

e as três perspectivas de votação no ESC: percepção de cultura; relações negativas entre 

Estados e o coeficiente Amigo-ou-Inimigo, que será utilizado ao longo de toda a análise para 

o levantamento aritmético da reprodução de amizade ou inimizade dos países aqui estudados. 

 

5.1 Mídia e Política Externa 

 

A mídia cumpre um papel fundamental para a criação de condições favoráveis e 

consequente reforço da política externa. Para Leonardo Valente (2007, p. 33), as novas 

tecnologias da comunicação e a habilidade no gerenciamento da comunicação de massa são 

importantes para a ampliação e manutenção do poder do Estado. Essa ideia vale tanto para o 

cenário local como o internacional. Citando Zygmunt Bauman e a liquidez das relações, o 

autor avalia que a comunicação não define, sozinha, as posições de poder, mas é elo 

importante para que elas sejam fortalecidas e até alteradas. Valente também mostra (p. 35) 

que, a partir da rápida mudança das informações, é possível modificar os cenários econômico 

e político. 
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O que pode acontecer, por exemplo, se o presidente do Federal Reserve Americano 
declarar que vai dobrar os juros dos Estados Unidos e que as economias latino-

americanas nunca estiveram tão pouco confiáveis? Qualquer bom economista é 

capaz de descrever em detalhes a onda catastrófica que percorreria boa parte do 

mundo, num verdadeiro tratado de consequências econômicas, sociais e políticas. 

[...] E por que uma declaração pode ter um efeito tão mortal e tão rápido? Porque ela 

pode se disseminar por todo o globo em questão de segundos, graças à estrutura 

midiática global. (VALENTE, 2007, p. 36). 

Como afirmam Figueiredo et al. (2013, p. 14), a mídia é uma forma que o discurso 

político encontra espaço para credibilizar e afirmar suas ideias. Isso mostra como imprensa e 

poder estão intrinsecamente ligadas. Valente diz (p. 44) que o uso da mídia como meio 

indireto de política externa tem como um dos grandes objetivos a transformação de 

inverdades em verdades, para a manutenção da ordem vigente e para o atingimento de 

interesses estatais. Com isso, é possível observar a ligação entre imprensa e poder. 

Para Silverstone (2002), a mídia assume um papel de mediação da sociedade, sendo 

condicionada e condicionando o modo como os sujeitos se representam e veem o mundo. Ao 

simular os embates da arena pública, a mídia também reconhece como verdadeiros os 

discursos que evoca de partes da sociedade. Assim, ela pode legitimar esses dizeres 

nacionalistas. A mídia ainda é capaz de mobilizar e sugestionar sensos de pertencimento, 

comunidade e nacionalismo, exprimindo os valores de um grupo por meio da ideologia. 

A mídia também pode ser usada como poder de facto de um Estado sobre o outro. 

Segundo Fejes (1986, p. 18-27), no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Crise de 

1929, o governo dos Estados Unidos atuou de maneira forte nos países da América Latina 

para que a rede de cabos e o espectro de rádio fossem explorados por empresas daquele país, 

em detrimento de companhias asiáticas e europeias. O discurso usado pelo Secretário de 

Estado dos Estados Unidos, Robert Lansing, em 1915, era de que o uso de um sistema de 

comunicação no continente americano deveria ser explorado por mãos americanas, o que 

beneficiaria o pan-americanismo nesta área. Em 1919 o país já tinha, inclusive, dividido o 

espectro de rádio das Américas Central e do Sul, além do Caribe, e concedendo-os (de forma 

não-oficial) a empresas norte-americanas. Além do sistema de rádio e cabos, os Estados 

Unidos também incentivaram a entrada de agências de notícias e filmes do país na América 

Latina. O Departamento de Comércio dos EUA tinha grande interesse no uso do cinema para 

propaganda e aumento das exportações do país aos vizinhos de continente. 

Como pontua Camargo (2008, p. 34), a posição internacional de um país exerce 

impacto em suas questões domésticas e estas, por sua vez, dependem do comportamento 

desse país no plano internacional. Em um momento de crise armada, como o vivido entre 

Armênia e Azerbaijão, a opinião pública e, consequentemente, outros Estados, analisam sua 
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posição perante o conflito a partir de fatores políticos, econômicos e ideológicos. Isso leva ao 

apoio ou repúdio a situações semelhantes. No ESC, caso a população de determinado Estado 

não concorde com a posição de algum dos países em certos temas, a rejeição à música 

enviada pela nação tende a ser maior em âmbito continental. Isso transforma um simples 

produto midiático em uma espécie de “termômetro”, que mostra as relações políticas dentro 

do continente europeu. 

De acordo com Hobsbawm (1990, p. 159), o auge do princípio de nacionalidade 

aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e perdurou até alguns anos após a 

Segunda Guerra, em 1950. O autor ressalta que (p. 170) o nacionalismo pós Primeira Guerra 

ganhou força graças à mídia, como cinema, imprensa, rádio e TV, onde governos e ideologias 

podiam propagar suas ideias e mensagens. Conforme o autor, o poder dos mass media ajudou 

a reforçar os símbolos nacionais, como a Família Real Britânica. Um dos exemplos que 

demonstrar o reforço do nacionalismo é o esporte. Com uma estrutura de competições 

semelhantes ao do ESC, com Estados-nações lutando pela vitória, o esporte oferecia uma 

"válvula de escape" para as tensões territoriais e grupais. Competições transmitidas pela mídia 

também ajudaram a reforçar os esportistas como expressões de suas comunidades imaginadas. 

Segundo Hobsbawm (p. 171), "o indivíduo, mesmo aquele que apenas torce, torna-se o 

próprio símbolo de sua nação". 

 

5.2 O que é o Eurovision Song Contest? 

 

É muito importante conhecer o que é o Eurovision Song Contest (ESC), objeto de 

estudo deste trabalho. 

O ESC é um concurso de canções produzido e televisionado nos meses de maio pela 

European Broadcasting Union (EBU), órgão que integra emissoras de rádio e televisão da 

Europa e países das redondezas. Realizado desde 1956, como uma maneira de unir a Europa 

após a Segunda Guerra Mundial, o festival atualmente atinge cerca de 197 milhões de 

telespectadores de 40 países, de acordo com Storvik-Green (2015). Historicamente, o 

concurso de talentos revela expoentes da música internacional, tais como Julio Iglesias, Olivia 

Newton-John, banda ABBA e Céline Dion. 

O nome Eurovision, criado originalmente para a rede de emissoras que compunham a 

cadeia de transmissões da EBU, foi cunhado pelo jornalista inglês George Campey em uma 

notícia sobre o desenvolvimento da entidade de radiodifusão. O título da notícia foi uma 

corruptela da junção das palavras European e Television, formando assim o Eurovision. 
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Segundo Roxburgh (2015), Campey começou a trabalhar na emissora britânica BBC em 1954 

quando a rede da EBU começou a se desenvolver e chamava “Continental Television 

Exchange”. Ele se lembrou do título da matéria e sugeriu à chefia da BBC a troca do nome da 

rede para Eurovision, algo que inicialmente foi recusado, mas aceito mais tarde. 

O que define quem participa ou não do ESC é a afiliação dos canais de televisão à 

EBU. Um canal é considerado membro se pertencer à Área de Radiodifusão Europeia, uma 

linha imaginária definida pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência da 

ONU responsável por padronizar e regular as ondas de rádio e telecomunicações 

internacionais. A linha passa a leste pelo meridiano 40° ao Leste de Greenwich e no sul pelo 

paralelo 30° Norte, agregando Europa, parte da Ásia e Norte da África. Mesmo com essas 

regras, membros associados à EBU e que não estejam na Área de Radiodifusão Europeia 

também podem participar do Concurso, desde que sejam convidados pelo Grupo de 

Referência do Concurso, como foi o caso da Austrália em 2015 e 2016. Por essa regra, o 

Brasil poderia participar do ESC caso houvesse o convite, sendo que a candidatura brasileira 

ficaria sob responsabilidade da TV Cultura, de São Paulo, que é associada à EBU. 

Em mais de 60 edições, até hoje nenhuma deixou de ser realizada por tensões políticas 

no continente europeu. O formato do Concurso sofreu modificações ao longo do tempo, seja 

na forma da escolha das músicas, na exibição ou até mesmo na votação. 

A Armênia ingressou no ESC em 2006 e o Azerbaijão em 2008.  

 

5.3 Mídia e Eurovision Song Contest como catalizadores de novas tendências 

geopolíticas 

 

Dada as dificuldades de difusão de informação e cultura impostas pelo regime 

soviético, a Indústria Cultural dos Estados Unidos conseguira se expandir como nunca. 

Steinberger observa que (2005, p. 56-57) neste período pós Segunda Guerra, iniciou um 

processo lento de substituição de uma cosmovisão europeia centrada na tradição histórica e 

filosófica por uma concepção de mundo refletida na democracia norte-americana. 

Porém, é importante observar que, mesmo antes da Segunda Guerra, já existiam 

movimentos acadêmicos de resistência à introdução de aparelhos culturais dos Estados 

Unidos na Europa. A Escola de Frankfurt, por meio de Adorno e Horkheimer, faziam 

inúmeras críticas ao cinema e à televisão. Em sua crítica sobre a televisão, Theodor Adorno 

sequer assiste a um programa de televisão, tecendo seus comentários apenas por meio de 

anotações feitas por seus pesquisadores. O autor considerava a televisão um meio menor, que 
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não engrandecia o ser humano e impedia a formação de indivíduos que pudessem decidir 

conscientemente. 

Os investimentos massivos em cinema, música e televisão feitos pelos Estados 

Unidos, e sua posterior difusão internacional, se transformaram em uma “missão” do país. 

Sobre isso, Steinberger coloca: 

Ao desenvolvimento de uma florescente indústria cultural que, devido ao conflito 
em território europeu, se deslocara para o espaço norte-americano, vem associar-se a 

deterioração da influência cultural da Europa no mundo, sobretudo da França. Os 

ideais de liberdade democracia (Tocqueville, 1987) e o fundamentalismo religioso 

(heroicização da odisseia dos Pilgrims) vêm compensar a falta de tradição histórica 

pela tradição moral. Consolida-se nos estados unidos o conceito de sua "vocação e 

responsabilidade missionária" em relação ao resto do mundo. E não há doutrinação 

sem difusão. A máquina cultural hollywoodiana pôs-se, com maior ou menor grau 

de explicitação, a serviço de tais ideais. Assim como a ideologia colonialista 
alimentou o pensamento geopolítico clássico, a ideologia da indústria cultural irá 

subsidiará o pensamento geopolítico da Guerra Fria. O medo é, de início, o principal 

produto da indústria cultural. (STEINBERGER, 2005, p. 57) 

A difusão dos ideais norte-americanos por meio da cultura levou o imaginário do 

grande parte do mundo ocidental a abarcar e defender o modelo de identidade dos Estados 

Unidos. Isto é, a construção discursiva que moldou toda a identidade projetada pelo país por 

meio do soft power, como a mídia. É importante perceber que, mesmo com a expansão 

midiática dos Estados Unidos, que relegou a produção cultural europeia para um patamar 

inferior, os Estados se uniram para criar e consolidar o Eurovision Song Contest (ESC) não 

apenas como um produto cultural, mas também como uma proteção das identidades locais e 

da própria cultura dos Estados. 

Para vários Estados da área da EBU, o ESC se tornou um meio de afirmação cultural e 

até mesmo um catalizador de novas tendências, seja por questões linguísticas ou até mesmo 

geopolíticas. Sobre a questão identitária no ambiente do Concurso, Jordan observa (2014, p. 

52) que: 

O Eurovision [Song Contest] oferece uma arena para a discussão e análise de 

identidades pan-europeias. Neste contexto, a Suíça, uma nação que fundou o 

Eurovision, fornece um bom exemplo de como sua identidade complexa se 

manifestou na maneira em que se apresentou no palco. A última vitória da Suíça foi 
em 1988, quando Céline Dion, uma franco-canadense, levou o prêmio com uma 

canção escrita pelo compositor turco Atilla Şereftuğ. Recentemente, o país optou por 

uma banda de garotas da Estônia, Vanilla Ninja, em 2005, e um grupo internacional 

Six4One, em 2006. A concorrente deste ano foi escrita pelos compositores alemães 

Ralph Siegel e Bernd Meinunger. O grupo Six4One consistia em seis artistas de toda 

a Europa; Malta, Bósnia-Herzegovina, Suécia, Suíça, Israel e Portugal. Há, portanto, 

uma construção da Suíça, como um país unido, representando a sua identidade 

nacional no Eurovision Song Contest. O grupo Six4One pode, portanto, ser 

considerado como reflexo das complexidades a respeito da identidade suíça. A 

elegibilidade para participar não é determinada pela inclusão geográfica dentro do 

continente europeu, apesar da inferência no título da competição. Em vez disso, a 
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entrada no evento é dependente da emissora de TV pública nacional ser membra 

plena e ativa da EBU. Vários países que estão geograficamente fora do âmbito das 

fronteiras da Europa competiram, a saber: Israel e no Azerbaijão desde 1973 e 2008, 

respectivamente. Marrocos, no norte da África, participou em 1980. Além disso, a 

Turquia e a Rússia, que são países transcontinentais com a maioria de seu território 

fora da Europa, começaram a competir, respectivamente, desde 1975 e 1994. Assim, 

a Europa como uma construção sócio-política (Made, 2003, pp.183-184) não é 

apenas espelhada no ESC, mas também reforçada efetivamente. (JORDAN, 2014, p. 

52) 

As participações de Portugal no ESC, por exemplo, são marcadas pelo uso da língua 

portuguesa nas canções. Atualmente, Portugal é um dos únicos Estados que competem usando 

a língua materna em parte ou na totalidade da letra, enquanto a maioria opta pelo uso da 

língua inglesa nas canções, seja por questões de sonoridade, vendagem internacional ou até 

mesmo para uma aceitação maior do produto no mercado externo. Além disso, de acordo com 

Neves (2011, p. 102-103), o país sempre levava fados ao Concurso e, anos após à Revolução 

dos Cravos e a queda da Ditadura Salazarista, começou a levar canções dos gêneros pop e 

rock, como uma demonstração de ruptura do modelo de Estado promovido por António 

Salazar, catalisando, assim, as novas tendências culturais regionais e globais. 

A Espanha usou a sua vitória no Concurso, em 1968, para, segundo Neves (2010, p. 

35), mostrar a imagem de um país progressista sob a tutela de Franco. Sediando o ESC no ano 

seguinte, a Ditadura Franquista não poupou esforços para realizar um grande evento que 

impactasse o continente, tendo o palco sido criado pelo pintor Salvador Dalí. Curiosamente, 

em solo espanhol, a Espanha e outros três países (Holanda, França e Reino Unido) empataram 

em primeiro lugar. Foi a primeira e última vez que um empate deu vitória a mais de um 

Estado no ESC. 

Para alguns Estados que pertenciam ao bloco socialista da Europa, o Eurovision Song 

Contest foi uma maneira de criar identidades nacionais que não existiam antes da dissolução 

da União Soviética. Ao estudar a crise identitária na Moldávia causada pelo ESC, Iglesias 

(2015) observa que a definição de uma identidade moldava é complexa, já que o país possui 

grandes ligações com a Romênia, tendo inclusive o romeno como língua oficial. Porém, o 

Concurso permite que a população e a mídia discutam o que é ser moldavo e, principalmente, 

construir uma identidade da Moldávia, seja com estereótipos ou reconhecimento de aspectos 

negativos da sociedade local. Mesmo com esse nation branding
49

 negativo, o ESC, segundo o 

autor (p. 236), é uma forma de o país ser visto como parte do Ocidente e o Concurso, na visão 

                                                
49 Nation branding (ou Imagem Nacional, em tradução livre do conceito) é um termo que se refere à projeção de 

marcas (o brand) de países no exterior. A construção de uma boa Imagem Nacional no exterior, seja por meio de 
slogans, ações diplomáticas ou trocas político-econômicas, se reverte em credibilidade ao Estado e posterior 

confiança de investidores. 
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do Estado, ajudaria a melhorar a imagem moldava no exterior. Para o Estado, o ESC romperia 

com uma identidade cultural atrasada e alavancaria o país a um patamar moderno e 

multicultural, como propagado pelo Ocidente, que teve sua imagem construída assim pelo soft 

power dos Estados Unidos. 

Diferentemente da construção identitária incipiente na Moldávia, a Estônia soube 

aproveitar a projeção do Concurso em 2002, quando venceu o ESC. A realização do Concurso 

na Estônia se tornou política governamental e prioridade máxima do governo. Afinal, estava 

em jogo a imagem de um país que saíra da União Soviética no início da década de 90 e 

conhecia a Democracia há pouco tempo. A importância do ESC para a Estônia era tamanha 

que, de acordo com Jordan (p. 86), o Concurso efetivamente representou um veículo de 

relações públicas para o governo. A falha em sediar o concurso com sucesso seria prejudicial 

para o prestígio do Estado e da imagem internacional. O desafio estoniano era mostrar a seus 

pares europeus a capacidade do Estado em realizar grandes eventos, já que aqueles 

desconfiavam da Estônia. Diniz (2014) explica que grandes eventos, como o ESC, são 

benéficos às cidades que os recebem, já que passam a ser focos de investimentos 

governamentais.  

Benefícios intangíveis podem ser atingidos, como uma boa imagem ao público externo 

– algo que a Estônia procurava -, com a realização de grandes eventos. Além disso, o país 

tinha interesse em catalisar a imagem de nação ocidental e moderna, se chocando com os 

estereótipos sobre países soviéticos, como pobreza e falta de desenvolvimento. Mesmo com 

toda desconfiança continental em torno da realização, a Estônia conseguiu promover o 

Concurso em 2002, aproveitando o evento para promover o Estado no ambiente pan-europeu.  

Os casos apresentados demonstram que, a despeito do crescimento da mídia norte-

americana no pós Segunda Guerra Mundial, o Eurovision Song Contest conseguiu e ainda 

consegue ser um produto de resistência identitária local, servindo não apenas como 

reverberador cultural, mas também sendo um catalizador de novas tendências geopolíticas, já 

que os Estados investem pesado em suas imagens dentro do Concurso, como Espanha e 

Estônia fizeram.  

 

5.4 Voto em Bloco e Eurovisiopsefologia: a movimentação diplomática na votação do 

Eurovision Song Contest 

 

Mesmo com todo o discurso de união europeu projetado pelo Eurovision Song 

Contest, o Concurso possui uma característica peculiar: a união dos Estados, seja por meio do 
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júri ou do público, para votar em seus vizinhos ou naqueles que possuem algum tipo de 

proximidade, sendo cultural, idiomática ou de parceria estratégica. É o chamado voto em 

bloco (bloc vote). A existência do voto em bloco já foi admitida pela revista acadêmica da 

ORF, emissora pública da Áustria, em uma edição especial feita em parceria com a EBU para 

analisar os 60 anos do ESC. Nela, Fricker aponta que (apud. Österreichischer Rundfunk, 

2015, p. 10) os países que formavam a Iugoslávia votavam entre si no Concurso, o que foi 

considerada uma prática desleal pelos espectadores e pela imprensa europeia. Como estes 

Estados possuíam certa proximidade identitária, havia uma espécie de “proteção” entre eles, 

revertendo-se em votos dentro do Concurso. 

O primeiro estudo no âmbito acadêmico sobre o voto em bloco dentro do ESC data de 

2004. Nele, Ginsburgh e Noury mostram que há uma preponderância no voto em bloco, mas 

que também há o voto pela questão cultural. Isto é, pela canção apresentada, 

independentemente do país que a apresentou. Eles também demonstram que o voto em bloco 

não é exclusividade do Concurso, mas também acontece na esfera política: 

Em ambientes internacionais, tais como o Parlamento Europeu ou as Nações Unidas, 
é difícil separar o que é o voto sincero (isto é, com base nas preferências) e o que é o 

voto estratégico em questões políticas, que muitas vezes surgem em contextos 

regionais. Os países do norte da Europa, por exemplo, são muito sensíveis aos 

problemas ecológicos e são propensos a seguir votante um do outro, sem ser 

estratégica. Mostramos que o que pode parecer como votação estratégica no 

Eurovision é, de fato voto sincero com base na proximidade linguística e cultural. 

Ainda assim, pode-se argumentar que o voto é ineficiente uma vez que leva em 

conta os fatores que não são puramente artístico, mas pelo menos parece haver 

nenhuma troca de votos. Não podemos, contudo, excluir a votação cultural. 

(GINSBURGH; NOURY, 2004, p. 2) 

Os autores propõem (p. 3) a seguinte fórmula matemática para explicar o voto em 

bloco: , onde  é o voto representado pelo número de pontos 

dados pelos juízes do país i ∈ L na avaliação da performance do país j ∈ L (i  j, uma vez 

que o país i não pode votar em seu próprio candidato), L é o número total de países 

participantes. Se os países i e j (i  j) trocaram os seus votos, sem levar em conta qualquer 

outra dimensão, a equação para representar a votação é a apresentada acima. Segundo os 

autores, nesta equação α é um parâmetro, e uij uma perturbação aleatória. Se a troca de votos 

fosse "perfeita", e ambos os países mantiveram o seu compromisso, α seria igual a 1. 

Ginsburgh e Noury não conseguem demonstrar a existência de votos por trocas 

políticas, mas conseguem mostrar que proximidades culturais e linguísticas influenciam na 

votação do público dentro do evento. Eles também acreditam que (p. 10) a votação do júri não 

deve ser considerada na análise, já que esta pontuação deveria ser dada exclusivamente por 
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questões de qualidade, e não de proximidade. Dentre os dados levantados pelos autores estão 

que a qualidade da canção é um fator preponderante de votos. Músicas cantadas em francês 

possuem mais apelo junto ao público que suas pares em língua inglesa. Canções apresentadas 

em dueto costumam ter mais sucesso junto ao público do que as apresentadas por trios ou 

artistas solo. 

Em 2006, Gatherer divulga um estudo importante para a Eurovisiopsefologia
50

 (termo 

cunhado pelo autor) onde ele demonstra o voto em bloco por questões políticas, excluindo-se 

questões culturais. Usando dados das votações de 1975 a 2005, o autor faz uma compilação e 

descobre os seguintes blocos de votação na Europa de 2001 a 2005: 

 

FIGURA 4 - Mapa com as divisões dos blocos de votação no Eurovision Song Contest 

segundo Gatherer (2006) 

 

Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Eurovision_block_voting_2001-2005.svg/560px-

Eurovision_block_voting_2001-2005.svg.png>. Acesso em 07 mar 2016. 

 

Segundo o autor, neste período havia cinco blocos de votação. O Eixo Pirenaico, em 

amarelo, era composto por Andorra e Espanha. A Benelux Parcial, em laranja, era formada 

por Bélgica e Holanda. O Império Viking, em azul, era composto por Dinamarca, Estônia, 

Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega e Suécia. O bloco do Pacto de Varsóvia, em 

                                                
50 A psefologia é o estudo e a análise estatística de eleições. A Eurovisiopsefologia é a psefologia aplicada no 

Eurovision Song Contest. 
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vermelho, era formado por Polônia, Rússia e Ucrânia. O último bloco de votação era o Bloco 

Balcânico, em verde, que era composto Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Chipre, 

Grécia, Macedônia, Montenegro, Romênia, Sérvia, Eslovênia e Turquia. Os Estados 

integrantes destes blocos, de acordo com Gatherer, trocariam votos entre si, o que garantiria o 

voto em bloco por questões políticas. 

Ainda de acordo com Gatherer (p. 1), a estrutura dos blocos de votação implicaria que 

alguns países colocados de forma central neles teriam uma maior probabilidade de serem os 

futuros vencedores. Entretanto, a previsão de um resultado baseado em questões políticas dos 

blocos é impossível, já que a parte artística da canção pode influenciar no resultado final. 

Afinal, o ESC continua sendo um concurso musical. 

Em 2007, Dekker desenvolve o conceito de Redes de Amizade no ESC, da mesma 

forma como uma rede social da internet opera. Baseado nos dados da votação da edição de 

2005, o autor desenvolve cinco Redes de Amizade dentro do Concurso, a saber: Bloco 

Oriental, formado pela ex-URSS, Romênia, Hungria e Polônia; Bloco Nórdico, contendo 

Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia; Bloco Balcânico, composto pela antiga 

Iugoslávia e Albânia; Bloco Mediterrâneo Oriental, formado por Grécia, Chipre, Malta, 

Bulgária e Turquia; e Bloco Ocidental, formado por outros países não citados anteriormente. 

A diferença do modelo de Dekker para o de Gatherer é a possibilidade de interação de um 

bloco com outro. Com isso, a ideia da guerra de todos contra todos no ESC desaparece, 

surgindo a ideia de parcerias e cooperação entre todos os atores envolvidos. A proposta de 

conexão das Redes de Amizade é a seguinte: 

 

FIGURA 5- Proposta de interação de Redes de Amizade dentro do Eurovision Song 

Contest segundo Dekker (2007) 
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No trabalho mais recente na Eurovisiopsefologia, García e Tanase (2013) analisam os 

votos dentro do ESC sob três perspectivas: percepção de cultura; coeficiente Amigo-ou-

Inimigo; relações negativas entre Estados.  

Sobre percepção de cultura, os autores fazem a análise considerando que (p. 7) seres 

humanos percebem apenas um conjunto de dimensões de outra cultura, podendo se alterar 

com base em estereótipos, eventos históricos ou comunicação imperfeita. Na votação usando 

a percepção de cultura, os autores observaram que (p. 26-28) a dívida de países afetados pela 

Crise Econômica de 2008 também afetou a votação destes no ESC. Eles perceberam que as 

votações do EU-15
51

 tiveram um pico de votos positivos e grande rejeição entre si, mostrando 

a “existência de uma correlação” entre os votos no ESC e uma polarização política na Europa. 

Para os autores, 

Isso sugere, por sua vez, que decisões políticas podem influenciar a percepção de 

cultura pelos países, e decisões econômicas dos Estados envolvidos podem mudar a 

maneira com que as sociedades se relacionam umas com as outras na União 
Europeia. (GARCÍA; TANASE, 2013, p. 30) 

No coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI), os autores desejam medir o excesso de votos 

ou a predisposição de baixa votação de um país para outro. Desta forma, pretende-se retirar os 

efeitos do componente artístico do Concurso, destacando os desvios políticos ou culturais que 

são apontados como existentes no ESC. O coeficiente é medido de -1 a +1. Para descobrir o 

valor do coeficiente AoI, é necessário fazer a seguinte equação matemática: 

. Nela, Cv é o país votante e Cc é o Estado votado na análise. Na 

equação, pv,c são os pontos que o país Cv concedeu ao país Cc. Sc são os pontos totais do país 

Cc analisado. E N é o número total de países votantes na edição do Eurovision analisada por 

meio da equação. Para que não haja distorção nos números, durante a análise dos números de 

semifinais o trabalho considerará em N apenas os votantes da semifinal analisada. 

Ao levantar os dados do coeficiente Amigo-ou-Inimigo dentro do ESC, de 1997 e 

2012, os autores descobrem cinco grandes blocos de votação de amizades, a saber: (I) 

Dinamarca, Irlanda, Malta, Estônia, Islândia, Hungria, Suécia, Letônia, Lituânia, Reino 

Unido, Finlândia, Holanda e Eslováquia; (II) Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Suíça, 

Macedônia, Croácia, Sérvia, Áustria, Itália, Turquia, Alemanha, Albânia e Montenegro; (III) 

Espanha, Mônaco, França, Portugal e Andorra; (IV) Grécia, Chipre e Bulgária; (V) Armênia, 

                                                
51 EU-15 é o nome dado ao grupo de Estados que são membros da União Europeia (UE) desde 1995. No trabalho 
de García e Tanase, os países do EU-15 analisados são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, 

França, Grécia, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido e Suécia. 
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República Checa, Israel, Polônia, Geórgia, Bielorrússia, Azerbaijão, Rússia, Ucrânia, 

Moldávia, Romênia e San Marino. 

 

FIGURA 6 - Modelo gráfico do coeficiente Amigo-ou-Inimigo no ESC, feito por García e 

Tanase (2013) 

 

No modelo gráfico acima, os autores mostram (p. 20) nas linhas azuis onde há o 

coeficiente Amigo-ou-Inimigo positivo, o que se reverte em votos. As linhas vermelhas 

indicam o coeficiente negativo, ou seja, quais Estados não votaram em outros no período 

analisado por García e Tanase. Os blocos de votação propostos por eles foram formados com 

base no comportamento de votação dos países. Por exemplo, se Andorra tem o costume de 

sempre dar alguma pontuação à Espanha (não importando se a máxima, de 12 pontos, ou a 

mínima, de 1 ponto), os dois estarão no mesmo bloco de voto. Entretanto, o modelo gráfico de 

García e Tanase também demonstra que, mesmo havendo voto em bloco, os Estados 

interagem com os de outros blocos, dando e recebendo votos, o que demonstra a existência de 

Redes de Amizade dentro do ESC, como proposta por Dekker (2007). 

Já nas relações negativas entre Estados, os autores desejam demonstrar que questões 

políticas de inimizade ou falta de afinidade cultural entre dois países influenciam a votação no 

âmbito do ESC. Como exemplo, García e Tanase demonstram (p. 11) que as relações 

conturbadas entre Armênia e Turquia afetam o coeficiente Amigo-ou-Inimigo na votação 

entre os dois Estados no ESC: 
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FIGURA 7 - Medição do coeficiente Amigo-ou-Inimigo feita por García e Tanase (2013) 

das votações entre Armênia e Turquia nas edições do ESC entre 2006 e 2010 

 

A linha evolutiva preta, que demonstra a votação da Armênia na Turquia, caminha 

entre o linear negativo até o zero absoluto, o que demonstraria possivelmente as tensões 

políticas históricas vividas entre os dois Estados. Por outro lado, os autores acreditam que (p. 

10) a posição positiva da linha evolutiva entre Turquia e Armênia se deve à Diáspora 

Armênia que vive naquele país. 

Os estudos feitos dentro da Eurovisiopsefologia demonstram que o voto em bloco e os 

blocos de votação existem em toda a Europa, não sendo restrito a determinado grupo de 

países ou região geográfica. Entretanto, o voto em bloco não acontece apenas por proteção 

dos membros de um bloco de votação, mas sim, por projeção cultural, proximidade geográfica 

e questões políticas. É importante ressaltar que os votos dados dentro do ESC não podem ser 

reduzidos apenas a estas questões, já que a qualidade musical é o fator preponderante na 

votação, como mostrado por Ginsburgh e Noury. Outro fator importante para não se reduzir a 

votação a indicadores socioculturais é a conexão entre os diversos blocos de votação e a 

distribuição de votos entre os diferentes membros dos blocos, como Dekker e García e Tanase 

demonstram em seus estudos. 
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6. A PROJEÇÃO DA GUERRA DE NAGORNO KARABAKH NO EUROVISION 

SONG CONTEST 

 

Este trabalho apresentará, nas páginas a seguir, como a Guerra de Nagorno Karabakh 

foi projetada dentro do ambiente do Eurovision Song Contest (ESC), nos anos de 2008 a 

2015. Para tal, analisar-se-á os aspectos discursivos e performáticos, bem como a questão dos 

votos (por meio do Coeficiente Amigo-ou-Inimigo, de García e Tanase [2013]) entre 

Armênia, Azerbaijão e Rússia, considerando este um terceiro ator interessado no conflito. A 

escolha de García e Tanase como método para análise de votos se dá pelo foco do trabalho 

escrito por eles no voto político dentro do ESC, sendo possível comprovar o voto por questões 

políticas através métodos matemáticos, algo que é possível relacionar dentro do arcabouço 

construtivista, como preconiza Adler (2012, p. 122). 

Antes de iniciar a análise, é importante compreender a formação do corpus deste 

trabalho. Para isso, recorreremos à Hansen (2006) para delimitar o foco analítico. A autora 

desenvolveu (p. 80-81) um esquema analítico que pode ser utilizado por qualquer pesquisa, 

principalmente por aquelas em que o discurso seja relevante. Seu modelo possui quatro 

pontos para análise: 

I) Número de atores: deve responder quantos agentes estão envolvidos na análise. 

Pode ser: a) único ator; b) comparativo, quando mais de um agente, eventos ou assuntos tem 

seus discursos analisados; e c) encontro discursivo de identidades;  

II) Modelos intertextuais: deve dizer quais textos serão utilizados na análise. Esses 

textos podem ser: (1) discursos oficiais, que são produzidos por órgãos de Estado, agências ou 

diretamente pelos próprios autores; (2) oriundo de amplo debate político; (3A) 

representações culturais e (3B) discursos políticos marginais; 

III) Perspectiva temporal: deve-se responder se o discurso será analisado sob uma das 

três perspectivas a seguir: um momento ou período específico, alguns momentos ou o 

desenvolvimento histórico; 

IV) Número de eventos: é necessário responder se será analisado apenas um evento ou 

vários, dependendo do assunto ou do tempo. 

No número de atores, ao todo, analisar-se-ão três atores neste trabalho, a saber: os três 

Estados envolvidos (Armênia, Azerbaijão e Rússia), Nagorno Karabakh e o Eurovision Song 

Contest. 

Nos modelos intertextuais, espera-se encontrar dentro do corpus do trabalho os 

discursos oficial (1), de representação cultural (3A) e de políticos marginais (3B). A 
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perspectiva temporal deste trabalho, a escolha foi comparar as participações de Armênia e 

Azerbaijão no Eurovision Song Contest de 2008 a 2015. A escolha do marco temporal se dá 

pelo encontro de Armênia e Azerbaijão dentro do ESC, que começou em 2008. Já o término 

do levantamento em 2015 acontece devido à mudança na fórmula de cálculo da votação a 

partir de 2016, inviabilizando a devida verificação dos votos por meio do Coeficiente Amigo-

ou-Inimigo, de García e Tanase (2013).  

Já em relação ao número de eventos, como serão oito edições analisadas de um mesmo 

concurso, consideramos que estes são eventos diferentes, devido a questões temporais e 

conjunturais. Para uma visualização melhor do foco analítico, este trabalho utiliza o Diagrama 

de Hansen, representado abaixo para atender a este trabalho:  

 

FIGURA 8 - Diagrama de Hansen adaptado ao trabalho 

 

 

6.1 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2008 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2008 foi realizado em Belgrado, capital da 

Sérvia. O evento aconteceu dois anos após a separação da Iugoslávia de Slobodan Milošević 
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em Sérvia, Montenegro e, três meses antes do ESC, Kosovo. Para a Sérvia, o ESC se 

transformou em uma oportunidade para mostrar à Europa o novo país. 

A Sérvia obteve o direito de realizar o evento após a vitória da música sérvia 

“Molitva”, da cantora Marija Šerifović, no ESC de 2007, realizado em Helsinque (Finlândia). 

Pelas regras do Concurso, o país vencedor tem o direito de sediar a competição do ano 

seguinte. O ESC de 2008 aconteceu nos dias 20, 22 e 24 de maio e contou com a participação 

de 43 países e foi feito pelo canal público de televisão do país, a Rádio Televisão da Sérvia 

(RTS). 

Pela primeira na história o ESC teve duas semifinais, com 19 países em cada uma 

delas. Em cada semifinal, os dez países melhores colocados se classificaram à final. Os quatro 

países do Big Four
52

 e a Sérvia (que venceu a edição anterior e, por isso, tinha participação 

garantida na final) estavam classificados automaticamente à final. Além disso, o ESC de 2008 

foi o primeiro que reuniu Armênia e Azerbaijão na competição. A edição também deu a 

possibilidade da Rússia votar nos beligerantes dentro do Concurso, e vice versa. 

A Armênia estava em sua terceira participação no Concurso
53

 e enviou a canção 

“Qele, Qele”, que em armênio significa “Vamos, Vamos”, interpretada pela cantora Sirusho. 

Segundo o site da competição, “a música é uma mistura de sons étnicos e música pop 

contemporânea. Ela começa como uma balada com um verso em língua armênia, chegando a 

uma canção pop up-tempo com letras em Inglês, na sua maioria” (BREY, 2008. Tradução 

nossa). Apesar de definida como música pop contemporânea, a canção traz elementos 

nacionalistas no trecho de seu início em armênio. O início diz que “Eu vim da minha terra 

para trazer a você a brisa das montanhas e o brilho do sol”. A questão das montanhas é 

importante para a formação identitária armênia e, consequentemente, se torna elemento 

nacionalista. A Armênia possui terreno montanhoso e um dos símbolos nacionais é o Monte 

Ararat, que hoje está em posse da Turquia.  

Mesmo sendo uma música, o tipo de construção discursiva que a canção armênia 

apresenta, como observa Fairclough (2001, p. 108), pode antecipar não apenas os receptores 

da mensagem, mas também os ouvintes e destinatários, observando que, para o autor, 

destinatários não fazem parte do grupo de receptores e ouvintes, mas são conhecidos como 

consumidores de fato. Como o texto foi emitido em língua armênia, apenas os falantes da 

                                                
52 Grupo de países formado por Reino Unido, França, Espanha e Alemanha. O grupo classifica-se 

automaticamente à final sem necessidade de participar das semifinais, já que os países que o integram são os 

maiores contribuintes financeiros da União Europeia de Radiodifusão (EBU), garantindo assim esse direito. 
53 A primeira participação da Armênia no ESC foi em 2006 e o representante foi o cantor André, com a música 
Without Your Love. O cantor nasceu em Stepanakert, capital de Nagorno Karabakh, em 1979, quando a região 

ainda era controlada pela República Socialista Soviética do Azerbaijão. 
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língua poderiam interpreta-lo. E os falantes da língua não se resumem apenas aos habitantes 

da Armênia, mas também à Diáspora Armênia e a população de Nagorno Karabakh. 

O Azerbaijão, por sua vez, participava pela primeira vez do ESC. A dupla Elmir & 

Samir interpretou a canção “Day After Day”. A canção, com a melodia próxima ao hard rock, 

traz mensagens claras sobre guerras e pedindo a busca pela paz. É possível observar essas 

mensagens nos seguintes trechos da canção: “Pela paz nós oramos/Salve-nos de todos os 

medos/Oh Senhor! Nos salve! [...] Mostre-nos o caminho certo/Dia após dia/Todos os medos 

que devemos esquecer/Então, um mundo melhor, vamos conseguir/Nossos sonhos podem 

brincar conosco/Mesmo se pensarmos que mantemos o controle/De todos os horrores do 

mundo/Salvação é amor!”
54

. 

Por trás deste discurso de paz, superação e salvação, há a presença do sagrado 

constitutivo de Guilbert (2007) e o ato de fala assertivo de Onuf. A busca pelos valores 

citados acima são conceitos comuns às pessoas. Em situação de guerra, como a vivida pelo 

Azerbaijão, buscar a paz é elemento essencial. Como coloca Guilbert, o sagrado constitutivo 

atinge as pessoas por meio da crença, que são reconhecidas pela maioria dela. A paz é um 

conceito aceito como bom pelas pessoas, de forma que a legitimidade da necessidade de sua 

existência não é questionada. A crença comum coloca que é bom viver em um ambiente de 

paz, projetando não apenas um ethos da paz, mas também um sagrado constitutivo. Até para o 

próprio conceito de Europa unificada, como colocado por Martins (2002, p. 117), é 

importante que haja uma consciência geral pela busca da paz. Assim, é possível manter o 

continente em paz e, consequentemente, unificado. 

Onuf, por sua vez, pontua que o ato de fala assertivo pode afirmar uma informação em 

termos gerais. Quando a canção diz “pela paz nós oramos”, há a afirmação que os intérpretes 

estão rezando pela paz. É importante ressaltar que este trecho da canção não pode ser 

considerado diretivo porque não é imperativo. A canção não obriga o receptor da mensagem a 

orar pela paz. Apenas afirma que os cantores estão rezando. Uma questão a se pontuar é: a 

mensagem intrínseca sobre paz dentro da canção se transforma em regra? Da maneira como o 

discurso é apresentado, não. Pensando nas regras assertivas de Onuf, a canção não informa 

sobre como as coisas são (mesmo que, intrinsecamente, exista a projeção discursiva de um 

ambiente conflituoso), e nem sobre as consequências de se ignorar os pedidos de paz ou 

orações. Além disso, nem as regras de preceitos de Kratochwil, que trazem consigo 

imperativos morais, se encaixaria no discurso emitido nos trechos apresentados da canção. 

                                                
54 Tradução nossa. 
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Armênia e Azerbaijão se apresentaram na primeira semifinal. O Azerbaijão foi o 

sétimo país a se apresentar na semifinal. No postcard azeri, surge a primeira evocação a 

símbolos nacionalistas, com artistas de circo fazendo malabarismos com artefatos das cores 

da bandeira do país (azul, verde e vermelho). É importante observar que todos os postcards 

desta edição evocaram símbolos nacionais baseados nas bandeiras dos Estados participantes. 

 

FIGURA 9 - Tela do postcard do Azerbaijão na semifinal do ESC 2008 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Af83jU5Ar0U>. Acesso em 05 jun. 2016. 

 

A montagem da apresentação azeri usou a dicotomia céu e inferno e, por isso, durante 

1 minuto e 56 segundos (dos 3 minutos permitidos para a performance), imagens de chamas 

foram exibidas no show do país. Porém, muito além da projeção performática, também há a 

questão nacionalista na exibição das imagens de chamas, já que a tradução do nome do país 

significa “Terra do Fogo” e um dos slogans do país no exterior é exatamente esse. 

 

FIGURA 10 - Imagem da apresentação do Azerbaijão na final do ESC 2008 

 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PF6VnVLhs4g>. Acesso em 05 jun. 2016. 
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Em entrevista à Brey (2008b), a dupla azeri explica a motivação da apresentação com 

a dicotomia céu e inferno: 

Pergunta: Vocês se apresentam como diabo e anjo no palco. Vocês pode explicar o 

simbolismo por trás disso para os nossos leitores? 

Elnur & Samir: O tema principal mundial neste momento é a guerra. Tudo de mal 

vem do diabo - que é, na verdade, apenas um anjo caído que foi expulso do paraíso. 
Ele simboliza tudo o mal que acontece na Terra. No entanto, ele pode se transformar 

em um anjo de novo, o que significa ganhar sobre todo o mal. Nós apenas 

esperamos que isso vai acontecer em breve em nosso mundo. (BREY, 2008b. 

Tradução nossa) 

É possível relacionar o excerto da entrevista acima com a ideia de interacionismo 

simbólico proposta por Wendt. Como observa Santos (2016, p. 77), o interacionismo 

simbólico coloca a possibilidade de compreender como os indivíduos interpretam as coisas e 

de que maneira a interpretação orienta o comportamento individual em situações específicas. 

Uma das premissas do interacionismo é que os seres humanos agem, em sua relação com as 

coisas, mediante o significado que elas têm para eles. Se na realidade vivida pelos artistas a 

guerra é um tema importante, então seus comportamentos serão direcionados para o assunto 

(e, indiretamente, criando um movimento de securitização do discurso), trazendo inclusive a 

dicotomia bem e mal. Vale lembrar que em 2008 a pauta mundial de discussão era a Crise 

Econômica Mundial, que afetou os mercados internacionais, principalmente de Estados 

Unidos e Europa. A guerra, dentro da realidade europeia, passa a ser algo distante. Mas não 

para o Azerbaijão, que continuava o conflito de Nagorno Karabakh. 

A Armênia foi o 14º país a se apresentar na primeira semifinal. No postcard armênio, 

há a presença de um palhaço com trajes e pinturas alusivas às cores da bandeira do país 

(vermelho, azul e amarelo). Assim como o Azerbaijão, a Armênia também se aproveitou de 

elementos visuais que remetessem ao país na apresentação. A performance teve uma grande 

presença da cor violeta e de tons de roxo, cores que remetem às vestimentas dos sacerdotes da 

Igreja Ortodoxa Armênia. Para o país, que segue majoritariamente esta corrente religiosa, 

trata-se de um forte componente discursivo visual de identificação. Nos sete segundos iniciais 

da apresentação houve a predominância absoluta dessas cores no palco. Em seguida, elas 

dividiram espaço com o vermelho. 
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FIGURA 11 - Tela do postcard da Armênia na final do ESC 2008 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PF6VnVLhs4g>. Acesso em 05 jun. 2016. 

 

FIGURA 12 - Imagem da apresentação da Armênia na semifinal do ESC 2008 

 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JN4_fuDcm9A>. Acesso em 05 jun. 2016. 

 

Como elucida Soulages (2008), as cores são de suma importância dentro do discurso 

visual. Para compreender melhor a questão das cores, é possível analisar as apresentações de 

Armênia e Azerbaijão por meio do Diagrama Tridimensional de Fairclough: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando as Figuras 10 e 12 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 
Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas com conhecimento prévio do 

significado das cores para as nações entenderão imediatamente o simbolismo da 

performance. 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

Transmitida pela EBU e reproduzido pelas televisões públicas 

associadas à EBU. 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Cor roxa na apresentação da Armênia e imagens de 

chamas na performance do Azerbaijão. 
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Na divulgação do resultado da semifinal, que é feita de forma aleatória, o Azerbaijão 

foi o sétimo país a ser anunciado como finalista e a Armênia, o oitavo. 

Na semifinal, o Azerbaijão não votou na Armênia (mesmo podendo votar) e este país 

deu dois pontos àquele. 

 

TABELA 1 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na primeira semifinal 

do Eurovision Song Contest 2008 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 2 pontos -0,2935 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,688 

 

A final seguiu a mesma lógica performática da semifinal. Na exibição dos votos da 

final, a apresentadora armênia apareceu com o fundo ilustrado pelo centro de Yerevan, a 

capital da Armênia, enquanto sua homóloga azeri tinha ao fundo a cidade velha de Baku, 

capital do Azerbaijão. 

 

FIGURA 14 - Telas de anúncios de votos de Armênia e Azerbaijão na final do ESC 2008 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4EwNjGMQsQA>. Acesso em 05 jun. 2016. 

 

Porém, diferentemente da semifinal, quando a Armênia deu pontos ao Azerbaijão, 

nenhum dos dois países votou em um deles. 

 

TABELA 2 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na final do Eurovision 

Song Contest 2008 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,263 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,402 

 



 117 

No geral, a Armênia ficou na quarta posição, com 199 pontos, e o Azerbaijão terminou 

o concurso na oitava colocação, com 132 pontos. O concurso foi vencido pelo concorrente da 

Rússia Dima Bilan, com a música Believe. A canção obteve 272 pontos e a vitória garantiu o 

direito da Rússia realizar o ESC de 2009 na capital do país, Moscou. 

Dentro do bloco V do coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) proposto por García e 

Tanase (2013), é possível observar que, com base nos cálculos e no valor obtido do cálculo 

AoI apresentado na tabela anterior, a relação Armênia e Azerbaijão no ESC mostrou-se mais 

forte que a inversa. Mesmo com os dois apresentando coeficiente negativo, a pontuação 

concedida pela Armênia ao Azerbaijão deixou esta relação com o resultado mais próximo do 

positivo. Como o Azerbaijão não deu nenhum ponto à Armênia, o coeficiente AoI 

Azerbaijão-Armênia ficou menor que o inverso.  

A não votação entre os dois Estados só pode ser explicada pela inimizade destes 

gerada pela Guerra de Nagorno Karabakh, já que ambos obtiveram bons resultados gerais por 

apresentarem boas canções, como elucidam Ginsburgh e Noury (2004) ao levantarem os 

principais motivos para o voto dentro do ESC. 

Como o Azerbaijão perdeu o território de Nagorno Karabakh após a guerra, é possível 

que a população rejeite, por meio de uma espécie de “regras” introjetadas socialmente, a 

Armênia, o que pode refletir na votação.  

Isso fica visível na ponte entre indivíduo, regras e sociedade proposta por Onuf 

(1998). Como coloca o autor, as regras fazem com que os seres humanos tornem-se agentes, 

dando a eles a oportunidade de agir sobre o mundo. As regras informam aos agentes como as 

coisas funcionam e o que eles devem fazer, estabelecendo desta maneira a ponte. Desta 

forma, em uma situação de conflito constante, pode haver uma repulsa ao que vem do inimigo 

de campo de batalha, e isso reflete desde questões econômicas, passando por subjetivas e até 

culturais, como no caso de uma canção. Ao rejeitar algo, essa rejeição se torna uma regra, isto 

é, a pessoa deve rejeitar algo porque aquela coisa se tornou algo repulsivo diante do olhar 

subjetivo. Caso a repulsa envolva mais pessoas ou até o país inteiro, tem-se não apenas a 

projeção de uma regra pessoal, mas também uma regra de sociedade. No caso do objeto de 

estudo apresentado, se há uma rixa nacional contra a Armênia, o cidadão azeri tende a rejeitar 

o que vem da Armênia, como a canção do ESC. O modo de demonstrar isso é não votando 

nela. 
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6.1.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2008 

 

O primeiro encontro de Armênia, Azerbaijão e Rússia no ESC demonstra que a Rússia 

tentou tratar diplomaticamente os dois Estados beligerantes. Os três países participaram da 

primeira semifinal e da final, podendo assim, votarem entre si em duas ocasiões. 

A votação russa concedeu 12 pontos à Armênia e 10 ao Azerbaijão tanto na semifinal 

quanto na final. 

Já a Armênia retribuiu a votação máxima da Rússia, dando 12 pontos ao país na 

semifinal e na final. O Azerbaijão, por sua vez, concedeu 8 pontos à Rússia na semifinal e na 

final. 

TABELA 3 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2008 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Armênia 12 pontos 0,379 12 pontos 0,619 

Armênia/Rússia 12 pontos 0,397 12 pontos 0,475 

 

TABELA 4 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2008 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Azerbaijão 10 pontos 0,409 10 pontos 0,586 

Azerbaijão/Rússia 10 pontos 0,221 8 pontos 0,132 

 

Dentro do bloco V do coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) proposto por García e 

Tanase (2013), é possível observar que, em relação à Rússia, Armênia e Azerbaijão se 

mostram com o coeficiente positivo, ao conceder pontuação ao país. Já a Rússia também 

demonstra coeficiente AoI positivo com Armênia e Azerbaijão, por ter concedido pontos aos 

outros países. Em 2008, o coeficiente da relação Rússia-Armênia foi mais forte que o Rússia-

Azerbaijão, pois apesar da concessão de 10 pontos da Rússia ao Azerbaijão, este país 

concedeu apenas 8 pontos àquele na semifinal e na final. É necessário considerar esta 

diferença no coeficiente AoI azeri porque a Rússia venceu o concurso e, dos 12 países do 

Bloco V de García e Tanase
55

, um terço deu pontuação máxima à Rússia e apenas a Geórgia, 

que estava em Guerra com a Rússia há cerca de um mês, acompanhou a votação do 

Azerbaijão e deu 8 pontos ao país. 

                                                
55 A pontuação do Bloco V à Rússia foi dada da seguinte maneira: 12 pontos: Armênia, Bielorrússia, Israel, 
Ucrânia; 10: Moldávia, Romênia; 8: Azerbaijão, Geórgia; 8: República Tcheca; 6: Polônia; San Marino não 

votou na Rússia. 
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Algumas hipóteses podem ser consideradas para a análise do coeficiente AoI entre 

Azerbaijão e Rússia. Na final de 2008, por exemplo, o Azerbaijão deu a pontuação máxima, 

de 12 pontos, à Turquia. Por ser o primeiro ano do Azerbaijão no Concurso, as preferências 

étnicas e afetivas pela Turquia podem ter sido os motivos do voto máximo neste país. Além 

disso, os 8 pontos do Azerbaijão à Rússia podem ter sido dados por conta da ajuda russa à 

Armênia na Guerra de Nagorno Karabakh. 

É importante ressaltar que mesmo Ginsburgh e Noury (2004) colocando a questão de 

afinidade musical como fator primordial para os votos dentro do ESC, o trabalho quer avaliar 

a projeção política dentro da votação. Para isso, elegeu o coeficiente AoI como guia na 

análise dos votos, para que haja uma lente que possa responder as perguntas levantadas no 

início desta dissertação. 

 

6.2 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2009 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2009 foi realizado em Moscou, capital da 

Rússia. Foi a primeira vez em que o evento aconteceu naquele país. De acordo com o perfil 

do evento disponível no site oficial do Concurso (EUROVISION, 2009), o Primeiro-Ministro 

russo à época, Vladimir Putin, inspecionou pessoalmente os preparativos do ESC no Estádio 

Olímpico de Moscou, durante os ensaios dos competidores do Azerbaijão, fato este que foi 

exaltado pelo próprio Concurso
56

. A visita de Putin ao local do evento demonstra o interesse 

direto do Estado na realização do evento e, principalmente, que ele seja bem executado, o que 

passaria uma boa imagem do país para os Estados europeus e asiáticos participantes do 

Concurso. 

A Rússia obteve o direito de realizar o evento após a vitória do cantor Dima Bilan, 

com a música “Believe”, no ESC de 2008. O Concurso aconteceu nos dias 12, 14 e 16 de 

maio, contou com a participação de 42 países e foi feito por um dos canais públicos de 

televisão do país, o Primeiro Canal Russo. As regras de classificação das semifinais e da final 

foram as mesmas da edição do ano anterior. 

A Armênia enviou ao concurso a canção “Jan Jan”, que em armênio significa “Meu 

Querido”, interpretada pelas irmãs Inga e Anush Arshakyanner. A fórmula desta canção segue 

a mesma da concorrente em 2008, mesclando as línguas inglesa e armênia. Essa fórmula abre 

                                                
56 Disponível em: <http://migre.me/vfhKE>. 
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espaços para a projeção identitária e de nacionalismo, algo que aconteceu nesta canção. O 

trecho em armênio
57

, especificamente, traz as duas projeções: 

Uma dança para a primavera, uma dança para as flores/Esta é a nova dança 
gloriosa para as grandes esperanças/Para a vida nova, ela pode salvar sua alma/As 

danças de nossas montanhas e vales nunca terminam/Hey, venha e vamos dançar 

esta dança, venha aqui, meu querido/Vamos chamar a alma das danças armênias, 

vem cá, meu amor, vem cá, meu querido (BARSEGHYAN, A; ZADOYAN, V., A. 

2009, tradução e grifos nossos) 

Como coloca Wendt, a identidade não é dada, mas sim construída e reforçada. Quando 

os trechos da canção em armênio passam a evocar imagens simbólicas como flora, folclore e 

paisagens (as montanhas, especificamente), a identidade passa por um processo de reforço, já 

que os trechos em armênio só poderão ser compreendidos ao vivo por quem entende a língua. 

Considerando que as pessoas que compreendem a língua armênia são nativas, procedentes da 

Diáspora ou interessadas na língua ou na cultura do país, elas já conhecem essas imagens 

projetadas que foram construídas previamente, tendo um reforço desses símbolos. Ademais, o 

uso da língua materna gera um elemento unificador, como coloca Hobsbawm (1990). Esse 

elemento unificador produz senso de comunidade nos ouvintes, que passarão a se identificar 

com o que é dito, absorvendo mais a projeção de “orgulho” que a mensagem pode gerar ao 

receptor. 

Pensando no processo de formação discursiva da AD-2, o discurso que essas pessoas 

conhecem sobre os temas apresentados no trecho da canção armênia pode se transformar, já 

que o discurso emitido pela letra pode oferecer novos conhecimentos, se aliando à mensagem 

já conhecida pela pessoa. Isso não só desenvolve uma imagem de self da nação, mas também 

fortalece a projeção de Comunidade Imaginada. Como a Comunidade Imaginada oferece a 

partilha de traços e símbolos em comum, levando os atores a se reconhecerem no mesmo 

espaço imaginário, a formação discursiva dá a oportunidade de gerar pertencimento a quem 

recebe a mensagem emitida e a decodifica. 

Já o Azerbaijão foi representado pela canção “Always”, interpretada pela dupla AySel 

e Arash, e apresentada inteiramente em língua inglesa. A dupla foi criada apenas para a 

participação azeri no Concurso de 2009. Brey (2009a) define a canção como romântica e 

perfeitamente adequada ao ESC. Mesmo sem características aparentes de projeção identitária 

ou algo que possa remeter o conflito de Nagorno Karabakh, há outro elemento que cria a 

projeção: a melodia. Como elucida Siim (2009): 

                                                
57 Disponível em: <http://www.diggiloo.net/?2009am>. Acesso em: 22 jul. 2016. 
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Arash, o autor da canção, confessou que foi dele a ideia de criar uma composição 
única, que estaria associada com o Azerbaijão e sua cultura.  “Na introdução você 

pode ouvir um instrumento nacional azeri chamado de tar. Para a autenticidade do 

som, Sahib Pashazade, um tarista azeri bem conhecido, esteve envolvido no 

processo de gravação”. (SIIM, 2009) 

A simples presença de uma melodia local cria sensação de pertencimento na pessoa 

que conhece o instrumento e o reconhece como parte de sua história. Além de reforço 

nacionalista, que habitantes de Nagorno Karabakh e azeris podem experimentar, também há a 

projeção da identidade cultural do povo. O próprio argumento do autor da canção para usar o 

som do tar na melodia mostra que esta construção performática não foi feita aleatoriamente, 

mas sim, pensada na projeção identitária.  

A Armênia se apresentou na primeira semifinal, enquanto o Azerbaijão, na segunda. 

Como não houve confronto direto dos Estados na semifinal, um não pode votar no outro. 

Além disso, como a Rússia estava classificada automaticamente à final do Concurso, por ter 

sido campeã em 2008, não é possível avaliar o confronto direto entre Armênia e Azerbaijão 

na semifinal. Mesmo sem o encontro, Armênia e Azerbaijão conseguiram se classificar à final 

de 2009. 

Os postcards desta edição foram construídos da seguinte maneira: um slide com a 

frase “MOSCOU 2009” era exibido durante três segundos. Em seguida, uma modelo aparece 

na tela, e quatro segundos depois, paisagens do país que iria se apresentar em seguida 

apareciam na tela. As paisagens poderiam ser prédios, símbolos culturais, monumentos, 

fauna, flora ou outros elementos que possam representar o Estado. Após essa exibição, uma 

nova modelo aparece com os símbolos nacionais na cabeça e a seu lado, o nome do Estado 

participante. 

 

FIGURA 15 - Telas do postcard da Armênia na semifinal do ESC 2009 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2575>. Acesso em 23 jul. 2016. 
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Como, dos Estados aqui analisados, a Armênia foi o primeiro a se apresentar, 

analisaremos este primeiro. O Estado foi o sexto a se apresentar na primeira semifinal e já no 

postcard, temos contato com a primeira projeção da Guerra de Nagorno Karabakh. Ao final 

da exibição, como mostrado no terceiro quadro da imagem acima, é exibido no canto superior 

esquerdo da tela o monumento We Are Our Mountains, localizado em Stepanakert, capital de 

Nagorno Karabakh. Como a produção do postcard é de responsabilidade da emissora de 

televisão que realiza o evento, azeris podem supor que a Rússia reconhecia que a região de 

Nagorno Karabakh pertencia à Armênia, o que poderia causar uma séria crise entre armênios 

e azeris, mesmo com a visita do Primeiro-Ministro russo Putin ao ensaio da dupla do 

Azerbaijão. Além disso, como o programa é exibido ao vivo em toda a Europa, a exibição do 

monumento dentro do bloco armênio poderia significar, até mesmo, uma concordância da 

EBU com o tema e, consequentemente, seus membros (que são ligados aos Estados 

eurasiáticos). Como visto anteriormente, a região de Nagorno Karabakh, mesmo sendo um 

Estado de facto, é considerada pela Resolução 874 do Conselho de Segurança da ONU como 

pertencente ao Azerbaijão. 

 

FIGURA 16 - Monumento We Are Our Mountains (circulado em vermelho) no postcard 

da Armênia durante a semifinal do ESC 2009 

  

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2575>. Acesso em 23 jul. 2016. 

 

Após a exibição do postcard, a apresentação da Armênia começa. A predominância 

das cores roxa e violeta no palco da apresentação demonstram a projeção identitária para 

armênios e descendentes da diáspora. Outro elemento discursivo visual aparece de forma 

muito efusiva: as roupas das cantoras, que são típicas do país, o que cria sensação de 

pertencimento. 
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FIGURA 17 - Apresentação da Armênia durante a primeira semifinal do ESC 2009 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2575>. Acesso em 23 jul. 2016. 

Após a exibição do postcard com o monumento We Are Our Mountains, o Azerbaijão 

protestou contra a exibição. 

Na segunda semifinal, foi a vez do Azerbaijão se apresentar. O postcard azeri exibiu 

imagens de prédios e monumentos da capital Baku, mas nenhuma referência visual a Nagorno 

Karabakh foi feita. 

 

FIGURA 18 - telas do postcard do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2009 

 

 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2619>. Acesso em 23 jul. 2016. 

 

Mesmo com a canção azeri não tratando de temas políticos em sua letra, a composição 

da apresentação na semifinal foi quase em sua totalidade feita em tons de cor vermelho e 
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laranja, remetendo ao Azerbaijão e à Terra do Fogo. Essa projeção nacionalista poderia ser 

um código aceito entre apresentação e público azeri, por meio da mostração colocada por 

Soulages (2008). Afinal, para o público, a surpresa de um show de televisão é sempre 

impactante. Esse impacto, convertido nas cores da apresentação, constrói um enunciado da 

realidade sem passar a impressão de que há intermediários no processo, transformando na 

lembrança das projeções nacionalistas. O recurso também poderia funcionar até mesmo pelas 

regras de compromisso de Onuf (1998). É necessário pensar no discurso visual como um ato 

de fala de compromisso, onde o emissor coloca que dará uma apresentação ao receptor, com 

elementos visuais familiares a ele e, em troca, esse emissor deseja que o receptor retribua esta 

“recompensa” com uma promessa: sua audiência. Tudo isso acontece dentro do campo dos 

sagrados discursivos, de forma despercebida. Isso pode passar despercebido até pelo 

Concurso, desde que isso não tenha acontecido propositadamente e com o conhecimento 

prévio da organização, como revela Brey (2009b): 

As telas de LED deixaram claro que o Azerbaijão não é chamado de Terra do Fogo a 
toa: a apresentação retratou vulcões em erupção e tambores. Além disso, foram 

utilizados recursos pirotécnicos durante todo o ato. (BREY, 2009b, tradução nossa) 

 

FIGURA 19 - telas da apresentação do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2009 

 

 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2619>. Acesso em 23 jul. 2016. 

 

A fala de Brey demonstra que o próprio Concurso reconhece a projeção do discurso 

nacional, por meio da simbologia das cores, nas apresentações, mesmo que as próprias regras 

do ESC impeçam seu uso político. 
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Na final do Concurso, Armênia e Azerbaijão seguiram o mesmo esquema 

performático das semifinais. Na ordem de apresentação, a Armênia era o nono país e o 

Azerbaijão, décimo-primeiro. A única alteração feita nas apresentações foi a do postcard da 

Armênia. No lugar do monumento We Are Our Mountains, de Nagorno Karabakh, retratado 

ao final do postcard armênio, foi colocado uma construção histórica armênia.  

 

FIGURA 20 - tela do postcard armênio durante a final do ESC 2009 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2570>. Acesso em 23 jul. 2016. 

 

Na exibição dos votos da final, a apresentadora armênia apareceu com o fundo 

ilustrado pelo monumento We Are Your Mountains e com uma prancheta onde a foto do 

movimento era projetada por meio de chroma key
58

, enquanto sua homóloga azeri tinha ao 

fundo prédios da cidade de Baku.  

Se na primeira exibição do monumento, durante o postcard armênio da semifinal, a 

responsabilidade era da organização do evento, desta vez a TV pública da Armênia era a 

responsável pela emissão das imagens e escolha das imagens. A partir deste momento, a 

institucionalização da mostra do monumento na TV passava a ser escolha consciente, com 

todos os cálculos de risco feitos. Vale lembrar que a TV pública possui ligações tácitas com o 

governo. É curioso notar que ao “comprar esta briga”, a Armênia trabalha com a 

homogeneidade descrita por Wendt (1999), já que a identidade da guerra se mistura com a do 

Estado e até mesmo da própria população. Apesar do processo da homogeneidade possuir o 

potencial de reduzir conflitos, neste caso em específico, ela reforça a ideia de que Nagorno 

                                                
58 Chroma key é uma técnica de edição de vídeos onde a filmagem é feita em fundo verde e este fundo pode ser 

substituído por qualquer imagem durante a montagem do vídeo. 
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Karabakh é um ente intrinsecamente armênio, levando as comunidades a trabalhar ideias em 

valores e instituições. As imagens foram transmitidas ao Azerbaijão sem nenhum tipo de 

interrupção ou corte no sinal
59

. É curioso notar que a apresentadora em nenhum momento cita 

o monumento ou o conflito, deixando apenas o discurso visual trabalhar. 

 

FIGURA 21 - tela da votação da Armênia durante a final do ESC 2009 mostrando o 

monumento We Are Our Mountains, de Nagorno Karabakh 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=2570>. Acesso em 23 jul. 2016. 

Também é curioso notar o poder discursivo da tela de votação armênia para os 

envolvidos no conflito. Quando se analisa o texto exibido dentro do Diagrama Tridimensional 

de Fairclough, é possível observar como ele impacta os espectadores do Concurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OyXqEVVVLlw>. 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas com conhecimento prévio do 

conflito ou que estejam vivendo nos Estados beligerantes entendem imediatamente o 

que a imagem representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

Transmitida pela TV pública armênia e reproduzido pela EBU e os 

participantes do ESC. 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Imagem do monumento We Are Our Mountains na 

votação da Armênia. 

FIGURA 22 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando a Figura 21 
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Dentro da análise imagética televisiva proposta por Soulages (2008), o ato da Armênia 

transita entre a mostração e o espetáculo, já que a “verdade” apresentada pelo país durante a 

votação seria a de que a região Nagorno Karabakh é armênia e espetacularizando o fato para 

angariar o interesse do espectador fora do conflito. A simples referência ao fato, caso seja 

publicizado, pode criar interesse do espectador sobre o caso apresentado na tela.  

Até mesmo dentro da Armênia e do Azerbaijão, dois sentimentos opostos podem ter 

sido criados através do sagrado mostrado proposto por Guilbert (2007). Se na Armênia o fato 

pode ter sido recebido de maneira positiva, assumindo a briga (e até mesmo a posse) sobre 

Nagorno Karabakh publicamente dentro da esfera midiática, no Azerbaijão o consenso é de 

que a região pertence ao país e isso não é mutável. Por meio da imagem, os azeris podem 

entender que os armênios chamaram seu país para a batalha pela região. 

O encontro entre Armênia e Azerbaijão na votação aconteceu apenas na final, sendo 

que a Armênia concedeu um ponto ao Azerbaijão e este país, por sua vez, não concedeu 

nenhum ponto àquele. 

 

TABELA 5 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na final do Eurovision 

Song Contest 2009 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 1 ponto 0,406 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,197 

 

Na classificação final, a Armênia ficou na décima posição, com 92 pontos, e o 

Azerbaijão terminou o concurso na terceira colocação, com 207 pontos. A vitória foi da 

Noruega, com a canção “Fairytale”, interpretada por Alexander Rybak, que obteve 387 

pontos. 

Seguindo a tendência da edição de 2008, novamente a relação Armênia e Azerbaijão 

no ESC mostrou-se mais forte que a inversa, segundo o coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) 

de García e Tanase (2013), já que a pontuação concedida pela Armênia ao Azerbaijão trouxe, 

pela primeira vez, o coeficiente com valores positivos em 0,406.  

Por sua vez, o Azerbaijão, que não concedeu nenhum ponto à Armênia, manteve 

negativo o coeficiente AoI Azerbaijão-Armênia. Mesmo com a reprodução evidente da guerra 

de Nagorno Karabakh dentro do ambiente do ESC, a votação da Armênia ao Azerbaijão 

explica-se pela qualidade da canção azeri, que terminou na terceira posição do Concurso em 
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2009. Como Ginsburgh e Noury (2004) pontuam, a qualidade da canção é fator preponderante 

na votação. A posição da canção azeri na classificação final demonstra que há qualidade e 

esta foi reconhecida pelo público armênio, algo que passou em cima das questões do conflito. 

Entretanto, o conflito entre Armênia e Azerbaijão dentro do Eurovision Song Contest 

não se restringiu apenas ao discurso visual. Ele também foi levado para dentro do Estado e 

institucionalizado pelo governo azeri. Segundo reportagem da BBC feita por Kenyon (2012), 

a apresentação da Armênia na final foi tirada do ar no Azerbaijão, impedindo que os azeris 

assistissem as competidoras armênias. Mesmo assim, 43 pessoas no Azerbaijão votaram na 

canção armênia durante a final. E todas elas foram interrogadas meses depois pelo Ministério 

da Segurança Nacional azeri, alegando questões de ameaça à segurança do país.  

Segundo Michaels (2009), um dos argumentos usados pelos investigadores durante os 

depoimentos foi a evocação do “orgulho étnico”. De acordo com Hondal (2009), a EBU puniu 

a ICTIMAI, televisão pública azeri, com uma multa de € 2700 por ter atrapalhado o sinal da 

transmissão da final do Concurso no Azerbaijão durante a apresentação da Armênia e 

escondido o número de votação das candidatas armênias. 

 

6.2.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2009 

 

No primeiro ESC realizado na Rússia, o país tentou tratar diplomaticamente os dois 

Estados beligerantes, por meio da distribuição de votos. 

Assim como em 2008, a Armênia concedeu 12 pontos à Rússia na final. Mas em 2009, 

este país deu 5 pontos à Armênia. Em compensação, os russos foram mais benevolentes com 

os azeris. Mesmo classificada automaticamente à final de 2009, a Rússia pode votar na 

segunda semifinal, onde o Azerbaijão participava, e concedeu a este país a pontuação máxima 

de 12 pontos. Na final, a Rússia concedeu 7 pontos aos azeris e estes, 6 pontos à competidora 

russa. 

TABELA 6 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2009 

Votos de/para Final Valor AoI 

Rússia/Armênia 5 pontos 0,232 

Armênia/Rússia 12 pontos 0,837 
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TABELA 7 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2009 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Azerbaijão 12 pontos 0,171 7 pontos 0,166 

Azerbaijão/Rússia - - 6 pontos 0,327 

 

Dentro do bloco V do coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) proposto por García e 

Tanase (2013), é possível observar que Rússia, Armênia e Azerbaijão continuam com o 

coeficiente positivo, ao concederem pontuação entre si. Em relação à distribuição de pontos 

entre Rússia e Armênia (e vice-versa) e Azerbaijão e Rússia, é importante considerar a 

redução do coeficiente AoI pelas questões musicais.  

Fica claro que o coeficiente de 2009 mantém-se positivo. Entretanto, Rússia e 

Armênia não apresentaram músicas tão fortes como em 2008, o que explica a pontuação baixa 

dada pelos russos à dupla armênia e aos azeris à candidata russa. A Rússia deu 12 pontos a 

Noruega e o Azerbaijão deu a pontuação máxima a Turquia. 

 

6.3 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2010 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2010 foi realizado em Oslo, capital da Noruega. 

O país obteve o direito de realizar o evento após a vitória do cantor Alexander Rybak, com a 

música “Fairytale”, no ESC de 2009. O Concurso aconteceu nos dias 25, 27 e 29 de maio, 

contou com a participação de 39 países e foi feito pelo canal público norueguês NRK. 

A Armênia enviou ao concurso a canção “Apricot Stone”, interpretada pela cantora 

Eva Rivas e melodia mesclando sons tradicionais armênios e pop. Esta foi a primeira canção 

do país feita inteiramente em língua inglesa. Mesmo sem a referência linguística, importante 

para armênios e a Diáspora Armênia, a canção apostou em uma projeção identitária diferente: 

falar sobre o Genocídio Armênio, ocorrido em 1915 e que vitimou mais de 1 milhão de 

pessoas
60

. De acordo com Kitsios (2013, p. 32-33), o compositor turco Yagoub Mutlu 

observou que a palavra motherland aparecia cinco vezes, reforçando a ideia de identidade 

armênia. Ainda segundo este compositor, que participou da seleção armênia do Eurovision 

naquele ano, as estrofes iniciais da canção
61

 são uma referência à deportação de pessoas feita 

pelos turcos otomanos em 1915. A questão é polêmica, pois o Azerbaijão, e principalmente a 

                                                
60 Trataremos especificamente da questão do Genocídio na análise da participação armênia em 2015. 
61 Tradução nossa do trecho inicial da canção: “Há muitos, muitos anos atrás/Quando eu era uma criança/Mamãe 
me disse “você deve saber, nosso mundo é cruel e selvagem. Mas, para fazer o seu caminho através do frio e 

calor, o amor é tudo que você precisa”. 
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Turquia, não reconheceram a existência do Genocídio. A letra da canção fala do poder 

simbólico da semente de damasco, uma fruta que é símbolo da Armênia, em transportar as 

pessoas à terra-mãe (no caso, a Armênia). A canção traz várias referências à Diáspora 

Armênia e ao próprio Genocídio, como “uma vez eu dei adeus à minha casa/Eu só quero 

voltar às minhas raízes”
62

 e “agora eu não tenho medo de ventos violentos”. 

Do ponto de vista discursivo, a opção pela canção inteiramente em língua inglesa é 

interessante para atingir mais pessoas no plano continental. Além disso, a opção em colocar 

referências diretas ou subliminares
63

 ao Genocídio é um artifício não apenas de discurso, mas 

também ideológico. Pensando nas regras de Kratochwil (1989), é possível avaliar a canção 

armênia dentro do regramento de preceitos, onde se tenta superar dilemas entre ações auto-

interessadas e ações socialmente desejáveis. Existe um interesse da diplomacia e do Estado 

armênio em divulgar o Genocídio e obter o reconhecimento, mas é necessário ter cuidado 

dentro do Ambiente Internacional. A equalização entre mensagens diretas e subliminares cria, 

dentro da canção, uma regra de preceito. Quando se pensa em discurso nesta canção, é 

necessário recorrer a Guilbert (2007) e o sagrado dissimulado. Como o sagrado dissimulado é 

uma violência simbólica que passa despercebida e uma submissão aos saberes expostos pela 

instância produtora do discurso, tem-se uma ideologia colocada na letra da canção. Tanto a 

defesa como a oposição à ideia de que houve o Genocídio Armênio trazem consigo saberes 

expostos. No caso da canção, há a exposição de saberes de experiências sobre o Genocídio, 

contribuindo no discurso ideológico. Contudo, é importante reconhecer a ação da ideologia 

nesta canção, especificamente, como o processo material geral de produção de ideias, crenças 

e valores na vida social proposto por Eagleton (1997). 

Já o Azerbaijão levou ao ESC de 2010 a canção “Drip Drop”, interpretada pela cantora 

Safura. A canção fala sobre uma mulher traída pelo parceiro e que procura explicações sobre 

a traição. A melodia é construída sob uma base mista de pop e Rhythm & Blues. Além disso, o 

coreógrafo contratado para preparar a apresentação é o mesmo que atende a cantora Beyoncé. 

Diferentemente da equivalente armênia, a canção azeri não traz nenhuma referência político-

ideológica em sua letra. As decisões tomadas pelo Azerbaijão em sua canção indicam que em 

2010 houve uma tentativa de deixar a canção e a apresentação mais comerciais que uma 

propaganda oculta do Estado. Adams (2011) diz que o país gastou mais de US$ 2 milhões na 

promoção da música e na preparação de Safura. 

                                                
62 Tradução nossa de trechos da canção disponíveis em: 

<http://www.eurovision.tv/event/lyrics?event=1513&song=25263>. 
63 Calazans (2006) define a mensagem subliminar como um estímulo abaixo da consciência, que provoca efeitos 

na atividade psíquica. 
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Os dois países se enfrentaram na segunda semifinal. A Armênia foi o segundo Estado 

a se apresentar e o Azerbaijão, o sétimo. Os postcards desta edição mostravam o mapa do 

país, imagens de pessoas celebrando na capital do país, uma rápida imagem do artista se 

preparando para se apresentar no Concurso e se encerrava com a bandeira do país sob o 

público presente no evento. O postcard armênio tenta esconder a porção leste do mapa do 

Estado, próxima a Nagorno Karabakh. Essa não foi uma exclusividade da Armênia, mas foi 

feito com todos os Estados que possuem conflitos territoriais, como Israel, que teve apenas o 

centro do país visivelmente exibido no mapa. Outras regiões não foram exibidas ou não 

ficaram visíveis. 

 

FIGURA 23 - postcard da Armênia exibido durante a semifinal do ESC 2010 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=9783>. Acesso em 24 jul. 2016. 

 

Diferentemente dos outros anos, a Armênia não utilizou o recurso de cores que 

remetiam às cores nacionais, apostando apenas em tons de azul (presente na bandeira), em 

pirotecnia e lasers. A apresentação iniciou com o som do duduk, um instrumento tradicional 

do país e depois recorreu a outras exibições simbólicas no palco, como a semente de damasco 

e a árvore da fruta, colocadas em representações cenográficas no palco.  

 

FIGURA 24 - telas da apresentação da Armênia durante a semifinal do ESC 2010 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=9783>. Acesso em 23 jul. 2016. 
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A apresentação do Azerbaijão começou com o postcard, onde há a supressão da região 

de Nagorno Karabakh do mapa exibido, fazendo uma ponte inexistente entre o território azeri 

e a República de Nakhchivan, a oeste da projeção cartográfica. Nagorno Karabakh aparece 

circundada no mapa por pequenos pontos dourados, mas sem qualquer destaque. Mesmo o 

território carabaque sendo reconhecido como azeri, a supressão no mapa indica que a 

organização norueguesa deixou todos os territórios em disputa dos Estados participantes do 

concurso com pendências, tentando disfarçar suas existências dentro dos países. Quando 

Foucault cria o conceito de formação discursiva, ele queria normatizar o que poderia ou 

deveria ser dito a partir de certo lugar social. O discurso do ESC é claro: não envolver música 

e política. Mesmo que isso seja algo difícil de conciliar, como visto nas análises dos anos 

anteriores, ao fazer as alterações nos mapas dos postcards, a organização do Concurso entrou 

em um dilema: exibir os mapas feitos com base em cada conflito territorial dentro da Eurásia 

ou manter a neutralidade do Concurso frente às questões políticas?  

A organização, dentro de uma análise de AD-2, segue a formação discursiva de que 

essas questões políticas não poderiam ser ditas dentro do lugar social do ESC. A organização 

sabe dos conflitos, incluindo-se aí Nagorno Karabakh, mas decide que aquele não é o espaço 

por excelência para as discussões. 

 

FIGURA 25 - postcard do Azerbaijão exibido durante a semifinal do ESC 2010 

 

Disponível em:  

<http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=9783>. Acesso em 24 jul. 2016. 
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É possível pensar a questão dos mapas nos postcards por meio do Diagrama 

Tridimensional de Fairclough da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, se a imagem não contempla o território de Nagorno Karabakh, significa que o 

conflito é ignorado ou a TV pública norueguesa (a organizadora deste ano) não reconhece a 

autoridade de um dos beligerantes sob a região? Não. Isso apenas reflete, dentro da AD-2, que 

a organização preferiu não discutir o assunto dentro do lugar social de exibição (isto é, o 

programa de TV) e nem dar margem para que o Concurso pudesse ser usado como arena de 

disputa ou de argumentação de um dos lados. Esta escolha, ao ser aplicada em todos os outros 

Estados que possuíam conflitos territoriais e separatistas à época, demonstra a criação de uma 

regra de preceito dentro do Concurso, como Kratochwil preconiza (1989). Afinal, o Concurso 

tentou superar, dentro dos postcards, os dilemas entre ações auto-interessadas dos Estados, 

criando desta maneira ações socialmente desejáveis no ethos europeu, como a ausência de 

conflitos no continente. 

Seguindo a linha da canção, a apresentação azeri não faz qualquer menção ao 

Azerbaijão ou a símbolos do país. Se em 2008 e 2009, as apresentações fizeram várias 

referências à “Terra do Fogo”, em 2010 o palco foi totalmente azul, o que remete a uma das 

cores da bandeira azeri, mas não traz a mesma força discursiva de outras representações, seja 

para a guerra de Nagorno Karabakh ou até mesmo para a propaganda do Estado e/ou de seu 

regime. 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas com conhecimento prévio do 

conflito ou que estejam vivendo nos Estados beligerantes podem reparar a ausência 

da faixa territorial e questionar o motivo da não aparição 
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PRÁTICA DISCURSIVA 

Criadas pela TV pública da Noruega, transmitidas pela TVs 

pública armênia e azeri e reproduzido pela EBU e os participantes 

do ESC 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Imagens dos mapas de Armênia e Azerbaijão sem a 

presença de Nagorno Karabakh 

FIGURA 26 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando as duas últimas figuras 

apresentadas. 
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FIGURA 27 - telas da apresentação do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2010 

 

Disponível em:  

<http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=9783>. Acesso em 26 jul. 2016. 

 

Na divulgação do resultado da semifinal, o Azerbaijão foi o sétimo país a ser 

anunciado como finalista e a Armênia, o nono. 

Diferentemente da edição de 2008, quando a Armênia deu dois pontos ao Azerbaijão 

na semifinal, em 2010 nenhum dos países distribuiu pontos ao outro. É importante ressaltar 

que após a punição da EBU à TV azeri ICTIMAI ocorrida após a edição de 2009, o telefone 

para votar na Armênia não foi escondido, permitindo a votação azeri na canção armênia. 

 

TABELA 8 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na primeira semifinal 

do Eurovision Song Contest 2010 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,628 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,461 

 

A final seguiu a mesma lógica performática da semifinal, sendo que o Azerbaijão 

abriu as apresentações e a performance armênia foi a 21ª a ser exibida. Na exibição dos votos 

da final, a apresentadora do Azerbaijão apareceu com o fundo ilustrado pelo centro de Baku 

iluminado por fogos de artifício, enquanto sua homóloga armênia tinha ao fundo uma imagem 

de Yerevan e segurava uma semente de damasco. 
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FIGURA 28 - telas da apresentação dos votos de Azerbaijão (à esquerda) e Armênia (à 

direita) durante a final do ESC 2010 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=9793>. Acesso em 26 jul. 2016. 

 

Enquanto a apresentadora do Azerbaijão não trouxe nenhum elemento político-

ideológico, a homóloga armênia decidiu trazer a semente de damasco nas mãos, que remete 

tanto à canção do país no Concurso quanto à identidade nacional. Segundo Wendt, a 

identidade é base dos interesses, onde os Estados definem seus interesses por meio de 

processos. Em um cenário onde existem duas pautas claras para a Armênia (Nagorno 

Karabakh e reconhecimento do Genocídio Armênio, explicitado na letra da canção), o Estado 

criou uma identidade coletiva representada pela semente de damasco. Quando se pensa 

especificamente na construção identitária proposta no momento em que a apresentadora 

mostra a semente, tem-se não apenas a projeção de uma comunidade imaginada armênia, 

como elucida Anderson (2008), onde é projetado o discurso de nação por meio da exibição de 

símbolos, dados como identidade por meio de construções culturais de um povo, que se 

reconhece como Nação e projeta sentimentos nacionalistas. Eagleton (1997) pontua que, 

dentro da conceituação de ideologia, o processo material geral de produção de ideias, crenças 

e valores na vida social é o mais próximo do significado de cultura. A produção de um 

sentimento nacionalista e, sobretudo, de pertencimento, se mostra forte em um momento de 

projeção de um símbolo por meio da televisão, onde as pessoas que compreendem a 

mensagem se irmanam em um processo de identificação que se transforma em ideologia. 

Além disso, a exibição da imagem cria uma união peculiar entre das identidades 

legitimadora e de resistência de Castells (1999). A legitimadora é introduzida pelas 



 136 

instituições dominantes da sociedade para expandir e racionalizar a dominação em relação aos 

atores sociais. Já a de resistência é colocada por aqueles que se encontram em posições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação. Em um cenário de guerra, onde 

qualquer tipo de mensagem pode se transformar em vantagem (até mesmo para conquistar o 

apoio da população interna à causa do Estado), a televisão é uma instituição dominante, que 

pode usar seu poder para expandir sua dominação em cima do público. Entretanto, em meio à 

guerra, a posição do Estado pode ser questionada tanto pelo seu povo quanto pela 

Comunidade Internacional. Como a posse de Nagorno Karabakh é questionada, a posição da 

Armênia se transforma em desvalorizada, sendo necessária a projeção de uma identidade que 

resista aos questionamentos e possa prosseguir sobrevivendo. 

Diferentemente de 2009, quando a Armênia deu pontos ao Azerbaijão na final, em 

2010 nenhum dos dois países votou no outro. 

 

TABELA 9 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na final do Eurovision 

Song Contest 2010 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,326 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,316 

 

Na classificação final, o Azerbaijão ficou na quinta posição, com 145 pontos, e a 

Armênia terminou o concurso na sétima colocação, com 141 pontos. A vitória foi da 

Alemanha, com a canção “Satellite”, interpretada por Lena Meyer-Landrut, que obteve 246 

pontos. 

Analisando isoladamente a relação Armênia e Azerbaijão no ESC dentro do 

coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013), a edição de 2010 foi a 

primeira em que o coeficiente ficou negativo, já que não houve distribuição de pontos 

armênios aos azeris. Isso segue a tendência negativa do coeficiente AoI entre Azerbaijão e 

Armênia.  

É possível analisar a falta de pontuação distribuída entre os dois países não apenas 

entre os imbróglios da edição de 2009, mas também pelo espírito da guerra, já que em 2010 

houve três interrupções ao cessar-fogo na zona de conflito, deixando militares mortos dos dois 

lados. García e Tanase (2013) previam que eventos históricos, como guerras, ou outras 

questões políticas podem influenciar a votação. A votação entre os dois beligerantes mostra 

que a inimizade trespassou do conflito à esfera midiática oferecida pelo ESC. 
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6.3.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2010 

 

Em 2010, a Armênia concedeu 10 pontos à Rússia na final, e este país deu a pontuação 

máxima àquele. Já em relação aos azeris, a Rússia concedeu 8 pontos e o Azerbaijão deu 3 

pontos aos russos. Dos resultados analisados aqui até o momento, esta foi a menor pontuação 

concedida pelo Azerbaijão à Rússia. 

 

TABELA 10 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2010 

Votos de/para Final Valor AoI 

Rússia/Armênia 12 pontos 0,705 

Armênia/Rússia 10 pontos 0,651 

 

TABELA 11 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2010 

Votos de/para Final Valor AoI 

Rússia/Azerbaijão 8 pontos 0,361 

Azerbaijão/Rússia 3 pontos 0,051 

 

Dentro do bloco V do coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) proposto por García e 

Tanase (2013), é possível observar que Rússia, Armênia e Azerbaijão continuam com o 

coeficiente positivo, ao concederem pontuação entre si. Em relação à distribuição de pontos 

entre Azerbaijão e Rússia, é importante considerar a redução do coeficiente AoI não apenas 

pelas questões musicais, mas também pela questão de Nagorno Karabakh no postcard 

armênio na edição russa do Eurovision, em 2009. Mesmo assim, como nos outros anos, o 

coeficiente de 2010 mantém-se positivo. 

 

6.4 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2011 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2011 foi realizado em Düsseldorf, Alemanha. O 

país obteve o direito de realizar o evento após a vitória da cantora Lena, com a música 

“Satellite”, no ESC de 2010. O Concurso aconteceu nos dias 10, 12 e 14 de maio, contou com 
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a participação de 43 países e foi feito pela Norddeutscher Rundfunk
64

 (NDR), emissora 

pública de televisão que cobre os estados alemães da Baixa Saxônia, Mecklemburgo-

Pomerânia Ocidental e Schleswig-Holstein. 

Com o retorno da Itália ao Concurso, que estava fora desde 1997, as regras da final 

foram alteradas. Até 2010, os quatro maiores contribuintes da EBU (Alemanha, Espanha, 

França e Reino Unido) classificavam-se automaticamente à final. Como a Itália é uma das 

maiores contribuintes, o país também ganhou o direito de se classificar automaticamente à 

final. Como campeã do ano anterior, a Alemanha já tinha o direito de estar automaticamente 

na final. 

A vitória foi do Azerbaijão, com a canção “Running Scared”, interpretada pela dupla 

Ell & Nikki, que obteve 246 pontos. 

A Armênia enviou ao concurso a cantora Emmy, que interpretou a canção “Boom 

Boom”. De acordo com Escudero (2011), a história da canção é sobre uma garota que se 

apaixona por um lutador de boxe e quer casar com ele. Não há, a princípio, nenhuma 

referência político-ideológica na canção. Mas a Armênia voltou a usar o recurso de mesclar as 

línguas inglesa e armênia na letra da canção, o que coloca determinadas mensagens acessíveis 

ao público armênio e à Diáspora do país. A única palavra em armênio apresentada em toda a 

canção é “chucka”, que em português significa “nada”. Essa palavra aparece 24 vezes em toda 

a canção. Ao mesmo tempo em que essa escolha léxica pode ter sido usada para dar ritmo à 

música, também serve para um reconhecimento dos armênios e de seus descendentes de que 

aquela canção fala a língua do país e projeta sentimento de pertencimento. Algo pontuado por 

Anderson (2008, p. 78) dentro da formação de uma Nação, e consequentemente uma 

comunidade imaginada, é a questão do uso da língua local. Esse tipo de movimento reforça a 

pertença que a canção deseja passar ao usar o armênio. 

Já o Azerbaijão enviou a canção “Running Scared”, interpretada pelos cantores Eldar 

Gasimov e Nigar Jamal. Jamal venceu a seletiva azeri do Eurovision e, a princípio, apenas ela 

representaria o país no Concurso. Mas uma mudança feita pela ICTIMAI decidiu que ela 

formaria uma dupla com Gasimov. De acordo com Adams (2011), para obter maior apelo 

junto ao público europeu, a dupla ganhou o nome de Ell & Nikki. Além da questão do apelo 

ao público, é interessante pensar a mudança do nome pelo viés ideológico. Uma das 

definições de ideologia para Eagleton (1997) que se encaixa nesta questão é a visão de 

                                                
64 A NDR é uma das nove emissoras de TV públicas da Alemanha controladas pela ARD (Consórcio de 
Emissoras Públicas na Alemanha). No país, cada região possui sua própria emissora pública, com o objetivo de 

fazer uma cobertura mais abrangente dos fatos regionais. 
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mundo. Neste conceito, assuntos fundamentais e questões pessoais norteariam as discussões 

das pessoas. Historicamente, como pontua Martins (2002, p. 114-115), a ideia de ser europeu 

dentro da Europa é bom, significando um processo cultural e civilizatório. Caso os artistas se 

apresentassem com nomes que contrastam àqueles de matriz europeia, questões pessoais 

(como estranhamento e preconceito) poderiam direcionar a decisão de votos do público. 

Bauman (2001) observa que os sujeitos realizam esforços para manter à distância o ‘outro’, o 

diferente, o estranho e o estrangeiro. A partir do momento em que os artistas mudam seus 

nomes para outros que soam melhor em línguas ocidentais, esse processo de estranhamento 

diminui. 

Storvik-Green (2011) descreve a música como um pop suave, inspirado por um som 

de rock mid-tempo. De acordo com Adams (2011), a canção: 

[...] conta a história de um homem e uma mulher assustados com sua obsessão 

mútua. Os momentos que eles compartilham são tão perfeitos e seu amor tão forte, 

que o simples ato de respirar pode fazer tudo acabar. (ADAMS, 2011, tradução 
nossa) 

A canção foi escrita pelos suecos Stefan Örn e Sandra Bjurman, que venceram uma 

seleção da TV azeri para fornecer a música à dupla. A seleção de uma música escrita por 

pessoas de fora do Estado azeri indica que não houve uma predileção por canções que 

contivessem mensagens políticas ou subliminares em sua letra. 

Os dois países se enfrentaram na primeira semifinal. A Armênia foi o quarto Estado a 

se apresentar e o Azerbaijão, o 18º. Os postcards desta edição mostravam um coração 

estilizado, a marca da edição de 2011, com as cores da bandeira do Estado participante. Em 

seguida, uma cidade alemã era exibida e histórias de pessoas com nacionalidades dos Estados 

participantes do Concurso que viviam ou visitavam a Alemanha eram mostradas. Ao final, 

essas pessoas exibiam ou falavam em suas línguas a frase “Sinta seu coração bater”
65

, o 

slogan do Concurso daquele ano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Tradução nossa para “Feel your heart beat”. 
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FIGURA 29 - postcard da Armênia exibido durante a semifinal do ESC 2011 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=24973>. Acesso em 01 ago. 2016. 

 

Na edição deste ano, a apresentação da Armênia abriu mão de quaisquer referências 

nacionais em sua apresentação, mantendo os conceitos de ficção e espetáculo propostos por 

Soulages (2008). Dentro desses conceitos, a apresentação teria uma história que provocasse 

empatia junto ao público e atrair seu interesse. Escudero (2011) descreve a apresentação 

armênia da seguinte maneira: 

A performance da canção Boom Boom foi totalmente construída em torno do tema 

do boxe. É o tema do boxe que leva os dançarinos para criar um ringue de boxe em 

torno da cantora com seus próprios cintos elásticos. A cantora Emmy aparece em 

uma luva vermelha giratória gigante com seu nome brilhando sobre ela. 

(ESCUDERO, 2011, tradução nossa) 

 

FIGURA 30 - apresentação da Armênia durante a semifinal do ESC 2011 

 
Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=24973>. Acesso em 01 ago. 2016. 

 

A apresentação usou tons de azul, vermelho e rosa. A combinação imagética usada na 

performance não faz nenhuma referência direta à Armênia. As estrelas presentes em boa parte 

da apresentação sequer fazem parte da bandeira ou do brasão do Estado. 

Em relação à apresentação do Azerbaijão na semifinal, o postcard do Estado teve o 

slogan do Concurso dito em azeri, diferentemente de seu equivalente armênio que foi escrito: 
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FIGURA 31 - postcard do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2011 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=24973>. Acesso em 01 ago. 2016. 

 

Storvik-Green (2011) descreve a apresentação da dupla azeri, indicando um aspecto da 

performatividade televisiva estabelecida por Soulages (2008), o espetáculo: 

Para começar, os quatro backing vocals ficam na frente de Ell & Nikki em uma linha 

no palco como o desempenho começou, antes de sair em sincronia para revelar o par 
atrás deles. Há também uma série de holofotes brilhando sobre o palco. As cores são 

inicialmente muito suaves, com algumas luzes laranjas, que vem de trás da tela LED 

para a parte traseira do palco. Quando o ritmo da canção entra, a tela fica branca e os 

holofotes ficam muito ativos. Quando a música chega ao final, a iluminação retorna 

ao que era no início da canção trazendo a apresentação para um encerramento suave 

e limpo. Há também uma grande cortina de pirotecnia aqui, ajudando a concluir a 

performance. A coreografia permanece bastante simples, mas eficaz para toda a 

performance, indo muito bem com o ritmo e o tom da canção. Não há movimentos 

erráticos, de modo a concentrar-se nos vocais de Ell & Nikki, que são fortes. 

(STORVIK-GREEN, 2011, tradução nossa). 

FIGURA 32 - apresentação do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2011 

 
Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=24973>. Acesso em 01 ago. 2016. 

 

O espetáculo, como pontua Soulages, deseja captar o interesse do receptor, o atraindo 

para a mensagem que ele passa. Poucos elementos em palco ajudam a captar o interesse, já 

que o foco fica na apresentação e não sai para elementos estranhos. É possível notar pela 

descrição de Storvik-Green e pelas imagens apresentadas que o Azerbaijão decidiu abandonar 

qualquer projeção ideológica ou nacionalista que possa criar sentimento de pertença ou 

projeção à Guerra de Nagorno Karabakh. Mesmo com a presença de pirotecnia ao final da 
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apresentação, que pode remeter à Terra do Fogo, há uma composição para o desenvolvimento 

de um espetáculo televisivo, como define Soulages, para prender a atenção do espectador e 

angariar votos à canção azeri. 

O Azerbaijão se classificou à final, mas a Armênia não. Esta foi a primeira vez que 

este país não foi à final do ESC, terminando em 12º lugar na semifinal (os 10 primeiros se 

classificavam à final). 

Se as apresentações não reproduziram inimizades ou projetaram símbolos 

nacionalistas, a votação entre Armênia e Azerbaijão reproduziu, de acordo com o Coeficiente 

AoI: 

 

TABELA 12 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na primeira semifinal 

do Eurovision Song Contest 2011 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,595 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,262 

 

Os dois países não concederam nenhum ponto ao outro na semifinal. A votação 

Armênia-Azerbaijão não pode ser considerada por questões musicais, já que a canção azeri 

vencera o Concurso mais tarde. 

Sem a Armênia na final, este trabalho se concentrará neste momento em analisar a 

apresentação azeri. Ela seguiu a mesma linha da semifinal, sendo a 19ª a ser apresentada no 

palco.   

Na exibição dos votos da final, a não exibição de símbolos nacionalistas ou 

ideológicos seguiu entre armênios e azeris. A apresentadora do Azerbaijão apareceu com o 

fundo ilustrado por imagens aéreas de Baku, enquanto sua homóloga armênia tinha ao fundo 

uma foto de Yerevan. 
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FIGURA 33 - telas da apresentação dos votos de Armênia (à esquerda) e Azerbaijão (à 

direita) durante a final do ESC 2011 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=24953>. Acesso em 01 ago. 2016. 

Entretanto, a única referência ideológica que apareceu durante a apresentação foi com 

a cantora azeri Nigar Jamal, que segurava uma bandeira da Turquia durante toda a apuração 

de votos e levando-a ao palco do Concurso após o anúncio do resultado. É importante 

considerar que Azerbaijão e Turquia são parceiros históricos e os povos são da mesma etnia. 

Além disso, a Turquia defende que Nagorno Karabakh pertence ao Azerbaijão. 

 

FIGURA 34 - cantora azeri Nigar Jamal com a bandeira turca na mão durante a final 

do ESC 2011 

 

 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=24953>. Acesso em 01 ago. 2016. 

 

Dentro do ambiente internacional, como observa Wendt (1999, p. 158), as diferentes 

formas culturais são importantes. Estados sabem muito sobre seus pares e, nesse bojo, as 

pessoas também podem acessar conhecimentos de outros Estados que foram compartilhados. 
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Se o receptor da mensagem tiver conhecimento prévio sobre a ligação étnica entre azeris e 

turcos, a imagem da bandeira - que foi exibida várias vezes na mão da cantora (podendo ser 

considerada até um elemento estranho na composição visual) – pode demonstrar algum 

significado. Até mesmo receptores que não têm conhecimento prévio podem achar que essa 

repetição possui algum significado. Essa imagem possui um significado dentro da análise 

discursiva em AD-2 porque tem-se nela uma narrativa criada e legitimada pela própria 

imagem. Justamente por isso é possível pensar na imagem apresentada através do Diagrama 

Tridimensional de Fairclough: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Azerbaijão sagrou-se campeão do ESC de 2011 após a votação da Bélgica, que não 

dava mais chances matemáticas à então segunda colocada naquele momento, Suécia, assumir 

a liderança. Do Bloco V do coeficiente AoI de García e Tanase, a pontuação dada ao 

Azerbaijão na final foi distribuída da seguinte maneira: 12 pontos: Rússia; 10: Ucrânia, 

Moldávia, Romênia, San Marino; 8: Polônia, Geórgia; 6: Bielorrússia; 4: Israel. A Armênia 

não votou no Azerbaijão e a República Tcheca não participou da edição de 2011.  

Já nas propostas de interação social de Dekker (2007) dentro da votação do 

Eurovision, o Bloco Oriental (do qual o Azerbaijão é membro) votou no Azerbaijão da 

seguinte maneira durante a final: 12 pontos: Rússia; 10: Ucrânia, Moldávia, Romênia; 8: 

Polônia, Geórgia, Estônia, Lituânia; 7: Hungria; 6: Bielorrússia; 2: Letônia. A Armênia não 

votou no Azerbaijão. Já o Bloco Mediterrâneo Oriental, que segundo o autor interage com o 

Oriental, votou da seguinte maneira no Azerbaijão: 12 pontos: Malta, Turquia; 8: Chipre; 5: 

Grécia. A Bulgária não votou na canção azeri. 

FIGURA 35 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando a Figura 34 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento especial no Azerbaijão, Turquia, diáspora turca e Armênia. Pessoas com 

conhecimento prévio do conflito territorial entre Turquia e Armênia entendem a imagem 

como provocação. Turcos e azeris entendem como homenagem de povos amigos. 
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PRÁTICA DISCURSIVA 

Transmitida pela TVs que exibem o Concurso 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Imagem da cantora azeri Nigar Jamal com a bandeira da 

Turquia na mão durante a final do ESC 2011 
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Percebe-se através da análise das ideias de García e Tanase (2013) e de Dekker 

(2007), que a votação em Blocos (seja por meio do coeficiente AoI ou pelas interações 

sociais) existe, rende uma boa votação e a conexão entre esses Estados dentro do ESC pode 

ser fruto de relações existentes anteriormente.  

Além de Armênia e Bulgária, Alemanha, Eslovênia, França, Dinamarca, Reino Unido, 

Macedônia, Noruega, Itália, Irlanda e Espanha não votaram na canção azeri na final de 2011. 

É curioso notar nesta lista que nenhum Estado do Big Five
66

 deu pontos ao Azerbaijão na 

final. Como nenhum destes Estados possui conflitos com o Azerbaijão, a única causa possível 

para não haver voto é a questão musical, que não agradou, como preconizam Ginsburgh e 

Noury (2004). 

 

TABELA 13 - votação Armênia/Azerbaijão na final do Eurovision Song Contest 2011 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,447 

 

 

6.4.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2011 

 

Armênia, Azerbaijão e Rússia participaram da primeira semifinal. Mesmo sem a 

presença do primeiro Estado na final, os armênios puderam votar na decisão do Concurso, 

permitindo a distribuição de votos à Rússia. 

Na semifinal, a votação russa concedeu 8 pontos à Armênia e 10 ao Azerbaijão. Já a 

Armênia deu 12 pontos à Rússia na semifinal e 8 na final. O Azerbaijão, por sua vez, 

concedeu 5 pontos à Rússia na semifinal e 4 na final. 

 

TABELA 14 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2011 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Armênia 8 pontos 0,443 - - 

Armênia/Rússia 12 pontos 0,743 8 pontos 0,336 

 

 

 

                                                
66 Big Five são os cinco maiores contribuintes da EBU e que automaticamente se classificam à final do ESC. Os 

países são Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. 
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TABELA 15 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2011 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Azerbaijão 10 pontos 0,29 12 pontos 0,573 

Azerbaijão/Rússia 5 pontos 0,129 4 pontos 0,189 

 

O coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013) mantém-se positivo 

em relação à Rússia, Armênia e Azerbaijão. Houve distribuição de votos entre russos e 

armênios, russos e azeris, azeris e russos e armênios e russos. Entretanto, há um 

enfraquecimento no coeficiente entre Azerbaijão e Rússia em 2011, tendo em vista a baixa 

votação que os azeris concederam aos russos. 

 

6.5 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2012 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2012 foi realizado em Baku, Azerbaijão. O país 

obteve o direito de realizar o evento após a vitória da dupla Ell & Nikki, com a música 

“Running Scared”, no ESC de 2011. O Concurso aconteceu nos dias 22, 24 e 26 de maio, 

contou com a participação de 42 países e foi feito pela ICTIMAI, emissora pública de 

televisão azeri. 

A vitória foi da Suécia, com a canção “Euphoria”, interpretada pela cantora Loreen, 

que obteve 372 pontos. 

Como esta foi a primeira vez que o Azerbaijão sediou o ESC, naturalmente é 

importante para o trabalho entender como o evento foi construído e se houve uso do Concurso 

para a projeção da Guerra de Nagorno Karabakh. Desta forma, será necessário tocar em 

pontos que não foram vistos nas análises anteriores por não terem participação direta do 

Azerbaijão, que é um dos dois Estados analisados aqui. 

 

6.5.1 Preparação para o evento 

 

A preparação do ESC 2012 começou em junho de 2011. Uma das preocupações da 

EBU com o evento, de acordo com Siim (2011a), era garantir junto ao governo do Azerbaijão 

segurança à realização do Concurso e liberdade de expressão. Para o Azerbaijão era 

extremamente importante que o ESC acontecesse com sucesso, porque seria o primeiro 

grande evento continental que o país receberia após o fim da URSS. A mesma situação havia 
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acontecido com a Estônia e, como relata Jordan (2014), foi tratada como questão 

governamental. 

Desde o início desta década, o Azerbaijão tenta construir um novo nation branding de 

um país moderno, cosmopolita e, sobretudo, europeu. Como observa Martins (2002, p. 114-

115), desde a colonização europeia já se trabalhava a ideia de Europa como sendo algo bom, o 

que ia de contraste com os bárbaros do mundo não europeu. A Europa era a civilização, 

enquanto outros povos eram subjugados. Após a Segunda Guerra, a visão de Europa foi 

ampliada para uma unidade continental não existente antes. Mesmo estando na Ásia e sendo 

Estado-membro do Conselho da Europa, o Azerbaijão se projeta continentalmente como 

Europa por meio do Eurovision. A realização do ESC no país seria a forma definitiva da 

pertença europeia se tornar uma comunidade imaginada pela população. Porém, para isso, o 

Azerbaijão precisaria – ao menos durante o ESC – abrir mão da repressão estatal nas 

liberdades individuais para receber o evento. 

Segundo Siim (2011b), o Primeiro-Ministro do Azerbaijão garantiu que todas as 

exigências da EBU seriam acatadas pelo governo, sendo que a entidade ainda se preocupava 

com a repressão às liberdades no país, aos direitos humanos, além das prisões de jornalistas. 

Gilpin observa que (2004, p. 235) que antes de um investimento (e neste caso, podemos 

considerar que um grande evento sendo um investimento) a empresa encontra-se em uma 

posição mais forte que a do governo local e, por isso, pode extrair o máximo de concessões 

possíveis
67

. A EBU faria de tudo para que as críticas contra o evento no Azerbaijão cessassem 

por meio desse movimento de barganha feito entre uma entidade privada e o Estado. 

Como o Estado queria passar a melhor imagem possível do evento, decidiu-se que 

uma arena seria construída em Baku especialmente para sediar o ESC. A construção da 

Crystal Hall, iniciada em agosto de 2011, terminou em abril de 2012 a tempo de receber o 

evento.  

De acordo com a organização Human Rights Watch (2012), o processo de 

desapropriação de imóveis em Baku, que começou em 2008 para o processo de modernização 

da cidade, acentuou-se severamente durante a construção da Crystal Hall. A organização 

também afirmou que as desapropriações eram ilegais.  

O Azerbaijão investiu pesado na realização do concurso. Segundo Sultanova (2012), a 

edição de 2012 do Eurovision foi a mais cara da história. Ao todo, o Estado azeri investiu 

                                                
67 O autor também observa que a partir do momento em que o investimento é feito, o poder de barganha retorna 

à economia que hospeda o aporte. 
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US$ 721 milhões, entre reforma de praças, construção de novas vias, indenizações pelas 

desapropriações e a construção da arena que recebeu o evento. 

 

6.5.2 Saída da Armênia 

 

A Armênia havia sido confirmada no ESC de 2012, a despeito das restrições de vistos 

para habitantes deste país no Azerbaijão. Graças à flexibilização de vistos obtida nas 

negociações entre EBU e governo azeri, os armênios poderiam ir à Baku se apresentar e 

assistir ao concurso. Entretanto, de acordo com Adams (2012), em fevereiro de 2012 um 

soldado armênio chamdo Albert Adibekyan havia sido morto por um sniper azeri em Nagorno 

Karabakh. O fato levou 20 artistas armênios a lançar um boicote contra o ESC de 2012, 

alegando que se recusavam a se apresentar em um país onde os sentimentos anti-armênios são 

elevados no nível de Estado. Mais tarde, segundo reportagem da agência de notícias russa 

RIA Novosti
68

, descobriu-se que o soldado havia sido morto por um colega armênio, e não 

um azeri, como fora informado anteriormente. 

No dia 28 de fevereiro, com a escalada das tensões entre Armênia e Azerbaijão pela 

morte do soldado, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, escreveu um discurso
69

 onde 

afirmava que os principais inimigos do país são “os armênios do mundo e os políticos 

hipócritas e corruptos sob seus controles”. 

A tensão ocorrida em Nagorno Karabakh, a pressão dos artistas e o discurso de Aliyev 

levaram a Armênia, no dia 07 de março, a desistir de competir no ESC de 2012. A TV pública 

armênia foi multada pela EBU por desistir da competição. 

A saída da Armênia do Concurso de 2012 é claramente uma tentativa de securitizar o 

ESC. Afinal, se as pessoas viram um perigo iminente, seja por conta da guerra ou pelas 

palavras do presidente azeri, isso se torna uma questão de segurança e o discurso proveniente 

do Concurso de 2012 deve ser securitizado. Como o tema é securitizado, isso poderia levar a 

priorização da Guerra de Nagorno Karabakh dentro da agenda armênia, levando a um 

aumento legitimado nos investimentos militares do país. Uma rápida análise no Quadro 

Tridimensional de Fairclough da frase do discurso do Presidente Aliyev mostra a 

possibilidade da securitização do ESC de 2012: 

 

 

                                                
68 Disponível em: <https://en.ria.ru/world/20120307171835386/>. 
69 Disponível em: <http://en.president.az/articles/4423>. 
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Como o processo de securitização é essencialmente discursivo, a produção do discurso 

pelo presidente de um dos países envolvidos no conflito e que tem interesses tácitos em 

vencê-lo demonstra o motivo da securitização do ESC dentro da Armênia e a consequente 

saída do país do Concurso de 2012. 

 

6.5.3 Ameaças terroristas e protestos 

Em 30 de maio de 2012 o governo azeri informou que 40 pessoas haviam sido presas 

por suspeitas de atentados terroristas ao ESC. De acordo com reportagem da BBC
70

, os 

terroristas pretendiam atacar a Crystal Hall e dois hotéis em Baku. Para atacar o local da 

competição, os suspeitos adquiriram ingressos do evento. De acordo com Reynolds (2012), 

foram encontrados com os suspeitos 16 rifles, 62 granadas, 4300 munições e vários quilos de 

explosivos. 

Em agosto de 2012, foi descoberto que o aiatolá Ali Khamenei, do Irã, ordenou que a 

força Quds, unidade de elite dos Guardiões da Revolução do Irã, fizesse um atentado 

terrorista no ESC do mesmo ano. Segundo uma reportagem da Voice of America
71

, 

manifestações foram feitas em várias cidades do Irã em protesto contra a cooperação do 

Azerbaijão com o Ocidente para a realização do Eurovision, que iria contra os princípios 

islâmicos. 

O Azerbaijão também teve problemas com protestos internos e externos envolvendo o 

ESC. Logo após a vitória do Azerbaijão, várias entidades se posicionaram contra a falta de 

liberdade no país e o desrespeito aos direitos humanos. A própria EBU, como visto 

anteriormente, havia se pronunciado sobre essas questões, evocando o artigo 10 da 

                                                
70 Disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-europe-18263520>. 
71 Disponível em: <http://blogs.voanews.com/breaking-news/2012/05/24/azerbaijan-demands-apology-from-

iran-over-eurovision/>. 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em todo o Azerbaijão e, com registro online do discurso, na Armênia e 

em todo o mundo.  
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PRÁTICA DISCURSIVA 

Proferida pelo presidente do Azerbaijão, durante aumento das 

tensões militares entre seu país e a Armênia, e meses antes do ESC. 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Frase “os principais inimigos do país são os armênios do mundo 

e os políticos hipócritas e corruptos sob seus controles”. 

FIGURA 36 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando frase 

em discurso do presidente azeri Ilham Aliyev 
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Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trata sobre liberdade de expressão. No âmbito 

interno, a polícia do Azerbaijão reprimiu três protestos na semana do Concurso, onde os 

manifestantes pediam liberdade e a renúncia do presidente Aliyev. Segundo a Human Rights 

Watch
72

, de 30 a 70 pessoas foram presas em um dos protestos. 

O próprio Eurovision Song Contest foi palco de protestos contra o regime azeri. No 

momento do anúncio dos votos da Alemanha durante a final, a apresentadora alemã disse que 

“hoje ninguém pode votar em seu próprio país. Mas é bom poder votar. E é bom ter uma 

escolha. Boa sorte em sua jornada, Azerbaijăo. A Europa te observa”. 

 

6.5.4 Projeção da Guerra e do Estado azeri dentro do ESC 

 

O Estado construiu toda a estrutura do ESC para se projetar em um novo nation 

branding como desenvolvimentista, progressista e moderno. O alto investimento, de mais de 

US$ 700 milhões, teria que retornar em exposição. As primeiras exposições foram em 

anúncios publicitários, já que o governo do Azerbaijão e a estatal petrolífera SOCAR 

patrocinaram o Concurso. 

Porém, a publicidade não basta para projetar este ethos de Estado. É necessário algo a 

mais. O caminho mais fácil é apostar em propaganda. Pena-Rodríguez (2014, p. 15-16) 

elucida o que é a propaganda de Estado: 

Na contemporaneidade, a propaganda é denominada de muitas maneiras 

(comunicação política, publicidade política, marketing político...), basicamente para 
fugir da carga pejorativa que arrasta o termo que ficou associado ao fascismo e ao 

nazismo [...] A propaganda se converteu em um dos instrumentos mais poderosos 

nas sociedades contemporâneas para o controle público e dos públicos para 

convencer, criar afirmar ou mudar a opinião dos cidadãos, tanto em regimes não 

democráticos como constitucionais. A propaganda se infiltrou através da maioria 

dos órgãos públicos e privados com interesses públicos, que precisam comunicar e 

persuadir a opinião pública para conquistar o poder ou conservá-lo, para desgastar o 

adversário político ou para prestigiar seu próprio projeto, para influenciar na agenda 

dos veículos de comunicação ou para desviar a atenção dos mesmos. [...] Nas 

sociedades democráticas, a propaganda exerce um papel chave na projeção social de 

qualquer proposta política. E nos regimes autoritários sua função é elementar para 

evitar as dissidências que façam questionar as ideias e o pensamento dominante. 
(PENA-RODRIGUEZ, 2015, p. 15-16, tradução nossa) 

Toda a propaganda estatal foi feita dentro da transmissão do concurso, através da 

abertura do programa televisivo e dos postcards. A abertura do programa trazia uma vinheta 

mesclando construções novas e antigas de Baku, simbolizando o novo nation branding azeri. 

As cores base da logo da edição do Concurso são laranja e vermelho, que fazem associação à 

                                                
72 Disponível em: <https://www.hrw.org/news/2012/05/24/azerbaijan-eurovision-no-party-peaceful-protesters>. 
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Terra do Fogo. O próprio slogan do Concurso em 2012, “Acenda Seu Fogo”
73

, cria essa 

ligação. 

FIGURA 37 - telas da abertura do ESC 2012 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=62473>. Acesso em 24 out. 2016. 

 

Porém, a propaganda estatal mais visível estava presente nos postcards. Todos foram 

usados para promover Baku ou o Azerbaijão. Os postcards foram divididos entre as duas 

semifinais e a final e, diferentemente de outras edições, onde os artistas ou elementos de cada 

Estado eram apresentados, apenas imagens e fatos sobre o Azerbaijão eram exibidos. Dentro 

do Construtivismo, o discurso é uma maneira de dar ao mundo um significado, por meio da 

construção de diversas formas de significação e realidades. Através dos discursos emitidos 

pelos postcards, dá-se ao “mundo azeri” um novo significado. Esse significado transforma-se 

em uma nova realidade de projeção (por meio das vinhetas de postcards) do país que veremos 

nas próximas linhas. 

Na primeira semifinal, “Azerbaijão, terra da abundância” foi o postcard de 

Montenegro e exibia plantações de laranja na cidade de Lankaran. “Azerbaijão: terra da 

poesia” foi o da Islândia, que mostrou monumentos históricos mesclando com as Flame 

Towers de Baku (duas grandes torres em formato de chamas e que possuem iluminação de 

LED na fachada, podendo trocar de cor e imagem) e a Praça da Bandeira, onde há uma grande 

bandeira do Azerbaijão e o Crystal Hall ao lado. “Baku: cidade ensolarada” foi o da Grécia, 

onde cenas de praças e de artistas de rua de Baku foram apresentadas. O postcard da Letônia 

foi “Baku, cidade do esporte”, que apresentou crianças jogando futebol e basquete, pessoas 

correndo e instalações esportivas da capital azeri. “Azerbaijão, terra dos cavaleiros” abriu a 

apresentação da Albânia, onde foi apresentada uma partida de Chovkan, espécie de jogo de 

                                                
73 Tradução nossa para Light Your Fire. 
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polo tombado pela UNESCO como Patrimônio Imaterial e praticado com cavalos da raça 

Karabakh, que foram desenvolvidos em Nagorno Karabakh. No postcard, a raça é 

apresentada como Garabagh, em uma tentativa de se ocultar o nome da região. 

 

FIGURA 38 - postcard da Albânia mostrando os cavalos Karabakh 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=62473>. Acesso em 24 out. 2016. 

 

A cidade de Gabala foi o tema do postcard da Romênia, mostrando atrações de 

turismo de natureza e esportes da região. “Azerbaijão, terra da neve” foi o postcard da Suíça, 

em que foi exibida a Montanha de Shahdagh, que segundo a peça é o The Greater Caucasus 

Range, com pessoas esquiando. “Baku no Ar” foi o da Bélgica, mostrando a torre de TV de 

Baku, além dos estúdios da ICTIMAI, emissora responsável pelo Concurso de 2012. “Baku, 

cidade do lazer” foi o da Finlândia, mostrando uma criança e um idoso bebendo chá enquanto 

jogam gamão em uma praça. “Azerbaijão, terra sagrada” foi o postcard israelense, onde 

vários templos religiosos de diferentes religiões foram apresentados para demonstrar o 

sincretismo religioso do país.  

 

FIGURA 39 - telas do postcard de Israel no ESC 2012 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=62473>. Acesso em 24 out. 2016. 
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“Baku, a cidade do Jazz” foi o de San Marino, onde foi apresentado o Festival de Jazz 

de Baku e a baía da cidade. “Azerbaijão, terra da água” foi o tema do postcard de Chipre, 

que exibiu esportes aquáticos praticados no Centro Olímpico do Azerbaijão. “Baku, cidade da 

cultura” foi o da Dinamarca, que mostrou uma apresentação de balé em um teatro. “Baku, 

cidade ensolarada” foi o da Rússia, que exibiu imagens do Boulevard de Baku com pessoas 

praticando atividades ao ar livre e jogando xadrez. “Azerbaijão, terra da tradição” foi o 

postcard da Hungria e mostrou o Castelo de Mardakan, com uma festa e músicas típicas. O 

postcard austríaco foi “Azerbaijão, terra de mistérios”, mostrando o Palácio de Shirvanshahs 

e uma apresentação de balé no local. O da Moldávia foi “Azerbaijão, terra de amigos”, 

exibindo o feriado de Novruz, com pessoas em suas casas, pulando fogueiras e dançando. 

“Baku, cidade da dança” foi o postcard da Irlanda, mostrando pessoas fazendo danças típicas 

próximo à Torre Maiden. 

Na segunda semifinal, a Sérvia, primeiro país a se apresentar, teve o tema de postcard 

repetido, “Azerbaijão, terra de cavaleiros”, mas desta vez os cavalos Karabakh participavam 

de uma corrida de turfe. A Macedônia teve “Baku, cidade da cultura”, exibindo uma ópera 

azeri. A Holanda teve como postcard “Baku, nova cidade”, mostrando as novas construções 

pela cidade. “Azerbaijão, terra de História” foi o de Malta, onde vários mausoléus e 

construções históricas foram apresentados. “Azerbaijão, terra do verde” foi o da Bielorrússia, 

onde fauna e flora foram destacados. O cavalo Karabakh também esteve em destaque neste 

postcard. Portugal teve como postcard “Baku, nova cidade”. O postcard da Ucrânia foi 

“Azerbaijão, terra da força”, mostrando uma luta de queda de braço. “Baku, cidade da 

cultura” também foi o postcard da Bulgária, onde crianças fazendo danças típicas foram 

mostradas. A Eslovênia também teve “Baku, nova cidade”, mostrando além das novas 

construções da cidade, a vista noturna e as luzes dos prédios. “Baku, cidade da alta 

gastronomia” foi o tema do postcard da Croácia, onde restaurantes e pratos típicos azeris 

foram exibidos. A Suécia ficou com “Baku, vivendo em movimento”, onde foram destacados o 

metrô, o trânsito e cartões postais da cidade. A Geórgia também recebeu o postcard de 

“Azerbaijão, terra da força”, sendo que neste houve a exibição do gulesh, uma espécie de judô 

azeri. A Turquia teve como postcard “Azerbaijão, terra do chá”, mostrando a produção do 

chá de Lankaran. “Baku, cidade das luzes” foi o da Estônia, onde a iluminação de vários 

prédios e do trânsito da cidade foi mostrada. A Eslováquia teve como postcard “Baku, cidade 

da cultura”, destacando o Teatro de Ópera da cidade e a Orquestra Sinfônica Nacional. A 

Noruega recebeu “Baku, cidade das chamas”, onde foram mostradas as Flame Towers e a 
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Dança do Fogo. A cidade de Sheki foi destacada no postcard da Bósnia e Herzegovina, onde 

o cavalo Karabakh e o palácio Sheki Khan foram mostrados. “Baku, cidade da direção” foi o 

postcard da Lituânia, onde a Avenida Heydar Aliyev, a paisagem urbana e os carros eram 

exibidos. 

Apenas os postcards do Big Five e do Azerbaijão foram exibidos na final. O Reino 

Unido teve seu postcard falando sobre “Azerbaijão, terra da arte”, onde foi apresentado o 

Parque de Gobustan e suas pinturas rupestres, além do Museu de Arte Moderna de Baku. 

“Baku, cidade da alta gastronomia” foi o postcard da França, onde restaurantes e vários 

pratos foram mostrados. O destaque foi a dolma, um prato típico do Azerbaijão. O da Itália 

foi ”Azerbaijão, terra dos tapetes”, onde foi apresentada a produção artesanal de tapetes do 

país. A Espanha ficou com o postcard sobre a República de Nakhchivan. Deste território azeri 

foram exibidos mausóleis, montanhas, paisagens e uma mina de sal. Já a Alemanha teve 

“Azerbaijão, terra da energia” como postcard, onde foram exibidos navios petroleiros no Mar 

Cáspio, a iluminação noturna de Baku e o Centro Heydar Aliyev.  

Até o momento, os postcards azeris tentaram projetar aspectos e características de 

senso comum das pessoas sobre diversos Estados dentro do próprio Azerbaijão. Onuf (1999) 

coloca que os atos (sejam de fala ou de força) dão poder aos agentes para transformar o 

mundo material em uma realidade social para si mesmos como seres humanos. Esses 

postcards transformam a realidade social dentro e fora do Azerbaijão. Afinal, se o Azerbaijão 

é a terra do sincretismo religioso, como o senso comum define Israel (por ser o lar das 

grandes religiões monoteístas), ou Baku é a cidade da alta gastronomia, como o postcard da 

França (conhecida pela gastronomia) relata, então é criada uma nova realidade através do 

discurso: que o Azerbaijão é multicultural e consegue juntar características conhecidas de 

vários países em um só. As afirmações dos postcards trazem consigo a projeção dos atos de 

fala assertivos de Onuf. Eles afirmam diferentes informações em termos gerais, levando as 

pessoas a acreditar e memorizar as informações mostradas. 

Ainda assim, em meio a todos esses atos de fala assertivos, o postcard do Azerbaijão 

decidiu guardar para o seu a mostra da área em conflito, o Nagorno Karabakh. Apresentado 

como Garabagh, foram exibidas imagens aéreas do local. Além do cavalo Karabakh, foi 

mostrado o Mugam, uma música tradicional do Azerbaijão.  
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FIGURA 40 – postcard do Azerbaijão na final do ESC 2012 mostrando Nagorno 

Karabakh 

 

 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=62463>. Acesso em 25 out. 2016. 

Esta projeção de Nagorno Karabakh como um ato de fala assertivo dentro do postcard 

azeri tem uma mensagem clara: dizer que a região pertence ao Azerbaijão e que existem laços 

culturais e identitários entre o Estado e a região. Ela também pode quebrar resistências de 

carabaques quanto ao retorno do território ao Azerbaijão e consequente fim da guerra. 

Analisando discursivamente este postcard por meio do Diagrama Tridimensional de 

Fairclough, é possível obter o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas que não conhecem o conflito 

neutralizam qualquer ideia naquele momento de que há uma guerra pelo território 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

Criada pela TV pública do Azerbaijão e transmitidas pelas TVs 

públicas da Eurásia 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Imagens de Nagorno Karabakh apresentando o Azerbaijão 

dentro do Eurovision Song Contest 

FIGURA 41 - Diagrama Tridimensional de Fairclough analisando o 

postcard azeri no ESC 2012 
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Perceba que, ao levar esta mensagem ao continente, o Azerbaijão dá uma mensagem 

de que deseja manter a soberania em seu território e, não apenas não reconhece a ocupação 

armênia em Nagorno Karabakh, mas também quer demonstrar um clima de normalidade na 

região, como se o conflito nunca tivesse acontecido. Isso neutraliza um discurso sobre o 

conflito que poderia aparecer repentinamente dentro do Concurso. 

Ainda na final do ESC, na abertura do evento foi exibido um mapa do Azerbaijão com 

Nagorno Karabakh anexado ao território. 

 

FIGURA 42 - imagem do mapa do Azerbaijão na final do ESC 2012 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=62463>. Acesso em 25 out. 2016. 

 

Logo após um compacto das apresentações, seja nas semifinais ou na final, foram 

apresentados boa parte das imagens dos postcards em uma compilação para reforçar tudo o 

que havia sido visto. Pensando os postcards como atos de fala assertivos de Onuf, onde 

existem afirmações, tais como “Azerbaijão, terra da energia” ou “Baku, nova cidade”, há a 

necessidade de repetições, para que os receptores pensem que há algum significado naquele 

ato de fala apresentado, transformando-se posteriormente em convenções. Mesmo que o 

pensamento Pós-Estruturalista e as Teorias da Comunicação discordem da eficácia da 

repetição como reforço, este trabalho está calçado no Construtivismo, então há aqui a crença 

de que as repetições funcionam para transformar as situações colocadas pelo Azerbaijão nos 

postcards em convenções e, futuramente, em senso comum. Para quem não tem 

conhecimento prévio sobre o Azerbaijão e as regiões apresentadas, a projeção ethóica 

apresentada pode funcionar muito bem e a repetição ajuda nesse processo de pensamento. 

Ademais, a conexão entre fatos do Azerbaijão e de imagens pré-concebidas e saberes 

pré-estabelecidos dos Estados introduzidos nos filmes tenta equiparar o país a outros Estados 

participantes, como o reflexo de um espelho. Esse espelho é importante dentro do processo de 

nation branding azeri, informando ao receptor da mensagem que o Azerbaijão é igual a seu 
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país e a tantos outros, podendo quebrar sentimentos nacionalistas e criando simpatia ao 

Estado e até uma comunidade imaginada dentro e fora do território azeri. Sobre esse 

imaginário discursivo político, Steinberger (2005) observa que: 

Na sociedade em que tais enunciados são produzidos, é preciso pensar nas 

contradições que estão na fonte desse Dizer, nos poderes e valores que ele institui e 

destitui, no seu potencial de separar e reunir grupos de “nós” e “outros”, definindo 

identidades e autoimagens. É preciso pensar também qual o seu estatuto, até que 
ponto são ficções ou têm algum suporte funcional na sociedade em que serão 

ouvidos, se há uma rede de indivíduos que poderão ser “informados” através de tais 

enunciados. Tal “informação” pode ter-se tornado anacrônica, dependendo do estado 

de coisas e da ordem do mundo no tempo da enunciação. (STEINBERGER, 2005, p. 

126) 

Ainda dentro do discurso político, é importante pensar na questão da formação do 

ethos político. Charaudeau coloca (2008, p. 137) que essa projeção imagética surge através da 

soma de expectativas das pessoas que, através de imaginários, atribuem valores a 

características pessoais. Todas essas projeções por meio de postcards, do evento, das imagens 

emitidas e até da paisagem construída para receber o ESC podem alterar as imagens prévias 

que as pessoas tinham sobre Baku e o Azerbaijão. A partir do momento que o nation 

branding mostra imagens de um país moderno e pujante, e o receptor acredita no que é 

mostrado, o ethos da credibilidade política é formado na mente de quem viu a mensagem 

(afinal, o regime azeri mostra sua competência e seriedade para fazer um país moderno e 

transformá-lo). São esses valores do ethé político que justificam todo o investimento do 

Azerbaijão para sediar o Eurovision em 2012. 

 

6.5.5 Votação Azerbaijão-Rússia no ESC 2012 

 

Como a Armênia não participou do ESC, analisaremos apenas os votos entre Rússia e 

Azerbaijão e Azerbaijão e Rússia.  

A Rússia participou da primeira semifinal do ESC, onde o Azerbaijão (já classificado 

à final por ser o país sede) podia votar. Já o Azerbaijão só competiu na final. Na semifinal, a 

votação azeri concedeu 8 pontos à Rússia. Na final, o Azerbaijão deu 10 pontos ao grupo 

russo Buranovskiye Babushki, com a música “Party For Everybody”. Já a Rússia deu 10 

pontos ao Azerbaijão na final. 
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TABELA 16 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2012 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Azerbaijão - - 10 pontos 0,536 

Azerbaijão/Rússia 8 pontos -0,067 10 pontos 0,318 

 

Com exceção da semifinal, o coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase 

(2013) ficou positivo em relação à Rússia e Azerbaijão e vice-versa. No final da competição, 

a Rússia, que levou um grupo de senhoras da República da Udmúrtia cantando sobre avós 

felizes que se reúnem com os netos, terminou na segunda posição, com 259 pontos. Já o 

Azerbaijão, representado pela canção “When The Music Dies”, interpretada por Sabina 

Babayeva, terminou na quarta posição, com 150 pontos. A canção, com melodia pop, conta a 

história de um casal prestes a se separar e a cantora (que é primeira pessoa na música) não 

quer que isso aconteça. 

 

6.6 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2013 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2013 foi realizado em Mälmo, no interior da 

Suécia. O país obteve o direito de realizar o evento após a vitória da cantora Loreen, com a 

música “Euphoria”, no ESC de 2012. O Concurso aconteceu nos dias 14, 16 e 18 de maio, 

contou com a participação de 39 países e foi feito pela SVT, emissora pública de televisão 

sueca. 

A vitória foi da Dinamarca, com a canção “Only Teardrops”, interpretada pela cantora 

Emmelie de Forest, que obteve 281 pontos. Nesta edição, o Azerbaijão se envolveu em uma 

polêmica ao ser acusado de comprar votos do público e dos jurados de alguns países. Segundo 

Plunkett (2014), um vídeo foi gravado mostrando a tentativa de compra, mas após uma 

investigação da EBU, foi descoberto que a compra não surtiu efeito e que não era possível 

ligar à ICTIMAI ao caso. 

Após não participar em 2012 por conta das tensões da Guerra de Nagorno Karabakh, a 

Armênia retornou ao Eurovision Song Contest com a canção “Lonely Planet”, da banda 

Dorians. A música é um rock que questiona a existência das guerras, o establishment e 

pergunta se é possível salvar a Terra. A canção não possui nenhuma palavra em armênio, 

porque de acordo com Omelyanchuk (2013), a banda alegou que o som do rock soa melhor 

em inglês. A canção chega a ser um contraponto ao discurso da Guerra de Nagorno Karabakh, 
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afinal, ao se questionar as guerras, defende-se a paz, quebrando todo o discurso envolto na 

defesa ao conflito. 

Por sua vez, o Azerbaijão enviou o cantor Farid Mammadov, que interpretou a canção 

“Hold Me”. De acordo com o perfil do artista disponível no site do Concurso
74

, a música é 

uma “balada romântica muito forte”. A letra da canção, feita totalmente em língua inglesa, 

conta a história de um homem que terminou seu relacionamento e que, depois de um tempo, 

deseja retomar a relação. Diferentemente da homóloga armênia, a música azeri não traz 

conteúdo político. 

Os dois Estados competiram na segunda semifinal, cabendo ao Azerbaijão a quarta 

apresentação e a Armênia, a 11ª. Os postcards desta edição mostravam os artistas em seus 

países, durante situações cotidianas. Em seguida, uma borboleta estilizada com a bandeira do 

país fechava o postcard, servindo de introdução à performance. O postcard azeri se passa em 

Baku, focando nos prédios da cidade. Diferentemente de postcards de anos anteriores, que 

apresentaram edifícios históricos do Azerbaijão, o de 2013 decidiu retratar um Azerbaijão 

moderno e rico, com construções que demonstram o crescimento do país. A mesma tática 

discursiva fora usada pelo Azerbaijão nos postcards de 2012. A afirmação do Azerbaijão 

como um Estado moderno, tendo Baku como seu cartão-postal é curiosa porque os diferentes 

atos de fala assertivos usados em 2012 viraram apenas um em 2013. E nessa mudança, a 

imagem - sem nenhum tipo de suporte e texto escrito - tornou-se o discurso mantenedor do 

nation branding azeri e, ao mesmo tempo, virou o ato de fala assertivo com a mesma 

definição de Onuf, já que continua afirmando a informação da modernidade projetada em 

2012. 

FIGURA 43 - telas do postcard do Azerbaijão no ESC 2013 

 

 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=83853>. Acesso em 12 ago. 2016. 

                                                
74 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/history/year/participant-profile/?song=30343>. 
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É interessante refletir essa guinada do self estatal azeri por meio do interacionismo 

simbólico de Wendt. Para manter o papel identitário construído pelo Estado azeri durante o 

ESC de 2012, é necessário reforça-lo de alguma forma. Como a canção não traz nenhum elo 

de projeção identitário ou político, foi preciso fazer isso por meio do postcard, já que há um 

reforço das imagens de um Azerbaijão moderno exibidas no show do ano anterior. Na ótica 

do discurso político de Charaudeau (2008), o postcard azeri pode ser considerado como um 

ethos de credibilidade, devido a exibição dos símbolos de modernidade do Azerbaijão, 

reforçando aquilo que foi mostrado na edição de 2012. Essa exibição mostraria ao público a 

competência do Estado azeri e, consequentemente, do governo em desenvolver o país, algo 

que vai de encontro com a projeção ethóica de Charaudeau. 

Em relação à performance azeri, Storvik-Green (2013) a descreve como simples e 

sofisticada. As cores predominantes no palco são azul, roxo e vermelho, sendo que a primeira 

e a última estão presentes na bandeira do Azerbaijão, mas não são usadas como componente 

político, apenas como elemento performático de espetáculo, como observa Soulages (2008). 

Sobre as cores, Storvik-Green pontua que as escolhas de cores no palco simbolizam o 

sentimento de paixão inserido na música e na apresentação muito complexa. 

 

FIGURA 44 - apresentação do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2013 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=83853>. Acesso em 12 ago. 2016. 

 

Já o postcard armênio, diferentemente do azeri, começa com um elemento cultural 

muito caro à construção nacional da Armênia: a Catedral de Echmiatsin, a primeira do 

Cristianismo. Após a exibição da Catedral, as imagens mostram um estúdio de TV onde a 

banda Dorians se apresenta. Neste momento, uma série de bandeiras da Armênia são exibidas. 

De acordo com Figueiredo (2013), lógicas afetivo-racionais sustentam o argumento 

ideológico. Ao trazer símbolos de identidade e unidade nacional, o postcard armênio se torna 

um grande produto de projeção nacionalista, considerando o nacionalismo como ideologia. 

Além disso, a exibição da Catedral também projeta a identidade legitimadora proposta por 
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Castells (1999), já que a formação da identidade dentro do postcard foi feita por uma 

instituição dominante da sociedade (no caso a TV) para expandir e racionalizar – por meio da 

exibição da Catedral, importante na identidade nacional - a dominação em relação aos atores 

sociais. 

FIGURA 45 - telas do postcard da Armênia no ESC 2013 

 

 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=83853>. Acesso em 12 ago. 2016. 

 

Na apresentação armênia, a aparição do roxo, cor-símbolo do país, ficou em segundo 

plano, restringindo-se apenas ao chão do palco. A predominância de cores na performance foi 

de amarelo e vermelho, tendo também a presença da pirotecnia. Com exceção do roxo no 

palco, não houve nenhum outro tipo de referência política, nacionalista ou à Guerra de 

Nagorno Karabakh dentro da performance. É importante ressaltar que a canção armênia é 

política, ao apresentar questões como o motivo da existência das guerras. 

 

FIGURA 46 - apresentação da Armênia durante a semifinal do ESC 2013 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=83853>. Acesso em 12 ago. 2016. 

 

O retorno da Armênia ao ESC não garantiu nenhum ponto azeri ao país. O mesmo 

também aconteceu no caminho inverso: 
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TABELA 17 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na segunda semifinal 

do Eurovision Song Contest 2013 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,772 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,383 

 

A partir daqui já é possível detectar uma tendência ao coeficiente AoI de Armênia-

Azerbaijão e Azerbaijão-Armênia se manter negativo durante as semifinais. Mesmo com os 

votos nulos entre os dois Estados, eles conseguiram se classificar à final.  

Na final do ESC, Armênia e Azerbaijão mantiveram as mesmas performances da 

semifinal. Na apresentação dos votos de cada Estado, o Azerbaijão utilizou imagens das 

Flame Towers de Baku, enquanto a Armênia projetou no chroma key as imagens do centro 

histórico de Yerevan. 

 

FIGURA 47 - apresentação dos votos de Azerbaijão e Armênia durante a final do ESC 

2013 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=83843>. Acesso em 13 ago. 2016. 

 

É interessante notar que a projeção de um Estado azeri moderno foi feita durante todos 

os momentos nesta edição do ESC. Seja nos postcards ou na apresentação dos votos, houve a 

clara tentativa de mostrar um Azerbaijão à semelhança de seus pares europeus ocidentais. 

Mais uma vez, as afirmações trazidas pelas imagens, que se transformam em atos de fala 

assertivos, dão tom à mensagem que o Azerbaijão quer passar enquanto ente estatal. Com 

isso, essas mensagens já podem ser consideradas regras assertivas, pois informam ao mundo 

como o Azerbaijão é. 

Em relação à votação, a rivalidade entre os dois países motivada pelo conflito se 

manteve, já que nenhum dos Estados aqui pesquisados votou no outro. 
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TABELA 18 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na final do 

Eurovision Song Contest 2013 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,527 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,093 

 

Na classificação final, o Azerbaijão ficou na segunda posição, com 234 pontos, e a 

Armênia terminou o concurso na 18ª colocação, com 41 pontos. 

Assim como na edição de 2011, não há outra explicação para a relação Armênia e 

Azerbaijão no ESC dentro do coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013) 

ser negativa a não ser a Guerra de Nagorno Karabakh. Como o Azerbaijão ficou em segundo 

lugar no Concurso, recebendo 12 pontos de 10 países (Áustria, Bulgária, Geórgia, Grécia, 

Hungria, Israel, Lituânia, Malta, Montenegro e Rússia), há a indicação de que há qualidade na 

canção apresentada. Como a qualidade da canção é o principal motivo de votação, de acordo 

com Ginsburgh e Noury, não existe outro argumento para o voto nulo a não ser o conflito. Já 

o coeficiente entre Azerbaijão e Armênia ter sido menor do que o inverso pode ser explicado, 

além da questão do conflito, a musical, já que a canção armênia recebeu poucos pontos, 

ficando na 18ª posição do Concurso. 

 

6.6.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2013 

 

O encontro entre Armênia, Azerbaijão e Rússia no ESC de 2013 aconteceu na final, já 

que a Rússia participou da primeira semifinal. A votação russa concedeu 2 pontos à Armênia 

e 12 ao Azerbaijão. A Armênia deu 7 pontos à Rússia e o Azerbaijão não concedeu pontos à 

Rússia. 

 

TABELA 19 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2013 

Votos de/para Final Valor AoI 

Rússia/Armênia 2 pontos 0,079 

Armênia/Rússia 7 pontos 0,212 
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TABELA 20 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2013 

Votos de/para Final Valor AoI 

Rússia/Azerbaijão 12 pontos 0,5 

Azerbaijão/Rússia 0 ponto -0,399 

 

O coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013) mantém-se positivo 

em relação à Rússia e Armênia, apesar de ter diminuído. Mesmo ficando negativado na 

semifinal de 2012, o coeficiente AoI entre Azerbaijão e Rússia nunca foi tão baixo como na 

final de 2013. 

O nul points azeri à Rússia não foi bem recebido nem pelo governo do Azerbaijão e 

muito menos pelo governo russo. De acordo com reportagem da BBC
75

, o ministro russo de 

Relações Exteriores, Sergei Lavrov, considerou a falta de votação azeri ultrajante e que era 

necessária uma resposta. Já o Azerbaijão respondeu a Lavrov que não entendia o motivo da 

não-votação, já que a canção russa teria ficado em segundo lugar no voto popular no país. 

Uma reportagem da agência estatal azeri APA
76

, ouvindo o então embaixador do país na 

Rússia, Polad Bulbuloghlu, disse que 2169 votos foram dados à canção russa. O sigilo da 

votação foi quebrado após uma ordem judicial, de acordo com o embaixador ouvido. 

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, determinou a abertura de uma investigação 

para descobrir os motivos da supressão da votação. 

Esse caso em particular demonstra o quão importante é para os dois Estados manter o 

coeficiente AoI positivo dentro da votação do ESC. É interessante observar que a votação 

entre Azerbaijão e Rússia deixa de ser entretenimento e se torna uma regra de preceito, como 

pressupõe Kratochwil (1989, p. 90). Isto é, a votação azeri na Rússia se torna um imperativo 

moral, quase uma obrigação, que já é esperada pelo outro como algo natural. Naturalização 

essa que se torna um sagrado constitutivo no discurso. Segundo Guilbert (2007), o sagrado 

constitutivo é visto como próximo à crença comum. E como a crença dos dois Estados 

envolvidos é de que o Azerbaijão votará na Rússia e vice-versa, uma interrupção nesse fluxo 

acaba virando uma infração às regras estabelecidas através da naturalização interna, sem que 

exista um papel assinado dizendo isso. Se isso não fosse uma regra importante, jamais a mais 

alta instância de poder de um dos Estados se envolveria pessoalmente no caso. 

 

                                                
75

 Disponível em: <http://www.bbc.com/news/world-europe-22609523>. 

76 Disponível em: <http://en.apa.az/azerbaijan-politics/foreign-news/azerbaijan-s-ambassador-to-russia-

eurovision-is-a-frivolous-contest.html>. 
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6.7 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2014 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2014 foi realizado em Copenhagen, na 

Dinamarca. O país obteve o direito de realizar o evento após a vitória da cantora Emmelie de 

Forest, com a música “Only Teardrops”, no ESC de 2013. O Concurso aconteceu nos dias 06, 

08 e 10 de maio, contou com a participação de 37 países e foi feito pela DR, emissora pública 

de televisão dinamarquesa. 

A vitória na edição foi da Áustria, com a canção “Rise Like a Pheonix”, interpretada 

por Conchita Wurst, que obteve 281 pontos.  

A Armênia enviou a canção “Not Alone”, interpretada pelo humorista Aram MP3. 

Com uma melodia que transita do épico ao dubstep, a canção fala sobre a solidão das pessoas. 

De acordo com Brey (2014), a mensagem da música é dizer que a solidão pode passar quando 

há amor envolvido. A canção não traz, em sua letra, nenhum tipo de projeção política ou ao 

conflito. 

O Azerbaijão enviou a cantora Dilara Kazimova, que interpretou a canção “Start a 

Fire”. Mesmo sendo uma balada romântica, seguindo a tendência azeri de anos anteriores, a 

música traz o retorno de sons nacionais do país, com o uso do balaban (uma espécie de 

flauta), muito popular no Azerbaijão. Este retorno de um símbolo cultural do país demonstra a 

criação de uma identidade de resistência dentro da melodia, como preconiza Castells (1999), e 

pode dar abertura à projeção de comunidades imaginadas, onde os azeris se reconheçam na 

melodia e se sintam integrados por ela. Segundo Omelyanchuk (2014), a canção fala sobre a 

dificuldade de absolutamente solitário em um mundo que pode ser tão cruel. A cantora diz à 

ela que a música traz mensagens sobre amor, bondade, humanidade e respeito ao próximo.  

Os dois Estados competiram na primeira semifinal, onde a Armênia abriu o show e o 

Azerbaijão foi o 8º Estado a se apresentar. Os postcards desta edição mostravam os artistas 

em seus países criando as bandeiras dos Estados. Estas bandeiras fechavam o postcard e eram 

um sinal para o início da apresentação. 
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FIGURA 48 - telas do postcard da Armênia no ESC 2014 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=111813>. Acesso em 19 set. 2016. 

 

Se a música armênia não trouxe elementos de projeção político-ideológica, a 

apresentação trouxe. O artefato usado no postcard que simbolizava a bandeira da Armênia 

esteve presente na roupa do artista e foi focada durante alguns segundos. As cores do palco 

foram, majoritariamente, roxo, azul e branco. Além do roxo simbolizar a cor nacional, ela 

também tem o objetivo de, combinado com a performance, criar a sensação de solidão que a 

canção apresenta. As cores só mudaram no momento da virada do tom épico da melodia para 

o dubstep, quando o palco ganhou a cor vermelha e pirotecnia para simbolizar calor e 

proximidade, quebrando o efeito da solidão. Essa dramatização é importante do ponto de vista 

discursivo. De acordo com Charaudeau (2015), há necessidade de dramatizar imagens, áudios 

e fatos, para levar o receptor da mensagem a consumir o produto midiático. Dentro dessa 

dramatização é possível projetar sagrados discursivos não só para os armênios e sua Diáspora, 

mas também para os carabaques. 

 

FIGURA 49 - apresentação da Armênia durante a semifinal do ESC 2014 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=111813>. Acesso em 19 set. 2016. 

 

O postcard do Azerbaijão foi feito próximo às Flame Towers, em Baku, como um 

reforço à nova imagem que o Estado constrói. Eagleton (1997) observa que uma das 
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definições de ideologia é a promoção e legitimação de interesses setoriais. Como o Estado 

tenta promover e legitimar uma imagem desenvolvimentista, é possível enxergar o postcard 

azeri como um instrumento ideológico que reforça a regra assertiva de Onuf, de forma que 

apresenta fatos sobre o Azerbaijão e como ele é no novo nation branding. 

 

FIGURA 50 - telas do postcard do Azerbaijão no ESC 2014 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=111813>. Acesso em 19 set. 2016. 

 

É possível pensar a projeção deste nation branding azeri por meio do Diagrama 

Tridimensional de Fairclough: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 51 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando a Figura 50 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas que assistiram o Concurso 

em anos anteriores se acostumam com as Flame Towers e a imagem progressista de 

Baku. Pessoas que não conhecem são impactadas com a imagem. O nation branding 

se fortalece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

Transmitida pelas emissoras que exibem o ESC.  

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Imagens de Baku no postcard azeri do ESC 2014. 
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Apesar do som do balaban na música, o instrumento não apareceu em nenhum 

momento da apresentação. A performance azeri manteve-se no regime de espetáculo de 

Soulages (2008), com o intuito de atrair a atenção do espectador. A apresentação usou tons de 

roxo e cinza por boa parte da performance e ao final, o esquema de cores mudou para 

vermelho. 

 

FIGURA 52 - apresentação do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2014 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=111813>. Acesso em 19 set. 2016. 

 

Os dois Estados se classificaram à final do ESC, porém sem votos de um para outro na 

semifinal, como nos últimos anos: 

 

TABELA 21 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na primeira semifinal 

do Eurovision Song Contest 2014 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,324 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,722 

 

Após a acusação de que o Azerbaijão tentou comprar votos de júris nacionais na 

edição de 2013, a EBU passou a publicar os votos dos jurados e do público na internet. O júri 

armênio
77

 anulou seu voto ao Azerbaijão e o público da Armênia deixou a canção azeri na 

última colocação em votos naquele país. A mesma situação aconteceu no Azerbaijão com a 

canção da Armênia
78

. Essa sequência de anulações mantém o coeficiente AoI de Armênia-

Azerbaijão e Azerbaijão-Armênia negativo durante as semifinais.  

Na final do ESC, Armênia e Azerbaijão mantiveram as mesmas performances da 

semifinal, sendo que a canção azeri foi a terceira a se apresentar e a Armênia, a sétima. Na 

apresentação dos votos de cada Estado, o Azerbaijão utilizou imagens das Flame Towers de 

                                                
77 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=1883&voter=AM>. 
78 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=1883&voter=AZ>. 
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Baku, enquanto a Armênia projetou no chroma key as imagens do centro histórico de 

Yerevan.  

 

FIGURA 53 - apresentação dos votos de Azerbaijão e Armênia durante a final do ESC 

2014 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=111443>. Acesso em 20 set. 2016. 

 

Após o anúncio do voto azeri na Rússia, uma grande vaia tomou conta do local do 

Concurso, devido à Guerra da Crimeia e as políticas russas anti-LGBT, um dos 

apresentadores do ESC disse "lembrem-se que a noite de hoje é sobre música e amor" 

(tradução nossa). É importante considerar a vaia aqui como um instrumento discursivo contra 

a situação na Rússia e uma reprovação ao voto azeri. As vaias também aconteceram quando a 

apresentadora armênia anunciou os 10 pontos do país à Rússia. Com a repetição das vaias, é 

possível considerar que elas viraram uma regra institucional, como preconiza Kratochwil 

(1989), pois ela proporciona instruções sobre o que deve ser feito para uma ação ser válida. 

Como a vaia era direcionada a cada 12 pontos recebidos pela Rússia, então as vaias 

mostravam o que devia ser feito quando o voto acontecesse e, principalmente, para que a 

crítica fosse validada precisaria ser alta, transformando este pacote em uma regra naquele 

momento, dentro de um contexto no local de realização do Concurso. 

 

TABELA 22 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na final do 

Eurovision Song Contest 2014 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,076 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,413 
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Na classificação final, a Armênia ficou na quarta posição, com 174 pontos, e o 

Azerbaijão terminou o concurso na 22ª colocação, com 33 pontos. 

Novamente, a inimizade entre os dois Estados é o motivo para o coeficiente Amigo-

ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013) ser negativo. Tanto os júris dos dois países
79

 

quanto as populações
80

 deixaram as músicas dos beligerantes na última posição. É importante 

ressaltar que a Armênia terminou na quarta posição, ou seja, apresentou uma boa canção. Já o 

coeficiente entre Armênia e Azerbaijão pode ser explicado pela inimizade provocada pela 

guerra e pela questão musical, já que a canção azeri terminou na 22ª posição do Concurso. 

 

6.7.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2014 

 

Armênia, Azerbaijão e Rússia participaram da primeira semifinal. Na semifinal, a 

votação russa concedeu 12 pontos à Armênia e 10 ao Azerbaijão. Já a Armênia deu 7 pontos à 

Rússia na semifinal e 8 na final. O Azerbaijão, por sua vez, concedeu 10 pontos à Rússia na 

semifinal e 12 na final. 

 

TABELA 23 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2014 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Armênia 12 pontos 0,352 8 pontos 0,275 

Armênia/Rússia 7 pontos 0,25 10 pontos 0,652 

 

TABELA 24 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2014 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Azerbaijão 10 pontos 0,555 10 pontos 0,775 

Azerbaijão/Rússia 10 pontos 0,518 12 pontos 0,817 

 

Curiosamente essa foi a primeira vez que o Azerbaijão deu a pontuação máxima à 

Rússia. Além do Azerbaijão, apenas a Bielorrússia deu 12 pontos à Rússia. Considerando que 

a Bielorrússia é parceira da Rússia e há voto em bloco entre os dois países, a justificativa do 

voto máximo azeri só pode ser dada pelo imbróglio diplomático da votação de 2013. Essa 

                                                
79 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=1893&voter=AM>. 
80 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=1893&voter=AZ>. 
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justificativa encontra respaldo na votação do júri azeri
81

. Dos cinco jurados, três deram 

pontuação máxima à canção russa (uma das juradas é a cantora Nigar Jamal, que venceu o 

ESC de 2011). O voto do público deixou a Rússia em segundo, mas na combinação dos votos 

entre público e júri, os 12 pontos ficaram com a canção russa. 

O coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013) mantém-se positivo 

em relação à Rússia, Armênia e Azerbaijão. Houve distribuição de votos entre russos e 

armênios, russos e azeris, azeris e russos e armênios e russos. Neste ano, houve um 

fortalecimento no coeficiente entre Azerbaijão e Rússia, tendo em vista a alta votação que os 

azeris concederam aos russos. 

 

6.8 A projeção da guerra de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest 2015 

 

O Eurovision Song Contest (ESC) de 2015 foi realizado em Viena, na Áustria. O país 

obteve o direito de realizar o evento após a vitória de Conchita Wurst, com a música “Rise 

Like a Pheonix”, no ESC de 2014. O Concurso aconteceu nos dias 19, 21 e 23 de maio, 

contou com a participação de 40 países e foi feito pela ORF, emissora pública de televisão 

austríaca. Esta foi a 60ª edição do ESC e contou com a participação da Austrália como 

competidora. Apesar de estar na Oceania, o Concurso tem grande audiência no país e para 

celebrar a edição, o Grupo de Referência do ESC convidou o país a participar. 

A vitória na edição foi da Suécia, com a canção “Heroes”, interpretada por Måns 

Zelmerlöw, que obteve 365 pontos.  

A Armênia enviou ao ESC o grupo Genealogy com a canção “Face The Shadow”. O 

grupo foi criado em 2015 pela Televisão Pública da Armênia, a ARMTV, para representar o 

país no ESC daquele ano. Segundo Brey (2015a), a proposta do Genealogy era unir os 

descendentes da Diáspora Armênia, formada em 1915 após o Genocídio Armênio
82

. 

Cinco dos seis membros do grupo vêm de um dos continentes onde a Diáspora esteve 

presente. O grupo foi formado por Essaï Altounian, da França (representando os armênios da 

Europa; Tamar Kaprelian, dos Estados Unidos (representando os armênios das Américas); 

Mary-Jean O'Doherty Vasmatzian, da Austrália (representando os armênios da Oceania; Vahe 

Tilbian, da Etiópia (representando os armênios da África); Stephanie Topalian, do Japão 

(representando os arménios da Ásia); e Inga Arshakyan, que representava a Armênia. 

                                                
81 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=1893&voter=AZ>. 
82 O Genocídio foi promovido pelo então Império Otomano de 1915 a 1917. Estima-se que 1,5 milhão de 
armênios morreram de fome, ou foram mortos pelos turcos otomanos. Até abril de 2015, 23 países reconheciam 

que a prática do Genocídio. A Turquia, herdeira legal do Império Otomano, não reconhece o Genocídio.  
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Segundo Aghajanian (2015), todos os cantores do Genealogy que não eram armênios 

ganharam a nacionalidade do país para competirem, o que demonstra a ação do Estado dentro 

da competição. Além deste simbolismo, estes cinco artistas representariam as cinco pétalas da 

planta não-me-esqueças, que se tornou a logomarca do Centenário do Genocídio, lembrado 

em abril de 2015. A artista natural da Armênia representa o centro da flor. A ideia de unir 

pessoas de diferentes continentes, mas com algum tipo de ligação afetiva e/ou étnica já 

demonstra que o Genealogy é uma comunidade imaginada da Diáspora dentro do ESC. Esta 

representação se torna mais forte caso consideremos o alcance midiático do Concurso. 

 

FIGURA 54 - desenho da flor não-me-esqueças, a logo do Centenário do Genocídio 

Armênio 

 

  

 

A canção armênia foi intitulada como “Don’t Deny”. Considerando a conjuntura de 

2015, quando o Genocídio Armênio completou seu centenário, fica evidente que o título é 

uma referência ao não reconhecimento do genocídio por alguns Estados. Em nenhum 

momento é citado quais são estes Estados, entretanto, a tentativa da Armênia com o título é 

gerar, além da identidade legitimadora proposta por Castells (1999), já que o reconhecimento 

é uma demanda de Estado, o sagrado constitutivo proposto por Guilbert (2007), pois o 

assassinato em massa de pessoas é visto, no geral, como um ato deplorável. A Armênia já 

havia projetado o ethos da comunidade imaginada da Diáspora Armênia na edição de 2010 do 

ESC, com Apricot Stone, que também tratou da comunidade étnica armênia que se espalhou 

pelo mundo após o Genocídio Armênio. 

Segundo Brey (2015b), os autores da música consideram que a letra traz valores 

universais, como amor, paz e felicidade. Entretanto, vários Estados consideraram que a 

canção trazia mensagem política explícita, o que é vedado pela regra do Concurso. A 

ICTIMAI, do Azerbaijão, enviou uma nota à EBU em que prometia tomar providências caso a 

música continuasse se chamando Don’t Deny: 
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A Televisão Pública do Azerbaijão e Companhia de Radiodifusão (ICTIMAI) emitiu 
um comunicado sobre a música chamada "Don’t Deny", que os representantes 

armênios cantarão no Eurovision Song Contest 2015. 

O canal de TV reagiu à música chamada "Don’t Deny", em que os representantes 

armênios dedicam ao chamado "genocídio", e disse que o Eurovision é um concurso 

de música: 

"Este concurso não pode ser vítima de ambições políticas de qualquer país e 

transformada em uma arena política. A ITV informa que, se a notícia [sobre o nome 

da canção] for confirmada, nós também tomaremos as medidas apropriadas no 

concurso", disse o comunicado. (ZEYNALLI, 2015, tradução nossa) 

Mesmo com as negativas armênias de que a música foi feita como uma resposta aos 

Estados que negam o genocídio, as pressões funcionaram e a Armênia mudou o nome da 

música para “Face The Shadow”. Entretanto, a letra da música não foi alterada e o refrão 

continuou com a frase Don’t Deny. É muito interessante perceber que o refrão é um ato de 

fala diretivo. Onuf (1998) sugere que este tipo de ato é imperativo e sua emissão é 

compreendida como uma ordem. Ao repetir “não negue” diversas vezes, mesmo sem uma 

exclamação ao final, é possível entender que isso é uma ordem e não uma informação vinda 

por um ato de fala assertivo, por exemplo. Tem-se aí um exemplo claro do uso da canção 

como ato de fala. É possível pensar este processo por meio do Diagrama Tridimensional de 

Fairclough: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se vê no Diagrama acima, a canção tem um interesse político-ideológico gerada 

por instituições e possui dois resultados possíveis: a identificação e a busca por identificação. 

FIGURA 55 - Quadro Tridimensional de Fairclough analisando o ato de fala da 

canção armênia 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas com conhecimento prévio do 
Genocídio ou do Centenário identificam o fato compreendem o que a canção quer 

dizer com o ato de fala. Pessoas que não conhecem o fato podem ficar curiosas com 

o excesso de repetição do ato de fala, buscar identificar o fato e, consequentemente, o 

que a mensagem significa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

Grupo criado pela TV pública armênia com o objetivo de reproduzir uma 

canção com mensagem ideológica pela EBU e aos participantes do ESC. 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Ato de fala “não negue” dentro do refrão da canção armênia no ESC 

2015. 
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Mesmo com a mudança do título e a repetição do “não negue”, a sombra que o novo título se 

refere continua sendo o Genocídio Armênio. Como o reconhecimento do Genocídio Armênio 

é uma demanda estatal e o ESC é o meio por excelência nos Aparelhos Ideológicos de Estado 

para disseminar esta mensagem, a Armênia tentou manter oculta a projeção ideológica do 

Genocídio. Vale lembrar que pouco mais de 20 países reconhecem que as mortes foram 

provocadas por um genocídio, o que explica a tentativa armênia em introjetar a ideia do 

Genocídio Armênio na canção. 

Muito além de uma questão de reconhecimento, o caso do Genealogy é mais um de 

projeção de discursos nacionalistas no ESC. Em um Estado envolvido em diversos problemas 

estruturais de segurança, como o Genocídio Armênio e a Guerra de Nagorno Karabakh, a 

criação de discursos nacionalistas é importante para a criação de unidade interna territorial. 

No caso da Armênia, a própria comunidade formada pela Diáspora Armênia mantém suas 

raízes por meio de sentimentos de pertença e projeções nacionalistas. Caso isso não 

acontecesse, dificilmente as tradições seriam mantidas pelas comunidades. A criação desta 

ideologia também leva a construção de um Estado-nação dentro da Armênia.  

A construção do pertencimento dentro da apresentação do Genealogy é observada por 

Aghajanian (2015): 

O grupo também surge para se encaixar perfeitamente no esforço da Armênia para a 
construção do nacionalismo em 2015, que deu destaque à flor não-me-esqueças, 

com cinco pétalas, cada uma simbolizando os cinco continentes onde os 

sobreviventes do genocídio foram encontrados novos lares. O símbolo tem sido 

apresentado em tudo, desde joias, passando por guarda-chuvas e pratos de cerâmica. 

(AGHAJANIAN, 2015, tradução nossa) 

 Todo esse processo desenvolve comunidades imaginadas, como a proposta por 

Anderson, seja dentro da Armênia ou fora dela, por meio da comunidade da Diáspora. Afinal, 

é impossível que uma pessoa conheça todos os habitantes de sua Nação. No caso específico 

da Armênia, a fragmentação da comunidade da Diáspora torna esse objetivo ainda mais 

difícil. Entretanto, os laços étnicos, de pertencimento, histórico e culturais unem todos em 

uma comunidade imaginada: a comunidade armênia, onde todas as pessoas pertencentes ao 

grupo estarão em comunhão. A própria comunidade da Diáspora se torna uma imaginada, a 

partir do momento em que a primeira geração de imigrantes gerou descendentes em seus 

novos países de residência. Legalmente, a segunda geração nasceu em um novo país e adotou 

a nacionalidade deste. Apenas os laços étnicos e culturais os unem à Armênia. 

A comunidade imaginada da Armênia, inclusive, se torna uma boa maneira para obter 

votos dentro do ESC à Pátria-Mãe. Como destaca Aghajanian: 
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A canção "faz parte do mesmo pacote criado pelo Estado de simbolismo 
comemorativo", disse Rik Adriaans, um antropólogo que está pesquisando o papel 

da cultura popular nas relações entre a Armênia e a diáspora armênia na 

Universidade Central Europeia em Budapeste, na Hungria. A criação desta 

identidade, por coincidência, dá uma mão ao Genealogy no Eurovision. Os eleitores 

não estão autorizados a votar em seus próprios países. Mas a Armênia, por causa de 

sua grande diáspora, pode contornar esta regra, disse Adriaans. "Considerando que, 

na Holanda, o apresentador sempre diz 'por favor, atente-se que você não pode votar 

em nosso próprio país', na transmissão do canal de televisão estatal armênio, por sua 

vez, o apresentador sempre incita os telespectadores na diáspora para votar na 

Armênia. (AGHAJANIAN, 2015, tradução nossa) 

O Azerbaijão enviou ao Concurso a canção “Hour of the Wolf”, interpretada pelo 

cantor Elnur Hüseynov. Hüseynov havia representado o Azerbaijão no concurso em 2008, 

quando fez dupla com Samir Javadzadeh. A música é uma balada pop e a letra da canção fala 

sobre uma pessoa disposta a tudo para lutar por seus objetivos. Segundo Omelyanchuk 

(2015), esses objetivos seriam a tolerância e a união do mundo. Os elementos apresentados 

são sagrados constitutivos defendidos na Europa e é interessante que o Azerbaijão os projete 

dentro de seu novo nation branding progressista.  

Entretanto, para um Estado em guerra, como o Azerbaijão, propor união e tolerância 

dentro de uma canção pode ser recebido pelos outros inimigos como um sinal de paz, caso o 

receptor tenha conhecimento prévio sobre o assunto e interprete a mensagem apresentada 

dessa maneira por meio dos interdiscursos de Maingueneau. A subjetividade discursiva conta 

muito para a efetividade da emissão da mensagem e, mesmo que a canção azeri não tenha 

proposto – ainda que subliminarmente – a paz dentro da Guerra de Nagorno Karabakh, o 

receptor pode interpretar a mensagem desta maneira.  

Como ressalta Onuf, o discurso é a base para a construção do mundo social, por meio 

dos atos de fala. Dentro da canção, os objetivos apresentados são atos de fala de compromisso 

que, para serem efetivados por outros, os receptores do discurso precisam responder ao que 

ouvem. 

Na edição de 2015, a Armênia foi sorteada para competir na primeira semifinal e o 

Azerbaijão na segunda qualificação. Na primeira semifinal, a Armênia foi o segundo país a se 

apresentar no palco e o Azerbaijão foi o 11º na segunda semifinal. Os postcards desta edição 

mostravam os artistas em seus países recebendo convites para irem à Áustria. Lá, eles 

participariam de diversas atividades, onde a integração entre os artistas e a população 

austríaca se tornaria o mote do postcard, indo de encontro ao slogan desta edição, 

Construindo Pontes
83

.  

                                                
83 Tradução nossa para Building Bridges. 
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FIGURA 56 - telas do postcard da Armênia no ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132893>. Acesso em 10 out. 2016. 

 

A Armênia nesta edição tinha uma mensagem clara: relembrar, divulgar e denunciar o 

centenário do Genocídio Armênio. Para reforçar isso, a performance armênia usou as cores 

roxa e violeta durante toda a apresentação (excetuando-se a pirotecnia ao final, que foi 

vermelha). Como argumenta Kratochwil (1989), a ação humana é governada pela regra e essa 

crença transcende os esquemas de explicação teleológica de intenções. A apresentação 

armênia, desde seu nascedouro, é regida por uma regra prática, já que a construção discursiva 

da performance traziam instruções sobre o que deve ser feito para a ação ser válida. Ao 

abraçar o centenário do Genocídio Armênio, a canção segue a agenda do Estado naquele ano, 

como preconiza Wendt para explicar identidade e a forma que os interesses a moldam. 

 

FIGURA 57 - apresentação da Armênia durante a semifinal do ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132893>. Acesso em 10 out. 2016. 

 

Esta projeção identitária dentro da apresentação armênia afeta não apenas a Diáspora, 

mas também os descendentes étnicos armênios em Nagorno Karabakh, que se reconhecem e 

identificam como parte daquele fato relatado na canção. Entretanto, para uma comunicação 

efetiva por parte do emissor, é necessário que o receptor receba a mensagem da maneira 

desejada por quem a emitiu. E durante boa parte da apresentação, bandeiras da Turquia 
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ficaram visíveis em frente ao palco, sendo mostradas nas imagens. O que, a primeira vista, 

pode ser considerado como mero artefato do show (já que bandeiras são balançadas e exibidas 

durante todo o Concurso), também pode ser considerado uma provocação ao tema da 

apresentação, já que a Turquia não reconhece o Genocídio. Isso mostra que nem sempre o 

emissor consegue atingir o público com a mensagem que gostaria. Mesmo com o processo de 

projeção político-ideológico, a Armênia conseguiu se classificar a final. 

 

FIGURA 58 - bandeiras da Turquia sendo mostradas durante apresentação da Armênia 

na semifinal do ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132893>. Acesso em 10 out. 2016. 

Competindo na segunda semifinal, o Azerbaijão apresentou em seu postcard uma 

visão diferente da Baku mostrada nos últimos anos, onde o modernismo dos prédios dividiu 

espaço com edifícios históricos. 

 

FIGURA 59 - telas do postcard do Azerbaijão no ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132903>. Acesso em 11 out. 2016. 
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A apresentação azeri decidiu usar o tema da noite, presente na canção, dentro da 

performance. Por isso as cores usadas foram o preto, cinza e branco. Curiosamente, o 

Azerbaijão não usou nenhuma técnica pirotécnica, como costumava usar em outras edições. A 

sobriedade usada demonstra que a intenção azeri na performance foi meramente de espetáculo 

para atrair o espectador e não houve projeção política ou ideológica, diferentemente da 

apresentação armênia. 

 

FIGURA 60 - apresentação do Azerbaijão durante a semifinal do ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132903>. Acesso em 10 out. 2016. 

 

A estratégia performática de espetáculo do Azerbaijão deu certo e o país se classificou 

para a final, onde se encontraria com a Armênia. 

Na final do ESC, Armênia e Azerbaijão mantiveram as mesmas performances da 

semifinal. É importante destacar que as bandeiras da Turquia exibidas durante a apresentação 

da Armênia na semifinal não apareceram na final. Outro fato a ser destacado é que o cantor do 

Azerbaijão estava segurando uma bandeira da Turquia durante o início da final. Esse fato 

pode ser visto como uma resposta à projeção político-ideológica da música armênia. 

 

FIGURA 61 - bandeira da Turquia (topo à esquerda) com o cantor Elnur Hüseynov 

durante a final do ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132913>. Acesso em 11 out. 2016. 
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Na apresentação dos votos de cada Estado, o Azerbaijão utilizou imagens aéreas de 

Baku, enquanto a Armênia exibiu imagens do centro histórico de Yerevan. 

 

FIGURA 62 - telas de votação de Azerbaijão e Armênia durante a final do ESC 2015 

 

Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/webtv?program=132913>. Acesso em 11 out. 2016. 

 

TABELA 25 - votação Armênia/Azerbaijão e Azerbaijão/Armênia na final do 

Eurovision Song Contest 2015 

Votos de/para Pontuação Valor AoI 

Armênia/Azerbaijão 0 ponto -0,102 

Azerbaijão/Armênia 0 ponto -0,079 

 

Na classificação final, o Azerbaijão terminou o ESC na 12ª colocação, com 49 pontos, 

e a Armênia ficou na quarta posição, com 174 pontos, e o Azerbaijão terminou o concurso na 

16ª colocação, com 34 pontos. Assim como em 2014, júri e público azeris anularam
84

 seus 

votos à Armênia. Além das questões de Nagorno Karabakh e musicais envolvidas, ainda há 

um elemento extra: o tema do Genocídio Armênio na canção. Assim como a Turquia 

(herdeira do Império Otomano), o Azerbaijão também não reconhece o genocídio. Além 

disso, turcos e azeris são da mesma etnia, o que explicaria um “laço de sangue” envolvido nos 

nul points à Armênia. Essas questões explicam o coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de 

García e Tanase (2013) negativo entre Azerbaijão e Armênia. O mesmo movimento também 

aconteceu na Armênia
85

, inclusive no coeficiente AoI. 

 

                                                
84 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=2083&voter=AZ>. 
85 Disponível em: <http://www.eurovision.tv/page/results?event=2083&voter=AM>. 
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6.8.1 Votação Armênia-Azerbaijão-Rússia no ESC 2015 

 

Armênia e Rússia participaram da primeira semifinal e puderam conceder pontos um 

ao outro. Já o Azerbaijão, que esteve na segunda semifinal, só pode votar e receber votos da 

Rússia na final do Concurso. A Rússia concedeu 12 pontos à Armênia na semifinal e 6 na 

final. A Armênia, por sua vez deu 10 pontos à Rússia na semifinal e 12 na final. O Azerbaijão 

concedeu 12 pontos à Rússia na final, enquanto os russos deram 3 pontos aos azeris. 

 

TABELA 26 - votação Rússia/Armênia no Eurovision Song Contest 2015 

Votos de/para Semifinal AoI Semi Final AoI Final 

Rússia/Armênia 12 pontos 0,611 6 pontos 0,432 

Armênia/Rússia 10 pontos -0,207 12 pontos 0,369 

 

TABELA 27 - votação Rússia/Azerbaijão no Eurovision Song Contest 2015 

Votos de/para Final Valor AoI 

Rússia/Azerbaijão 3 pontos 0,149 

Azerbaijão/Rússia 12 pontos 0,369 

 

Pela primeira vez o coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e Tanase (2013) 

ficou negativo entre Armênia e Rússia. Mesmo com a alta votação, o baixo número de países 

participantes na semifinal fez com que os votos armênios não fossem relevantes a ponto de 

deixar o resultado do coeficiente positivo. Houve distribuição de votos entre russos e 

armênios, russos e azeris, azeris e russos e armênios e russos. Seguindo a tendência de 2014, 

houve um fortalecimento no coeficiente entre Azerbaijão e Rússia, tendo em vista a alta 

votação que os azeris concederam aos russos. Entretanto, o coeficiente entre Rússia e 

Azerbaijão teve uma redução devido à baixa pontuação dada. 

 

6.9 Como aconteceu a reprodução do conflito? 

 

Do período aqui analisado (2008-2015), foi possível observar que há um movimento 

de reprodução do conflito de Nagorno Karabakh no Eurovision Song Contest entre os dois 

beligerantes da guerra, notadamente Armênia e Azerbaijão. Exemplos não faltam. Alguns que 

podem ser citados são a inserção do monumento We Are Our Mountains na tela de votação da 

Armênia em 2009 e o postcard azeri em 2012 identificando Nagorno Karabakh como parte do 
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Azerbaijão. É importante ressaltar que o conflito armado propriamente dito, com armas, 

tanques e bombas, não é (e não pode ser) reproduzido. O que se reproduz no Concurso são as 

tensões da guerra, o conflito ideológico e a rivalidade. Reproduzir a matança dentro de um 

concurso de música, de forma real, é impossível.  

Essa questão levanta outro ponto: de que forma Armênia e Azerbaijão inseriram 

elementos ideológicos em suas campanhas no ESC? A ideologia, de acordo com Figueiredo 

(2013, p. 97), se apresenta e mascara como um estado natural de ideia e pensamento, em que 

são apagadas e silenciadas as marcas de construção simbólica. No ESC, a ideologia aparecia 

despercebida ao espectador que não tivesse conhecimento prévio, como em elementos visuais 

(tais como cores usadas no palco, palavras presentes nas letras das canções, imagens presentes 

nas performances). Porém, em alguns momentos ela era clara, como no caso da canção 

armênia no ESC de 2015 sobre o centenário do Genocídio Armênio. Dos dois beligerantes, o 

que mais usou recursos ideológicos nas campanhas foi a Armênia. Mas não se pode 

desconsiderar todo o nation branding feito pelo Azerbaijão com o intuito de criar uma nova 

imagem do país dentro do ESC. 

Armênia e Azerbaijão usaram, ao longo do período analisado, uma série de estratégias 

construtivistas para atingir o público, o inimigo e angariar apoios às suas causas e demandas. 

Os discursos emitidos pelos dois Estados, seja por meio das canções, representações visuais 

ou postcards, se tornam armas dentro da guerra. Esses discursos foram amplamente usados na 

construção de várias formas de significação e realidades, seja pelo lado armênio ou pelo azeri.  

Quando o Azerbaijão decide usar o ESC para construir seu novo nation branding e 

projetar uma nova imagem do país - e, consequentemente, do Estado -, sua identidade 

existente até então muda completamente. As Relações Internacionais preveem que a mudança 

de identidade afeta atores Estatais ou Não-Estatais. Essa mudança afeta movimentos de 

segurança, relacionamento, percepção e economia. Todo esse processo vem em consonância 

com os atos de fala de Onuf, cujo uso foi possível perceber em diversos momentos. Afinal, 

como os atos de fala dão poder aos agentes para transformar o mundo material em uma 

realidade social para si mesmos como pessoas, eles podem transformar a realidade social dos 

Estados. Em vários momentos o Azerbaijão apostou no uso dos atos de fala e regras assertivas 

de Onuf para se projetar dentro do ESC, já que enquanto o Estado afirmava várias 

informações, as pessoas poderiam memoriza-las. 

 A Armênia, por sua vez, além de usar atos de fala assertivos, também apostou nos 

diretivos, para espalhar sua mensagem política, como o caso da análise de 2015 mostrou. O 
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Concurso, por sua vez, aplicou regras de preceitos de Kratochwil para manter o regramento e 

tentar fugir do conflito aqui analisado, mesmo que o cumprimento das regras tenha sido falho. 

Os discursos gerados ao longo do período de análise tentaram gerar ações concretas, 

como preconizado pela AD-2. Essas ações, que envolveram uso de símbolos, elementos, 

frases, imagens e matéria, dão importância às narrativas criadas pelos Estados. A Armênia 

levou suas questões de conflito e memória ao ESC; o Azerbaijão apresentou um país moderno 

que pudesse competir com qualquer outro ocidental. Tudo isso tem valor, pois são discursos 

legitimados e possuem importância material, já que desenvolveram fortes narrativas. É 

possível observar isso, inclusive, dentro do Quadro Tridimensional de Fairclough: 
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Fairclough (2001, p. 90-92) pontua que a palavra discurso deve ser pensada como uma 

representação social, onde o ator social constrói ao mesmo tempo sua identidade e age na 

 

 

 

 

 

 
PRÁTICA SOCIAL 

Atingimento em toda a Europa e parte da Ásia. Pessoas que não conhecem ou não 

estão familiarizadas com o tema do Genocídio Armênio passam a conhecer 

determinados aspectos das canções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

Enviadas pela TV pública da Armênia e transmitidas pelas TVs 

públicas da Eurásia 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(produção, distribuição, consumo) 

TEXTO: 

Canções e imagens no Eurovision Song Contest que 

remetem ao Genocídio Armênio. 

 

 

 

 

 

 
PRÁTICA SOCIAL 
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TEXTO: 

Canções e imagens no Eurovision Song Contest que 

projetam discurso ocidental e moderno do Azerbaijão. 

FIGURA 63 - Diagrama Tridimensional de Fairclough analisando alguns dos discursos 

gerados pela Armênia 

FIGURA 64 - Diagrama Tridimensional de Fairclough analisando alguns dos discursos 

gerados pelo Azerbaijão no ESC 
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formação do mundo e dos outros atores. Foi isso que Armênia e Azerbaijão tentaram fazer 

durante o período analisado: construir, no e pelo discurso, identidades, agir na formação do 

mundo e dos outros atores (Estatais ou não). Nisso, a Guerra de Nagorno Karabakh apareceu, 

para que as narrativas se transformassem em armas. 

Em relação à análise de votos e do coeficiente Amigo-ou-Inimigo (AoI) de García e 

Tanase (2013), este trabalho decidiu que o ideal seria fazer essa análise para comprovar, por 

meio de números e da Eurovisiopsefologia, as tensões existentes e a presença da Rússia, 

parceira dos dois Estados beligerantes dentro do conflito, como um ator diplomático, que 

sempre contribuirá com votos, sempre esperando o retorno desses votos. Foi possível perceber 

que há um nível de amizade maior entre Armênia-Rússia, Rússia-Armênia e Rússia-

Azerbaijão do que Azerbaijão-Rússia. Porém, isso não significa que o Azerbaijão não seja 

amigo da Rússia. Os dois Estados se mostram amigos dentro do ESC, mas a Rússia é mais 

amiga do Azerbaijão que o inverso. Já os laços de amizade entre Armênia-Azerbaijão, que 

começaram a existir em 2008 e 2009, se arrefeceram e no período aqui analisado se mostram 

nulos, indicando inimizade. Isso era previsível, devido à Guerra de Nagorno Karabakh. Mas 

jamais houve um movimento de amizade entre Azerbaijão-Armênia, justamente por conta do 

conflito e da tomada do território de Nagorno Karabakh. 

É possível representar graficamente essa relação por meio dos 68 cálculos feitos no 

período analisado. Todos os resultados foram tabulados e colocados para comparação, de 

forma que as curvas ascendentes e descendentes pudessem comparar os períodos da análise. 

As tabelas respeitam o limite máximo de +1 e mínimo de -1 colocados por García e Tanase 

(2013), considerando ARM a Armênia, AZE o Azerbaijão e RUS a Rússia. 

FIGURA 65 - representações gráficas do Coeficiente AoI 
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Um dos pontos vistos neste trabalho foi a importância do Eurovision Song Contest 

como soft power dentro das  Relações Internacionais da Europa. O valor gasto pelo governo 

do Azerbaijão para receber o evento em 2012 demonstra a importância do evento como 

propagador da cultura de uma nação para o resto do continente. Se o ESC não oferecesse uma 

plataforma continental de visibilidade para os Estados e com grande audiência, atingindo 

milhões de pessoas em vários continentes, certamente não receberia a atenção e o 

investimento dos países. Se não fosse um soft power importante, qual seria o interesse de 

Vladimir Putin em sair de sua agenda como Primeiro-Ministro russo em 2009 para vistoriar a 

arena do evento? Se não fosse um soft power importante por que Rússia e Azerbaijão 

discutiriam na esfera diplomática a falta de votos azeris à canção russa em 2013? Se não fosse 
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um soft power importante, por que Armênia e Azerbaijão projetariam seu conflito dentro do 

Concurso? Neste ponto, é importante retornar ao que Wendt fala sobre interacionismo 

simbólico. Todos representam um papel enquanto competidores. Porém, os Estados estão 

representados por meio de sua cultura, projetando um self que será avaliado por todo o 

continente. A partir daí, tem-se a homogeneidade identitária: por mais que um artista ou uma 

canção não representem exatamente o self nacional, há a representação da identidade 

nacional, da imagem do país. 

Ao longo do trabalho, houve ampla discussão sobre a influência da mídia na política 

externa. O Eurovision Song Contest é um produto interessante para esta análise, justamente 

pelo fato de seu alcance e do envolvimento direto ou indireto do Estado. Sua peculiaridade é 

que o exemplo do ESC não pode servir, neste momento, para análise em outros continentes, 

porque não existe formato igual fora da Eurásia. Dentro dos Estados beligerantes, é possível 

ver a ligação tácita entre governos – usando seus aparelhos diplomáticos e os Ideológicos de 

Estado
86

 – e o Concurso. O ESC se torna um instrumento de boa vizinhança e até de 

barganha. Para esta questão, é necessário voltar ao exemplo do voto nulo do Azerbaijão à 

Rússia na final de 2013. Se a mídia não influenciasse na política externa, não haveria 

necessidade do governo russo exigir explicações ao governo azeri, envolvendo o presidente 

do Azerbaijão. Se não houvesse a influência da mídia na política externa, provavelmente 

jamais os azeris que votaram na canção armênia em 2009 seriam interrogados pela polícia do 

Azerbaijão. O exemplo dado pelo corpus deste trabalho demonstra que é possível a mídia 

influenciar a política externa. 

  

                                                
86 Louis Althusser (apud Zizek, 1996, p. 117) coloca que os Aparelhos Ideológicos de Estado têm o objetivo de 
manter as relações produtivas vigentes. Dentre esses aparelhos estão a mídia e a cultura, sendo que estes contam 

com uma repressão simbólica, não chegando a agredir fisicamente o cidadão. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal compreender a reprodução simbólica de 

conflitos armados e diplomáticos dentro da esfera midiática, através da análise do discurso 

construtivista. Foi possível observar, através da análise do material coletado e da aplicação do 

arcabouço teórico, que é possível reproduzir conflitos dentro da mídia. Essa reprodução é 

feita através de aparatos sociais, discursivos e identitários. Todo esse processo se transforma 

em ideologia, que no plano discursivo, nada mais é que um processo de produção de saberes 

simplificados parcialmente estáveis e materializado em ideias, crenças e valores na vida 

social. Entretanto, é importante destacar que, no caso analisado, é necessário haver interesse 

dos Estados e dos atores não-estatais para que haja esta reprodução. 

Para que essa reprodução pudesse ser verificada, foi escolhido o Eurovision Song 

Contest como case de análise, com foco na Guerra de Nagorno Karabakh, onde Armênia e 

Azerbaijão são os atores principais, contando a Rússia como ator interessado no conflito. A 

grande vantagem do Eurovision em relação a outros produtos da esfera midiática é a sua 

penetração continental e o uso dos aparelhos do Estado para se propagar. Não seria possível 

fazer o mesmo tipo de análise aqui apresentada se o corpus contasse com outro tipo de 

aparato midiático, como o canal de notícias CNN, já que ele – a princípio – não teria 

interferência dos governos dos Estados analisados e ficaria restrito a uma porção de pessoas 

com acesso à televisão paga. Já o Eurovision, por ser transmitido em televisão aberta (ou seja, 

gratuita), consegue atingir a uma grande porção da população e transmitir sua mensagem. 

O que se viu ao longo de todo o processo analítico foi a transposição do conflito para o 

ambiente midiático, com a participação, inclusive, dos Estados beligerantes. Também é 

importante observar que, muito além da questão do conflito, uma especificidade uniu os 

Estados aqui analisados: a necessidade de pertença ao ambiente europeu. Nenhum dos 

Estados analisados faz parte da União Europeia, então o momento de aparecerem para a 

Europa como membros do continente (mesmo que a Geografia não permita, no caso de 

Armênia e Azerbaijão) é através do Eurovision. Fica claro que a necessidade de 

ocidentalização, e principalmente de europeização, de imagem e discurso dos Estados é algo 

que norteia as campanhas dos países no Concurso e até ajuda a construção identitária destes 

países. É aí que entra a força do Eurovision enquanto soft power nas Relações Internacionais 

europeias. O Concurso pode ser usado pelos atores como um disseminador de suas ideias e 

cultura, como feito pela Armênia em diversos momentos aqui analisados (2008, 2009, 2010 e 

2015). Se o Estado armênio tivesse que pagar por ações constantes como as que acontecem no 
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Eurovision, o gasto seria muito grande. Mas se é possível obter um acesso fácil a outros 

países por meio de um produto midiático consumido em massa, todo o processo de obtenção e 

disseminação de soft power fica mais fácil e mais barato. Até mesmo os slogans do ESC 

possuem fortes processos identitários. Ao optarem por “Somos um Só”
87

 em 2013, “Una-se a 

Nós”
 88

 em 2014, e “Construindo Pontes”
89

 em 2015, os organizadores demonstram 

claramente a geração de sensos identitários de comunidade (e até mesmo o sagrado 

constitutivo), ao tentar projetar uma união entre os espectadores em uma única conexão. 

Durante o período aqui analisado foi possível identificar alguns padrões, como o 

constante voto nulo entre Armênia-Azerbaijão e Azerbaijão-Armênia, indicando, por meio do 

Coeficiente Amigo-ou-Inimigo, de García e Tanase (2013), inimizades entre os dois Estados, 

causadas pela Guerra de Nagorno Karabakh. Um ponto importante é o constante uso, por 

parte da Armênia, das apresentações do ESC para projeções identitárias, nacionalistas e 

ideológicas.  

A todo momento, o roxo (a cor nacional armênia) esteve presente nas performances 

das canções. Fica evidente que, no futuro, o Estado armênio pode fazer uso do ESC, através 

da TV pública, para divulgar agendas políticas de interesse estatal. O Azerbaijão preferiu 

abandonar a estética nacional e se ocidentalizar, por meio de um nation branding. Isso fica 

evidente em 2011, quando a dupla azeri abre mão de usar os nomes reais dos artistas para 

criar algo com sonoridade mais agradável na Europa. 

A participação da Rússia como “fiel da balança” entre os dois Estados também é um 

aspecto importante. Fica claro, durante o processo analítico, que os dois Estados contam com 

os votos russos, e vice-versa. Tendo por base os votos dados, é interessante observar o grau de 

amizade entre Armênia-Rússia, Rússia-Armênia e Rússia-Azerbaijão. O caso Azerbaijão-

Rússia é sui generis, pois mostra a influência do Estado dentro do Concurso, principalmente 

ao considerarmos a crise na edição de 2013, quando o Azerbaijão não votou na Rússia na 

final. Porém, é necessário dizer que este fato não quer dizer que Azerbaijão e Rússia sejam 

inimigos. 

Este trabalho também se propôs a discutir a construção ideológica nas campanhas de 

Armênia e Azerbaijão dentro do ESC. É curioso que, passadas décadas do período de 

colonização europeu, os Estados ainda tenham necessidade de se integrar ao mundo e ao 

discurso de “ser europeu”, em busca do sentimento de pertença a um local que só pertencem 

                                                
87 Tradução nossa para “We Are One”. 
88 Tradução nossa para “Join Us”. 
89 Tradução nossa para “Building Bridges”. 
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por uma semana, curiosamente, o período do Eurovision. Nesta questão do pertencimento 

europeu, quem mais levou isso a sério foi o Azerbaijão, que decidiu inclusive mudar seu 

nation branding para uma imagem mais ocidentalizada, com canções contendo melodias 

próximas às feitas em países Ocidentais e apostando em se mostrar um país moderno. Já a 

Armênia decidiu reivindicar o reconhecimento do Genocídio Armênio e brigar por Nagorno 

Karabakh, além de mostrar sua cultura e aspectos étnicos dentro das apresentações e das 

canções, não apostando em uma mudança de nation branding como a do Estado antagonista.  

Por fim, é necessário observar de que maneira a mídia consegue reproduzir conflitos 

armados dentro de sua própria esfera. A mídia pode ajudar a manter a projeção do self e do 

other, como colocados por Wendt no interacionismo simbólico. Se o other é projetado pela 

mídia como inimigo, ameaçador e perigoso, a imagem do self se transforma em protetor e 

ameaçado, podendo levar um Estado a atacar o outro apenas por impressões ou securitização 

das imagens (e até das narrativas) exibidas na mídia, mesmo que a projeção esteja errada.  

Em um ambiente conflituoso, a mídia de um Estado beligerante pode trabalhar com 

vários sentimentos e Sagrados Discursivos para mostrar a necessidade da guerra, a 

importância do ataque, levantar sensações de ódio ao inimigo, exibir imagens (mesmo que 

manipuladas) de atrocidades no front de batalha, captar novos combatentes e vender a ideia de 

que este beligerante pode vencer. Imagens e discursos contam muito nessa reprodução 

midiática de conflitos.  

É importante comentar que a escolha do Construtivismo como arcabouço teórico deste 

trabalho permitiu as múltiplas facetas desta análise, sendo possível verificar o objeto de 

estudo não apenas por meio da Análise do Discurso, mas também pela possibilidade dada pela 

corrente construtivista de se trabalhar com outras frentes, como a quantitativa, que foi 

abarcada por meio da análise do Coeficiente Amigo-ou-Inimigo. Ao trabalhar no eixo 

Instituições e Conflitos, esta pesquisa tentou trazer ideias sobre a maneira que instituições 

estatais e não-estatais podem se envolver em conflitos armados entre países. O arcabouço 

construtivista permitiu a produção de um trabalho consistente, que contemplasse uma série de 

questões pertinentes à relação mídia-política externa. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir com maiores discussões sobre a relação 

mídia e política externa na Academia de Relações Internacionais, mas também na linha da 

discussão sobre a Guerra de Nagorno Karabakh, que merece maior atenção do Sistema 

Internacional e da Academia. 
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9. ANEXO A - Cálculos do Coeficiente Amigo ou Inimigo (AoI) 

 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
𝑝𝑣, 𝑐

12
−

𝑆𝑐 − 𝑝𝑣, 𝑐

12(𝑁 − 2)
 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
2

12
−

96 − 2

12(19 − 2)
 

= 2/12-96-2/12(17) 

= 2/12-96-2/204 

= 2/12-[96-2]/204 

= 2/12-94/204 

= 0,1667-0,4602 

= -0,2935 

Votação Azerbaijão (Cv)-Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

139 − 0

12(19 − 2)
 

= 0/12-139-0/204 

= 0/12-[139-0]/204 

= 0/12-139/204 

= 0-0,688 

= -0,688 

Votação Armênia (Cv)-Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

135 − 12

12(19 − 2)
 

= 12/12-135-12/12(17) 

= 12/12-135-12/204 

= 12/12-[135-12]/204 

= 12/12-123/204 

= 1-0,602 

= 0,397 

Votação Rússia (Cv)-Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

139 − 12

12(19 − 2)
 

= 12/12-127/204 

=1-0,621 
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=0,379 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

135 − 10

12(19 − 2)
 

= 10/12-[135-10]/204 

= 10/12-125/204 

= 0,833-0,612 

= 0,221 

Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

96 − 10

12(19 − 2)
 

= 10/12-86/204 

= 0,833-0,424 

= 0,409 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

132 − 0

12(43 − 2)
 

= 0/12-132/492 

= 0-0,263 

= -0,263 

Votação Azerbaijão (Cv)-Armênia (Cc) na Final do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

199 − 0

12(43 − 2)
 

= 0-0,402 

= -0,402 

Votação Rússia (Cv)-Armênia (Cc) na Final do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

199 − 12

12(43 − 2)
 

= 12/12-187/492 

= 1-0,381 

= 0,619 

Votação Armênia (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

272 − 12

12(43 − 2)
 

= 12/12-260/492 
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= 1-0,525 

= 0,475 

Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

132 − 10

12(43 − 2)
 

= 10/12-122/492 

= 0,833-0,247 

= 0,586 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2008 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
8

12
−

272 − 8

12(43 − 2)
 

= 8/12-264/492 

= 0,667-0,535 

= 0,132 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
1

12
−

207 − 1

12(42 − 2)
 

= 1/12-206/480 

= 0,833-0,427 

= 0,406 

Votação Azerbaijão (Cv)-Armênia (Cc) na Final do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

92 − 0

12(42 − 2)
 

= 0/12-92/480 

= 0-0,197 

= -0,197 

Votação Rússia (Cv)-Armênia (Cc) na Final do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
5

12
−

92 − 5

12(42 − 2)
 

= 5/12-87/480 

= 0,417-0,185 

= 0,232 

Votação Armênia (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

91 − 12

12(42 − 2)
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= 12/12-79/480 

= 1-0,163 

= 0,837 

 

Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

180 − 12

12(19 − 2)
 

= 12/12-168/204 

= 1-0,829 

= 0,171 

Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
7

12
−

207 − 7

12(42 − 2)
 

= 7/12-200/480 

= 0,583-0,417 

= 0,166 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2009: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
6

12
−

91 − 6

12(42 − 2)
 

= 6/12-85/480 

= 0,5-0,173 

= 0,327 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

113 − 0

12(17 − 2)
 

= 0/12-113/180 

= 0-0,628 

= -0,628 

Votação Azerbaijão (Cv)-Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

83 − 0

12(17 − 2)
 

= 0/12-83/180 

= 0-0,461 

= -0,461 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2010: 



 205 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

145 − 0

12(39 − 2)
 

= 0/12-145/444 

= 0-0,326 

= -0,326 

Votação Azerbaijão (Cv)-Armênia (Cc) na Final do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

141 − 0

12(39 − 2)
 

= 0-0,316 

= -0,316 

Votação Rússia (Cv)-Armênia (Cc) na Final do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

141 − 12

12(39 − 2)
 

= 12/12-129/444 

= 1-0,295 

= 0,705 

Votação Armênia (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

90 − 10

12(39 − 2)
 

= 10/12-80/444 

= 0,833-0,182 

= 0,651 

Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
8

12
−

145 − 8

12(39 − 2)
 

= 8/12-137/444 

= 0,667-0,306 

= 0,361 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2010: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
3

12
−

90 − 3

12(39 − 2)
 

= 3/12-87/444 

= 0,25-0,199 

= 0,051 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2011: 
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𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

122 − 0

12(19 − 2)
 

= 0/12-122/204 

= 0-0,595 

= -0,595 

Votação Azerbaijão (Cv)-Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

54 − 0

12(19 − 2)
 

= 0/12-54/204 

= 0-0,262 

= -0,262 

Votação Armênia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

221 − 0

12(43 − 2)
 

= 0/12-221/492 

= 0-0,447 

= -0,447 

Votação Rússia (Cv)-Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
8

12
−

54 − 8

12(19 − 2)
 

= 8/12-46/204 

= 0,667-0,224 

= 0,443 

Votação Armênia (Cv)-Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

64 − 12

12(19 − 2)
 

= 12/12-52/204 

= 1-0,257 

= 0,743 

Votação Armênia (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
8

12
−

77 − 8

12(43 − 2)
 

= 8/12-69/204 

= 0,667-0,331 

= 0,336 
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Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

122 − 10

12(19 − 2)
 

= 10/12-112/204 

= 0,833-0,543 

= 0,29 

Votação Rússia (Cv)-Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

221 − 12

12(43 − 2)
 

= 12/12-209/492 

= 1-0,427 

= 0,573 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
5

12
−

64 − 5

12(19 − 2)
 

= 5/12-59/204 

= 0,417-0,288 

= 0,129 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2011: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
4

12
−

77 − 4

12(43 − 2)
 

= 4/12-73/492 

= 0,333-0,144 

= 0,189 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2012: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
8

12
−

152 − 8

12(18 − 2)
 

= 8/12-144/196 

= 0,667-0,734 

= -0,067 

Votação Azerbaijão (Cv)-Rússia (Cc) na Final do ESC 2012: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

259 − 10

12(42 − 2)
 

= 10/12-249/480 

= 0,833-0,515 
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= 0,318 

Votação Rússia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2012: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

150 − 10

12(42 − 2)
 

= 10/12-140/480 

= 0,833-0,297 

= 0,536 

Votação Armênia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

139 − 0

12(17 − 2)
 

= 0/12-139/180 

= -0,772 

Votação Azerbaijão (Cv)- Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

69 − 0

12(17 − 2)
 

= 0/12-69/180 

= -0,383 

Votação Armênia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

234 − 0

12(39 − 2)
 

= 0/12-234/444 

= -0,527 

Votação Azerbaijão (Cv)- Armênia (Cc) na Final do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

41 − 0

12(39 − 2)
 

= 0/12-41/444 

= -0,093 

Votação Rússia (Cv)- Armênia (Cc) na Final do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
2

12
−

41 − 2

12(39 − 2)
 

= 2/12-39/444 

= 0,167-0,088 

= 0,079 

Votação Armênia (Cv)- Rússia (Cc) na Final do ESC 2013: 
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𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
7

12
−

174 − 7

12(39 − 2)
 

= 7/12-167/444 

= 0,583-0,371 

= 0,212 

Votação Rússia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

234 − 12

12(39 − 2)
 

= 12/12-222/444 

= 1-0,5 

= 0,5 

Votação Azerbaijão (Cv) - Rússia (Cc) na Final do ESC 2013: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

174 − 0

12(39 − 2)
 

= 0-0,399 

= -0,399 

Votação Armênia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

54 − 0

12(16 − 2)
 

= 0/12-54/168 

= 0-0,324 

= -0,324 

Votação Azerbaijão (Cv)- Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

121 − 0

12(16 − 2)
 

= 0/12-121/168 

= 0-0,722 

= -0,722 

Votação Armênia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

33 − 0

12(37 − 2)
 

= 0/12-33/420 

= 0-0,076 

= -0,076 

Votação Azerbaijão (Cv)- Armênia (Cc) na Final do ESC 2014: 
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𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

174 − 0

12(37 − 2)
 

= 0-0,413 

= -0,413 

Votação Rússia (Cv)- Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

121 − 12

12(16 − 2)
 

= 1-0,648 

= 0,352 

Votação Armênia (Cv)- Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
7

12
−

63 − 7

12(16 − 2)
 

=7/12-56/168 

= 0,583-0,333 

= 0,25 

Votação Rússia (Cv)- Armênia (Cc) na Final do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
8

12
−

174 − 8

12(37 − 2)
 

= 8/12-166/420 

= 0,667-0,392 

= 0,275 

Votação Armênia (Cv)- Rússia (Cc) na Final do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

89 − 10

12(37 − 2)
 

= 10/12-79/420 

= 0,833-0,181 

= 0,652 

Votação Rússia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Semifinal do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

57 − 10

12(16 − 2)
 

=10/12-47/168 

= 0,833-0,278 

= 0,555 

Votação Azerbaijão (Cv)- Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2014: 
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𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

63 − 10

12(16 − 2)
 

=10/12-53/168 

= 0,833-0,315 

= 0,518 

Votação Rússia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

33 − 10

12(37 − 2)
 

= 10/12-23/420 

= 0,833-0,058 

= 0,775 

Votação Azerbaijão (Cv)- Rússia (Cc) na Final do ESC 2014: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

89 − 12

12(37 − 2)
 

= 12/12-77/420 

= 1-0,183 

= 0,817 

Votação Armênia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

49 − 0

12(40 − 2)
 

= 0/12-49/456 

= 0-0,102 

= -0,102 

Votação Azerbaijão (Cv)- Armênia (Cc) na Final do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
0

12
−

34 − 0

12(40 − 2)
 

=0/12-34/456 

= 0-0,079 

= -0,079 

Votação Rússia (Cv)- Armênia (Cc) na Semifinal do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

77 − 12

12(16 − 2)
 

=12/12-65/168 

= 1-0,389 

= 0,611 
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Votação Armênia (Cv)- Rússia (Cc) na Semifinal do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
10

12
−

182 − 10

12(16 − 2)
 

=10/12-172/168 

= 0,833-1,04 

= -0,207 

Votação Rússia (Cv)- Armênia (Cc) na Final do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
6

12
−

34 − 6

12(40 − 2)
 

=6/12-28/456 

= 0,5-0,068 

= 0,432 

Votação Armênia (Cv)- Rússia (Cc) na Final do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

303 − 12

12(40 − 2)
 

=12/12-291/456 

= 1-0,631 

= 0,369 

Votação Rússia (Cv)- Azerbaijão (Cc) na Final do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
3

12
−

49 − 3

12(40 − 2)
 

=3/12-46/456 

= 0,25-0,101 

= 0,149 

Votação Azerbaijão (Cv)- Rússia (Cc) na Final do ESC 2015: 

𝐴𝑜𝐼 (𝐶𝑣, 𝐶𝑐) =
12

12
−

303 − 12

12(40 − 2)
 

=12/12-291/456 

= 1-0,631 

= 0,369 

 

 

 

 




