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Resumo

Yamato, Roberto Vilchez; Nogueira, João Franklin Abelardo Pontes
(Orientador). Rastreando o Fora-da-Lei da Humanidade: Um estudo sobre a
Política Internacional de Banimento a partir de Memorandos NorteAmericanos da “Guerra Contra o Terror”. Rio de Janeiro, 2011. 476p. Tese
de Doutorado – Instituto de Relações Internacionais. Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
Esta tese de doutorado é um estudo sobre a política internacional de banimento,
uma política internacional de criminalização e proscrição. A partir da leitura de alguns
dos memorandos norte-americanos da Guerra contra o Terror, e influenciado pelo
quase-conceito de “rastro” de Jacques Derrida, bem como pelo insight de Carl Schmitt
sobre o dualismo exceção/regra, este trabalho segue certos rastros constitutivos daqueles
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documentos e, sobretudo, do status de “combatente ilegal” daqueles prisioneiros
determinado ali. A partir destes rastros constitutivos da categoria de combatente ilegal,
identificam-se os rastros da categoria de “pirata” na arquitetura político-jurídica da
ordem internacional, e, a partir destes, os de uma alteridade excepcional que Schmitt
identificou como a de um inimigo “fora-da-lei”, ou “fora-da-lei da humanidade”. Nesse
sentido, destacam-se a “alteridade” e o “espaço-tempo” excepcionais do pirata,
comentando-se seu ambíguo status político-jurídico – de fora-da-lei internacional e
inimigo da humanidade (hostis humani generis) –, bem como seu banimento do
“espaço-tempo” do sistema internacional moderno e da humanidade. A partir daí, e
influenciado pelos estudos mais recentes de R. B. J. Walker sobre o “fora constitutivo”
e as práticas soberanas de exclusão do sistema internacional moderno, identificam-se e
comentam-se os rastros, sobretudo contemporâneos, da política internacional de
criminalização e proscrição. E então, influenciado por aquele quase-conceito de “rastro”
de Derrida, conclui-se este trabalho posicionando-o em relação a esta política
internacional de banimento; ou seja, rastreando o Fora-da-lei da Humanidade.
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Fora-da-lei da Humanidade; Jacques Derrida; Carl Schmitt; Direito
Internacional; Desconstrução; Rastro; Pirata; Ordem Político-Jurídica Internacional.

Abstract

Yamato, Roberto Vilchez; Nogueira, João Franklin Abelardo Pontes (Advisor).
Tracing the Outlaw of Humanity: A study on the International Politics of
Outlawing starting from the US Memos on the “War on Terror”. Rio de
Janeiro, 2011. 476p. Doctorate Thesis – Instituto de Relações Internacionais.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
This PhD dissertation is a study on the international politics of outlawing, an
international politics of criminalization and proscription. Starting from the reading of
some of the US Memos on the War on Terror, and influenced by Jacques Derrida’s
quasi-concept of “trace”, as well as by Carl Schmitt’s insight on the exception/rule
dualism, this work follows certain traces which are constitutive of those documents and,
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most importantly, of the “unlawful combatant” status of those detainees as determined
therein. Thus, from these constitutive traces of the category of unlawful combatant, this
work identifies the traces of the category of the “pirate” within the political-legal
architecture of the international order, and, from them, those of an exceptional alterity
which Schmitt has identified as one of an “outlaw” enemy, or an “outlaw of humanity”.
In this regard, it focuses on the exceptional “alterity” and “space-time” of the pirate,
analyzing his ambiguous political-legal status – as both an international outlaw and an
enemy of humankind (hostis humani generis) –, as well as his outlawry from the
“space-time” of the modern international system and of humanity. From this analysis,
then, and influenced by R. B. J. Walker’s most recent studies on the “constitutive
outside” and the exclusionary sovereign practices of the modern international system, it
identifies and comments on the traces, most especially on the contemporary traces, of
the international politics of criminalization and proscription. And then, influenced by
that Derridian quasi-concept of “trace”, this PhD work concludes positioning itself in
relation to this international politics of outlawing; that is, tracing the Outlaw of
Humanity.

Keywords

Outlaw of Humanity; Jacques Derrida; Carl Schmitt; International Law;
Deconstruction; Trace; Pirate; Political-Juridical International Order.
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... a desconstrução ocorre no intervalo que separa a
indesconstrutibilidade da justiça e a desconstrutibilidade
do direito.
Jacques Derrida. Força de Lei

