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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliométrica da produção acadêmica sobre as 
Abordagens do Terceiro Mundo de Direito Internacional (TWAIL), questionando como o seu campo 
epistemológico se desenvolveu no período entre 2000 e 2022. Em um primeiro momento, o trabalho 
conduz um levantamento bibliográfico, por meio do software Publish or Perish, tendo como base de 
coleta de dados a plataforma Google Scholar, utilizando como termo de referência a palavra TWAIL, 
e procede com uma breve revisão da literatura destacada. Em um segundo momento é feita uma 
triagem e tabulação dos dados coletados, buscando identificar a/os principais autora/es e 
periódicos em que foram publicados os trabalhos destacados, bem como as plataformas de 
publicação. A pesquisa revela que (1) a produção sobre TWAIL teve considerável aumento nos 
últimos anos, (2) que a produção intelectual e a sua divulgação ainda são delimitadas por 
tradicionais centros de pesquisa e periódicos do norte global. Contudo, um aspecto interessante a 
se salientar é que (3) as raízes dessas publicações e desse debate advém do trabalho de autora/es 
oriundos do Terceiro Mundo. 
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ABSTRACT 

 
This paper sought to make a bibliometric review of the academic production on Third World 
Approaches to International Law (TWAIL), questioning how its epistemological field developed 
between 2000 and 2022. At first, the work conducts a bibliographic survey using the Publish or 
Perish software based on the Google Scholar platform using the word TWAIL as a reference term, 
followed by a brief review of the highlighted literature. Secondly, a survey and tabulation of the 
main studies were carried out to identify the outstanding authors, journals in which they were 
published, and publication platforms. The findings revealed that (1) research on TWAIL has 
increased in recent years, (2) intellectual production and its dissemination are still delimited by 
traditional global centers and journals. Nonetheless, an interesting aspect is that (3) the 
publications and this debate come from author’s works from the third world. 
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INTRODUÇÃO 

 
O campo epistemológico do Direito Internacional (DI), e mais 

especificamente das Abordagens Terceiro Mundistas do Direito Internacional 

(TWAIL), tem alterado o seu foco e diversificado suas lentes de análise, ou, como 

apontam Eslava e Pahuja, apresentando novos enquadramentos, nas últimas 

décadas. Conforme os autores, “[p]ara avançar a agenda declaradamente política 

de TWAIL e desenvolver uma práxis de universalidade extraída da academia de 

TWAIL, é [...] [preciso incorporar] uma virada metodológica explícita e particular 

no projeto TWAIL”3. Para estes mesmos autores, “[e]ssa virada metodológica se 

concentraria na (re)constituição de rotinas, espaços, sujeitos e objetos sob o nome 

de internacional”4. Mas a medida em que esta “práxis da universalidade” é ou não 

implementada no campo do DI, nas diversas partes do mundo, ainda é 

desconhecida. 

Na América Latina, por exemplo, existem estudos que mostram como, nos 

últimos anos, a região tem sido mais consumidora do que produtora de 

conhecimento no campo do DI5, ainda que uma vasta literatura decolonial esteja há 

muitos anos destacando a necessidade de um “giro” decolonial6 nas ciências sociais 

e humanas da região, para se referir a um movimento de resistência teórico e 

                                                 
3 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011, p. 109. Tradução nossa. No 
original: "To advance TWAIL’s avowedly political agenda and to develop a praxis of universality 
drawn out of TWAIL scholarship, it is therefore important to sharpen the attention we pay to these 
dimensions by incorporating an explicit and particular methodological turn into the TWAIL project”. 
4 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011, p. 109. Tradução nossa. No 
original: “This methodological turn would focus on the (re)constitution of routines, spaces, subjects 
and objects under the name of the international”. 
5 LORCA, A., International Law in Latin America or Latin American International Law: Rise, Fall and 
Retrieval of a Tradition of Legal Thinking and Political Imagination’. Harvard International Law 
Journal, Cambridge, v. 47, n. 1, p. 283-305, 2006. 
OBREGÓN, L. Between Civilisation and Barbarism: Creole interventions in international law, Third 
World Quarterly, v. 27, n. 5, p. 815–832, 2006. 
6 MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: Aportes al desarrollo de um concepto. 
In:  CASTRO-GÓMEZ, Santiago & GROSFOGUEL, Ramon (coords.) El giro decolonial: Reflexiones para 
uma diversidad epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, p. 
127-167, 2007. 
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prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade. Nesse 

sentido, Quijano7 argumenta que “é necessário desvencilhar-se das vinculações de 

racionalidade-modernidade”, visto que suas bases foram construídas a partir de 

uma racionalidade embasada em valores e ideais dos colonizadores. Por sua vez, 

Mignolo8 aprofunda as análises sobre a colonialidade do saber, convidando os 

intelectuais e pesquisadora/es à prática da desobediência epistémica para romper 

com o colonialismo intelectual.  

Aos que se dedicam a desvelar os novos olhares sobre o direito internacional 

- em minúsculo, se referindo à prática jurídico-política, e não ao DI como campo de 

pesquisa acadêmica - para além daquela noção hierarquizada e circunscrita apenas 

aos altos escalões de governos e organizações internacionais, abre-se uma miríade 

de lentes de análise e desenhos de pesquisa possíveis para absorver a pluralidade 

de formas e espaços de mobilização institucional. Para Eslava9, as TWAIL permitem 

evidenciar outros espaços e escalas, assim como fronteiras mais fluídas do direito 

internacional. Mas esses estudos que implementam a virada metodológica10 e 

evidenciam a operação quotidiana do direito internacional11,são reconhecidos como 

contribuições de terceiro-mundistas ao campo de produção acadêmica do DI? 

Para contribuir com esse debate, este trabalho objetiva fazer uma revisão 

bibliométrica da produção acadêmica sobre as TWAIL, analisando 

quantitativamente como o seu campo epistemológico se desenvolveu no período 

entre 2000 e 2022. No primeiro capítulo o trabalho conduz um levantamento 

bibliográfico, por meio do software Publish or Perish, tendo como base de coleta 

de dados a plataforma Google Scholar. Como termo de busca para pesquisa é 

                                                 
7 QUIJANO, A. Colonialidad Modernidad Racionalidad. Perú Indígena, v. 13, n. 29, 1992, p. 19. 
Tradução nossa. No original: “Es necesario desprenderse de las vinculaciones de la racionalidad-
modernidad”. 
8 MIGNOLO, W. D. Desobediência Epistêmica: A opção descolonial e o significado de identidade em 
Política. Cadernos de Letras da UFF, n. 34, p. 287–324, 2008. 
9 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law, v. 2, n. 1, p. 3–47, 2014. 
10 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011. 
11 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law, v. 2, n. 1, p. 3–47, 2014. 
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utilizado a palavra “TWAIL”. A partir da literatura destacada nesse procedimento, 

é realizada uma breve revisão bibliográfica sobre o tema. O segundo capítulo faz 

uma triagem e tabulação dos dados coletados, buscando identificar a/os autora/es 

que mais impactam o campo, o número de citações e os periódicos em que foram 

publicados os trabalhos mais citados, bem como as plataformas dessas publicações. 

Metodologicamente, o trabalho procede com pesquisa empírica em fontes primárias 

e secundárias, análise qualitativa e quantitativa das evidências coletadas, e breve 

sistematização e interpretação dos resultados.  

 

1 ABORDAGENS TERCEIRO MUNDISTAS DO DIREITO INTERNACIONAL 

 
O campo epistemológico do DI passou por diversas mudanças e contestações ao 

longo das últimas décadas12. Os debates acadêmicos se expandiram para além dos alicerces 

do positivismo jurídico, os quais se apoiavam em uma crença nem sempre velada na 

efetividade das normas internacionais como garantidoras da paz e da cooperação. As 

primeiras incursões se propunham apenas a uma análise limitada das instituições a partir 

de uma perspectiva da universalização do “progresso” e das estruturas de poder europeu, 

sem a devida reflexão sobre os impactos dessas no âmbito doméstico dos países aos quais a 

“modernidade” chegava. Nesse sentido, para Pahuja e Estava: 

 
[...] Na evolução do direito internacional, um vocabulário europeu 
específico de “progresso” e “modernidade”, juntamente com a ideia de 
“humanidade” e “civilização”, tornaram-se os pilares de uma ordem 

internacional e as referências para avaliar os sujeitos coloniais [...]13. 
 

Característica de um sistema internacional desigual e propagador de injustiças e 

barbáries, a ordem constituída a partir dos interesses de velhos atores serviu como uma 

forma de perpetuar os mecanismos de dominação14. Como argumenta Quijano15, não houve 

                                                 
12 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011. 
13 PAHUJA, S.; ESLAVA, L Beyond the (Post)Colonial: The everyday life of international law. Law and 
Politics in Africa, Asia and Latin America, v. 45, n. 2, 2012, p. 197. Tradução nossa. No original: 
“In international law’s evolution, a specific European vocabulary of ‘progress’ and ‘modernity’, 
along with the idea of ‘humanity’ and ‘civilisation’, became the pillars of an international order and 
the benchmarks by which to assess colonial subjects”. 
14 ANGHI, A. Imperialism, sovereignty, and the making of international law. Cambridge: UP, 2005.  
15 QUIJANO, A. Colonialidad Modernidad Racionalidad. Perú Indígena, v. 13, n. 29, 1992. 
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de fato um rompimento com as estruturas coloniais, mas uma substituição do colonialismo 

econômico e político por uma colonização do imaginário,   

 
[...] Seguiu-se a imposição do uso de padrões de expressão próprios dos 
dominantes, bem como de suas crenças e imagens referentes ao 
sobrenatural, que serviram não só para impedir a produção cultural dos 
dominados, mas também como meios muito eficazes de e controle 
cultural, quando a repressão imediata deixou de ser constante e 
sistemática [...]16. 

 

Em um período de fertilização teórica e de novas abordagens sobre o direito 

internacional, as análises acadêmicas passam a contestar as interpretações clássicas do 

campo e identificam justamente este direito como uma das estruturas mantenedores da 

dominação e do controle das nações “produtoras” das normas sobre as nações 

“cumpridoras” das mesmas. Dentro dessas novas abordagens, destacam-se as TWAIL, que 

depois de décadas, continuam ganhado espaço nas discussões acadêmicas. Para Eslava e 

Pahuja, aqueles que se dedicaram a esses estudos “gastaram enormes esforços intelectuais 

e energia política identificando os vieses políticos, culturais e econômicos embutidos no 

projeto jurídico internacional”17. Mickelson18 identifica como ponto de partida das TWAIL o 

encontro de 1997 realizado pela Escola de Direito de Harvard, nos EUA. Para ele: 

 
[…] O primeiro encontro de TWAIL, “Novas abordagens aos estudos 
jurídicos do Terceiro Mundo”, foi realizado pela Escola de Direito de 
Harvard em março de 1997. Vários anos antes, o programa de pós-
graduação em Direito de Harvard, liderado por David Kennedy, havia se 
comprometido em trazer estudantes com uma variedade de formações e 
perspectivas de todas as partes do mundo […]19. 

                                                 
16 QUIJANO, A. Colonialidad Modernidad Racionalidad (1992). Perú Indígena, v. 13, n. 29, 1992, p. 
12. Tradução nossa. No original: “Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de 
expresión de los dominantes, así, como de sus creencias e imágenes referidas a sobrenatural, las 
cuales sirvieron no solamente para impedir la producción cultural de los dominados, sino también 
como medios muy eficaces de control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó de ser 
constante y sistemática”. 
17 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011, p. 104. Tradução nossa. No 
original: “have spent enormous intellectual and political energy identifying the political, cultural 
and economic biases embedded in the international legal project”. 
18 MICKELSON, K. Taking stock of TWAIL histories. International Community Law Review, v. 10, n. 
4, p. 355–362, 2008. 
19 MICKELSON, K. Taking stock of TWAIL histories. International Community Law Review, v. 10, n. 
4, p. 355–362, 2008, p. 356. Tradução nossa. No original: The first TWAIL gathering, “New 
Approaches to Third World Legal Studies, was held at Harvard Law School in March 1997. For a 
number of years previously, Harvard’s graduate program in law, headed by David Kennedy, had 

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/congresso-direito-anais/


6   

ISSN 2238-9121 

 
Dias 24, 25 e 26 de outubro de 2022 - Santa Maria  / RS                      UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

 

Anais do 6º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da 
sociedade em rede (2022)  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/congresso-direito-anais/ 

 

Mas é a partir da discussão apresentada por Mutua20, em 2000, que as TWAIL passam 

a se consolidar como corpo teórico mais relevante e sistematizado. Nessa discussão, Mutua 

oferece uma crítica sagaz às formas como o direito Internacional serviu como uma 

ferramenta de dominação, principalmente europeia, quando utilizou de seus argumentos 

para expandir e justificar o imperialismo sob um discurso civilizatório e de progresso21. 

Arvorando-se nos trabalhos desenvolvidos por diversos autores críticos a essa 

percepção, Mutua começa sua argumentação enfatizando que “o regime do direito 

internacional é ilegítimo”, o definindo como “um sistema predatório que legitima, 

reproduz e sustenta o saque e a subordinação do Terceiro Mundo pelo Ocidente22”. Mutua23 

salienta que essas novas abordagens não são um campo novo de reflexão, foram 

germinadas a partir do anseio por autonomia e de sentimentos anticolonialistas que 

embalaram os Estados do Terceiro Mundo nos pós Segunda Guerra Mundial. O mesmo autor 

pontua que é sobre a aura da Conferência de Bandung, de 1955, um movimento político de 

caráter ideológico anticolonialista, que as TWAIL assentam o lastro simbólico de seu 

nascimento. 

De uma forma geral, as críticas conduzidas pelas TWAIL evidenciam de que forma a 

institucionalização da colonização europeia impactou - e impacta sobretudo hoje – na 

estruturação das relações internacionais contemporâneas24. Em termos de objetivos 

político-acadêmicos das TWAIL, Mutua25 evidencia três: (1) “entender, desconstruir e 

descompactar os usos do direito internacional” que subordinam o Terceiro Mundo, (2) 

“construir e apresentar um edifício normativo jurídico alternativo para a governança 

internacional” e (3) “erradicar as condições de subdesenvolvimento no Terceiro Mundo”.  

                                                                                                                                                         
been committed to bringing in students with a variety of backgrounds and perspectives from all 
parts of the world, with a particular emphasis on the Third World”. 
20 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, p. 31-38, 2000. 
21 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31. 
22 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31. 
Tradução nossa. No original: “The regime of international law is illegitimate! It is a predatory 
system that legitimizes, reproduces and sustains the plunder and subordination of the Third World 
by the West”. 
23 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31. 
24 PAHUJA, Sundhya. The Postcoloniality of International Law. Harvard International Law Journal, 
v. 46, n. 2, p. 459-269, 2005. 
25 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31-32. 
Tradução nossa. No original: “To understand, deconstruct, and unpack the uses of international 
law” [...] (2) “to construct and present an alternative normative legal edifice for international 
governance” […] (3) “to eradicate the conditions of underdevelopment in the Third World”. 
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Gathii26 salienta que no âmbito das TWAIL, há grande heterogeneidade temática e 

metodológica, uma vez que “é uma disciplina em transição, expansão, definição e 

contestação interna acerca da variedade de agenda, tudo ao mesmo tempo”. Por exemplo, 

Anghie27 evidencia que as formas de discriminação racial, exploração econômica e 

subordinação cultural atuais são fruto do processo construído pela colonização europeia e 

os posteriores movimentos de descolonização. 

Por sua vez, Rajagopal28 mostra como a agência política dos movimentos sociais do 

Terceiro Mundo foi historicamente negligenciada pelas narrativas euro-americanas do 

direito internacional, evidenciando o papel destes atores na formação e reconfiguração da 

agenda e das estruturas institucionais. Ele mostra que a clássica abordagem do direito 

internacional ignora boa parte da experiência institucional do mundo por dois fatores: um 

diz respeito a doutrina das fontes, que reconhece apenas a legitimidade dos textos 

surgidos de instituições como legisladores ou cortes (instituições estatais, portanto) e o 

outro, de caráter metodológico, se refere ao foco excessivo na estrutura lógica interna da 

linguagem dos direitos29.  

Nesse mesmo sentido, Lorca30 explora “a expansão e apropriação do direito 

internacional fora do ocidente, bem como de instâncias em que advogados internacionais 

ocidentais e não ocidentais interagem e discordam sobre a interpretação de regras e 

doutrinas internacionais” e mostra “como atores não ocidentais usaram a linguagem do 

direito internacional para resistir à dominação estrangeira” no que ele chama de direito 

internacional mestiço.  

É importante salientar que é o cenário pós-Segunda Guerra que propiciou o 

ambiente necessário para a contestação do Estados participantes e para a discussão do 

                                                 
26 GATHII, J. T. TWAIL: A brief history of its origins, its decentralized network, and a tentative 
bibliography. Trade, Law and Development, v. 3, n. 1, p. 26-64, 2011. Tradução nossa. No original: 
“Is a discipline in transition, expansion, definition and internal contestation about varied agendas, 
all at the same time”. 
27 ANGHI, A. Imperialism, sovereignty, and the making of international law. Cambridge: UP, 2005. 
28 RAJAGOPAL. B. International Law from Below. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2003. 
29 RAJAGOPAL. B. International Law from Below. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2003, p. 
401. 
30 LORCA, A., International Law in Latin America or Latin American International Law: Rise, Fall and 
Retrieval of a Tradition of Legal Thinking and Political Imagination. Harvard International Law 
Journal, Cambridge, v. 47, n. 1, 2006, p. 04. Tradução nossa. No original: “Expansion and 
appropriation of international law outside the West as well as instances in which Western and non-
Western international lawyers interacted and disagreed about the interpretation of international 
rules and doctrines” […] “how non-Western actors used the language of international law to resist 
foreign domination”. 
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controle imposto pelos Estados Europeus. Conforme Mutua31 argumenta, as novas 

abordagens em Direito Internacional se apresentam como “uma resposta à descolonização 

e ao fim do domínio colonial europeu direto sobre os não-europeus”.  Outro aspecto 

pontuado por Mutua é que as TWAIL assumem dois aspectos. Por um lado, caracteriza-se 

como um movimento reativo, quando “responde ao direito internacional como um projeto 

imperial”, e por outro lado, é uma ação proativa “porque busca a transformação interna 

das condições do Terceiro Mundo”32. 

 
[...] Primeiro é entender, desconstruir e descompactar os usos do direito 
internacional como um meio para a criação e perpetuação de uma 
hierarquia racializada de normas e instituições internacionais que 
subordinam os não-europeus aos europeus. Em segundo lugar, procura 
construir e apresentar um edifício normativo jurídico alternativo para a 
governança internacional. Finalmente, TWAIL busca por meio da academia, 
políticas públicas e da política, erradicar as condições de 
subdesenvolvimento no Terceiro Mundo [...]33. 

 

Em uma referência a Mohamed Bedjaoui, Mutua34 elucida que o Direito 

Internacional, a partir de uma concepção clássica, aquela vinculada a criação do Estado 

Vestfaliano, caracteriza-se por ser uma construção europeia, cristã, capitalista e 

imperialista. A expansão e o encontro do povo europeu com o resto do mundo, guiadas por 

retóricas para justificar e legitimar o colonialismo, dentro de uma lógica maniqueísta, em 

sua “missão civilizacional”. 

Outro elemento apontado por Mutua35 é a criação da ONU, institucionalizada com o 

objetivo de manter a ordem global, garantir a segurança e promover a cooperação a partir 

de um ideal de justiça. Todavia, pontua que é uma ferramenta ilusória de superação da 

                                                 
31 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31. 
Tradução nossa. No original: “is a response to decolonization and the end of direct European 
colonial rule over non-Europeans”. 
32 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31. 
Tradução nossa. No original: “It is reactive in the sense that it responds to international law as an 
imperial project. But it is proactive because it seeks the internal transformation of conditions in the 
Third World”. 
33 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 31. 
Tradução nossa. No original: “First is to understand, deconstruct, and unpack the uses of 
international law as a medium for the creation and perpetuation of a racialized hierarchy of 
international norms and institutions that sub ordinate non-Europeans to Europeans. Second, it seeks 
to construct and present an alternative normative legal edifice for international governance. 
Finally, TWAIL seeks through scholarship, policy, and politics to eradicate the conditions of 
underdevelopment in the Third World”. 
34 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 33. 
35 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 34. 
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colonialidade, tendo em vista que os países do Terceiro Mundo continuaram submetidos 

aos interesses dos outros. Para o autor, 

 
[...] TWAIL é um movimento político e intelectual. Não tem, no entanto, 
um credo ou dogma específico. Para ter certeza, o conhecimento e as 
práticas políticas das TWAIL estão repletas de contradições internas, 
incoerências e desacordos de conteúdo, estratégia e tática. Mas eles estão 
unidos em sua ampla oposição a injusta ordem global. Uma abordagem 
twailiana ao direito internacional é definida por várias formulações, 
preocupações e interesses importantes [...]36. 

 

Por sua vez, Eslava e Pahuja37 se propõem a explorar “a relação entre o 

conhecimento de TWAIL e a universalidade do direito internacional"38, e elucidar o “duplo 

engajamento com as atitudes de reforma e resistência em relação ao direito internacional 

e o conhecimento”. Os autores enfatizam a importância dos trabalhos de pesquisa 

realizados, que ao buscar as “distorções históricas e conceituais do direito internacional, 

os estudiosos das TWAIL fizeram uma importante contribuição para os estudos jurídicos 

internacionais”39. Segundo os mesmos autores, 

 

[...] Ao promover o que tem sido uma agenda surpreendentemente 
reformista, eles também ajudaram a consolidar e institucionalizar uma via 
política que defende a melhoria do direito internacional. Trazendo para o 
primeiro plano do pensamento e da escrita sobre o direito internacional - 
questões de economia política, práticas culturais de diferenciação, usos de 
violência ou exploração excessiva de recursos naturais que acompanharam 
a expansão da ordem jurídica internacional - TWAIL tornou-se um local a 

                                                 
36 MUTUA, M. What is TWAIL? 94 Proceedings of the ASIL Ann. Meeting 31, v. 1, 2000, p. 36. 
Tradução nossa. No original: “TWAIL is both a political and an intellectual movement. It does not, 
however, have a specific creed or dogma. To be sure, TWAIL scholarship and political practices are 
replete with internal contradictions, incoherencies and disagreements of content, strategy, and 
tactics. But they are united in their broad opposition to the unjust global order. A twailian approach 
to international law is defined by several key formulations, concerns, and interests”. 
37 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform: TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011. p. 103. Tradução nossa. No 
original: “The relationship between TWAIL scholarship and the universality of international law”. 
38 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform: TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011. p. 103. Tradução nossa. No 
original: “double engagement with the attitudes of both reform and resistance vis-à-vis 
international law and scholarship”. 
39 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform: TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011. p. 104. Tradução nossa. No 
original: “historical and conceptual distortions of international law, TWAIL scholars have made an 
important contribution to international legal scholarship”. 
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partir do qual estudiosos e ativistas podem trabalhar tanto para resistir 
quanto para transformar – ou reformar – o direito internacional [...]40. 

 

Para que os trabalhos sejam aprofundados e sirvam efetivamente como uma 

ferramenta de reconstrução de significados para o campo teórico, os autores enfatizam 

que é importante uma virada metodológica aos pesquisadores. Deve-se prestar atenção em 

outras dimensões da manifestação do direito internacional. Para isso, as lentes de análise 

devem se ajustar a enquadramentos micro espaciais de funcionamento do Direito, coisas 

do cotidiano ainda não descobertas e analisadas sob uma ótica reformista do campo de 

estudo, direcionando “esta virada metodológica para a (re)constituição de rotinas, 

espaços, sujeitos e objetos sob o nome do internacional”41. 

 

[...] É importante revisitar exatamente como e onde nos envolvemos, e 
devemos nos envolver, com o direito internacional. Isso nos remete, em 
particular, à observação com que começamos, sobre a importância de se 
pensar o direito internacional como um conjunto de práticas concretas que 
se expressam no mundo material, bem como o direito internacional como 
um projeto normativo ou ideológico [...]42. 

 

Mais recentemente, Eslava43 dá continuidade a esse debate e busca construir uma 

narrativa mais lúdica com relação aos laços invisíveis e as redes de conexão que vinculam o 

direito internacional ao cotidiano das cidades e dos indivíduos, mas que raramente são 

                                                 
40 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011, p. 105. Tradução nossa. No 
original: “In advancing what has been a surprisingly reformist agenda, they have also helped to 
consolidate and institutionalise a political avenue that argues for the improvement of international 
law. Bringing to the forefront of thinking and writing on international law - issues of political 
economy, the cultural practices of differentiation, the uses of violence or the excessive exploitation 
of natural resources that have accompanied the expansion of the international legal order - TWAIL 
has become a virtual site from which scholars and activists can work both to resist, and to transform 
– or reform – international law”. 
41 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011, p. 109. Tradução nossa. No 
original: “This methodological turn would focus on the (re)constitution of routines, spaces, subjects 
and objects under the name of the international”. 
42 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development., v. 3, n. 1, 2011, p. 122. Tradução nossa. No 
original: “It is important to revisit exactly how and where we do engage, and should engage, with 
international law. This brings us in particular to the observation with which we began, about the 
importance of thinking about international law as a set of concrete practices that express 
themselves in the material world, as well as about international law as a normative or ideological 
project”. 
43 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law, v. 2, n. 1, 2014. 
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percebidos. Assim, Eslava “explora o direito internacional além dos eventos e locais 

excepcionais frequentemente associados a ele”44, para então desafiar o “o enquadramento 

do direito internacional como um campo de ação estreito e, em vez disso, destaca seu 

papel expansivo na constituição de nosso mundo”45.Por meio de fotografias coletadas em 

uma viagem a cidade de Istambul na Turquia, Eslava ajusta a lente fotográfica de modo a 

capturar fragmentos do Direito Internacional expressos no dia a dia de uma cidade 

reconhecidamente cosmopolita. Para isso, é necessário aguçar o senso criativo e se 

desprender de percepções engessadas e olhares viciados, visto que “tanto o direito 

internacional quanto a fotografia tendem a atrair nosso olhar para eventos e locais 

excepcionais, muitas vezes deixando de lado o que consideram comum ou cotidiano”46, 

 

[...] os observadores do direito internacional muitas vezes são incapazes 
de ir além das descrições e eventos excepcionais e orientados para a crise 
que definem o campo, como cúpulas globais, intervenções internacionais 
ou o mais recente tribunal penal internacional [...]47. 

 

Nesse sentido, pode-se argumentar sobre as limitações do Direito Internacional em 

compreender e agregar as micronarrativas ao seu escopo de análise. A própria análise 

semântica pode induzir a uma interpretação superficial, definindo como objetos apenas 

aquilo que é externo e habita no internacional, algo imaterial e transcendente, além das 

fronteiras nacionais e em terras longínquas. Eslava busca subverter essa percepção do 

distante e identificar como essas regras se manifestam no cotidiano doméstico. O autor 

argumenta que: 

 

                                                 
44 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: Observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law., v. 2, n. 1, 2014, p. 3. Tradução nossa. No original: “Explores 
international law beyond the exceptional events and sites often associated with it”. 
45 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law., v. 2, n. 1, 2014, p. 3. Tradução nossa. No original: “International 
law’s enframing as a narrow field of action and instead highlights its expansive role in the 
constitution of our world”. 
46 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: Observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law., v. 2, n. 1, 2014. p. 3. Tradução nossa. No original: “Both 
international law and photography have a tendency to draw our gaze to exceptional events and 
sites, often leaving aside what they consider ordinary or everyday”. 
47 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: Observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law., v. 2, n. 1, 2014. p. 5. Tradução nossa. No original: “Observers of 
international law are often unable to move beyond the exceptional and crisis-oriented descriptions 
and events that define the field, such as global summits, international interventions, or the latest 
international criminal tribunal”. 
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[...] a maioria das normas internacionais e atividades institucionais visam 
moldar a vida cotidiana das pessoas e suas geografias locais. E isso ocorre, 
na maioria das vezes, por meio das normas e instituições domésticas das 
pessoas. É a isso que me refiro como a operação cotidiana do direito 
internacional [...]48. 

 

Uma questão importante para se compreender o TWAIL, é a divisão teórica 

propostas por alguns autores, caracterizando-o em dois períodos distintos TWAIL I e TWAIL 

II. Galindo argumenta que o campo das “TWAIL I foi composta por estudiosos que pensaram 

e escreveram sobre o direito internacional durante o processo de descolonização, TWAIL II 

teve início no final da década de 1990”49. Ele apresenta uma crítica sobre a periodização 

dos estudos das TWAIL, afirmando que  

 

[...] tal periodização é problemática por quatro razões: anacronismo, 
progressismo, uma difícil auto-identificação de estudiosos jurídicos do 
terceiro mundo com TWAIL e a imagem feita de TWAIL por não-TWAILers. 
Em vez de periodizar TWAIL em duas gerações sucessivas, argumento que 
identificá-lo como parte de uma tradição mais ampla de estudos jurídicos 
internacionais do Terceiro Mundo é mais produtivo para a coerência 
interna do movimento intelectual e, consequentemente, para seu sucesso 
na academia jurídica internacional [...]50. 

 

Como pode-se perceber, o TWAIL é uma resistência frente ao imperialismo das 

grandes potências. Um movimento decolonial que ganha impulso no pós-Segunda Guerra, 

inspirados por um sentimento contestatório e que tem na Conferência de Bandung um de 

seus alicerces. Nesse sentido, Eslava e Pahuja enfatizam que “o trabalho para qualquer 

pessoa interessada em TWAIL é aprender como engajar e facilitar essas formas de 

                                                 
48 ESLAVA, L. Istanbul vignettes: Observing the everyday operation of international law. London 
Review of International Law., v. 2, n. 1, 2014. p. 6. 
49 GALINDO, G. R. B. Splitting TWAIL? Windsor Yearbook of Access to Justice., 2016. p. 37. 
Tradução nossa. No original: “TWAIL I was composed by scholars that thought and wrote about 
international law during the decolonization process, TWAIL II began at the end of the 1990s”. 
50 GALINDO, G. R. B. Splitting Twail? Windsor Yearbook of Access to Justice, v. 33, n. 3, 2016, p. 
37. Tradução nossa. No original: “Such periodization is problematic for four reasons: anachronism, 
progressivism, a difficult self-identification of past third world legal scholars with TWAIL and the 
image made of TWAIL by non-TWAILers. Instead of periodizing TWAIL in two successive generations, 
I argue that identifying it as part of a larger tradition of third world international legal scholarship is 
more productive for the inner coherence of the intellectual movement and, consequently, for its 
success in the international legal academia”. 
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resistência”51. O objetivo do próximo capítulo é analisar os dados coletados acerca da 

produção acadêmica sobre TWAIL. 

 

2 PESQUISA BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO SOBRE TWAIL 

 

Nos últimos anos tem se expandido o número de ferramentas que permitem a 

análise de dados de forma mais ampla e precisa, contribuindo de forma significativa, desde 

que bem empregados, com o trabalho de pesquisadores. Softwares como Publish or Perish, 

lançado em 2010, compilam o resultado de pesquisas em bases de dados virtuais de 

diversas plataformas, como Google Scholar, Scopus, Web Science, e permitem uma análise 

posterior. 

Para atingir os objetivos propostos desse artigo, a pesquisa conduz uma análise 

bibliométrica dos dados coletados. Como destaca Cobo52, essa ferramenta “é geralmente 

usada para a avaliação de pesquisa quantitativa da produção acadêmica e está começando 

a ser usado para pesquisa baseada na prática”. Outrossim, também pode ser descrita como 

“um conjunto de métodos usados para estudar ou medir textos e informações, 

especialmente em grandes conjuntos de dados”.53 Conforme Cobo argumenta, esse método 

de pesquisa é comumente utilizado com duas finalidades. A primeira delas é a análise de 

performance, que “visa avaliar grupos de atores científicos (países, universidades, 

departamentos, pesquisadores) e o impacto de sua atividade [...] com base em dados 

bibliográficos”54. Já a segunda finalidade, science mapping, “visa mostrar os aspectos 

                                                 
51 ESLAVA, L.; PAHUJA, S. Between Resistance and Reform. TWAIL and the universality of 
International Law. Trade, Law and Development, v. 3, n. 1, 2011, p. 130. Tradução nossa. No 
original: “The job for anyone interested in TWAIL is to learn how to engage and facilitate these 
forms of resistance”. 
52 COBO, M. J. et al. An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a 
research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field’. Journal of Informetrics, v. 5, 
n. 1, 201, p. 146. Tradução nossa. No original: “Is usually used for the quantitative research 
assessment of academic output, and it is starting to be used for practice based research”. 
53 COBO, M. J. et al. An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a 
research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field. Journal of Informetrics, v. 5, 
n. 1, 2010. p. 146. Tradução nossa. No original: “A set of methods used to study or measure texts 
and information, especially in big datasets”. 
54 COBO, M. J. et al. An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a 
research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field. Journal of Informetrics, v. 5, 
n. 1, 2010, p. 146. Tradução nossa. No original: “Aims at evaluating groups of scientific actors 
(countries, universities, departments, researchers) and the impact of their activity [...] on the basis 
of bibliographic data”. 
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estruturais e dinâmicos da pesquisa científica”55. Trazendo uma referência a Small56, o 

autor define o mapeamento científico como "uma representação espacial de como 

disciplinas, campos, especialidades e artigos ou autores individuais estão relacionados 

entre si”57. 

Nesta pesquisa optou-se por enfatizar a segunda finalidade, visto que o objetivo 

traçado busca identificar a produção referente as TWAIL nas últimas duas décadas. Para a 

coleta de dados, definiu-se como ferramenta de pesquisa o software Publish or Perish, e 

como plataforma de dados o Google Scholars. O termo de busca utilizado na pesquisa foi 

“TWAIL”, obtendo-se como primeiro resultado o total de 231 documentos. A partir do 

estabelecimento de critérios de seleção, e para aumentar a precisão e a relevância dos 

dados coletados, foi realizada a triagem dos documentos, removendo aqueles que 

continham informações imprecisas, fontes duplicadas e documentos tipificados como 

citações. Também foram removidos aqueles com idiomas aquém da compreensão dos 

pesquisadores. Ao final dessa primeira triagem foram selecionados 93 textos. 

 
Gráfico 1 – Publicações sobre TWAIL ao longo do tempo 

 
                                                 
55 COBO, M. J. et al. An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a 
research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field. Journal of Informetrics., v. 5, 
n. 1, 2010, p. 146. Tradução nossa. No original: “Aims at displaying the structural and dynamic 
aspects of scientific research”. 
56 SMALL, H. Visualizing science by citation mapping. Journal of the American Society or 
Information Science, v. 50, p. 799–813, 1999. 
57 COBO, M. J. et al. An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a 
research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field. Journal of Informetrics., v. 5, 
n. 1, 2010, p. 147. Tradução nossa. No original: “A spatial representation of how disciplines, fields, 
specialities, and individual papers or authors are related to one another”. 
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Fonte: autores, com base nos dados coletados. 

 
Apresentam-se como pontos fora da curva o ano de 2008, 2016 e 2020. Em 2008, 

dos 10 artigos selecionados para análise, 9 destes foram publicados no volume 10, edição 

4, da Revista International Law Community Review58, que abordou os estudos sobre TWAIL. 

O ano de 2016 contou com 12 publicações e 2020 com 14 publicações, tendo como fonte de 

publicação variadas revistas. 

 
Tabela 1 – Principais autores e publicações 

 

 
 

Fonte: autores, com base nos dados coletados. 

 
A tabela 1 corresponde a organização dos dados, do maior para o menor, a partir do 

número de citações. O artigo com maior número de citações, obra seminal de TWAIL, 

aparece a discussão apresentada anteriormente, What is Twail?, do professor Makau 

Mutua, fruto das discussões na American Society of International Law e publicada nos anais 

do evento no ano de 2000, com 433 citações. Em seguida aparecem dois artigos publicados 

pelo professor Obiora Okafor59, e em seguida James Thuo Gathii. 

Um ponto interessante a se salientar é que esses três autores, embora lecionem e 

desenvolvam suas pesquisas em universidades do norte global, possuem suas raízes em 

países africanos. O professor Makau Mutua é nascido no Quênia. Obiora Okafor, advogado 

                                                 
58 Disponível em: https://brill.com/view/journals/iclr/10/4/iclr.10.issue-4.xml. Acesso em: 14 nov. 
2022. 
59 Professor Obiora Chinedu Okafor é o primeiro pesquisador na cadeira York em Estudos Jurídicos 
Internacionais e Transnacionais. Disponível em: https://www.osgoode.yorku.ca/faculty-and-
staff/okafor-obiora-chinedu/. Acesso em: 24 ago. 2022. 
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canadense, é graduado e tem mestrado em direito pela Universidade da Nigéria60. James 

Gathii61, é graduado em Direito pela Universidade de Nairóbi no Quênia, e foi um dos 

participantes nos debates de 1997 na Escola de Direito de Harvard. Outros autores como 

Luis Eslava, nascido na Colômbia, e Sundhya Pahuja, filha de imigrantes indianos e nascida 

na Australia, também possuem suas origens em países do terceiro mundo. 

Com relação a elaboração do Gráfico 2, como uma forma de tentar definir uma 

certa tradição dentro das publicações, foram selecionadas as revistas que continham pelo 

menos duas publicações referentes a TWAIL. Desta forma, dos 93 documentos selecionados 

primeiramente, delimitou-se em 51 artigos que foram organizados conforme a revista e a 

quantidade de artigos publicados. Nota-se que o debate de TWAIL encontrou um espaço 

mais proeminente na revista “International Community Law Review” tendo 12 artigos 

referentes ao tema publicados. Em seguida aparecem a American Journal of International 

Law com 6 publicações, e a Trade Law & Development com 6 publicações. 

 
Gráfico 2 – Revistas com maior número de publicações sobre TWAIL. 

 

 
 

Fonte: autores, com base nos dados coletados. 

 

O gráfico 3 representa a localização e o número de artigos hospedados nas 

plataformas online de publicação. A plataforma com maior número de artigos publicados é 

                                                 
60 Disponível em: https://www.osgoode.yorku.ca/wp-content/uploads/2014/08/Okafor_Obiora.pdf. 
Acesso em: 08 out. 2022. 
61 Disponível em: https://www.luc.edu/law/faculty/facultyandadministrationprofiles/gathii-
james.shtml. Acesso em: 08 out. 2022. 
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a Hein Online, plataforma criada no ano de 2000, nos Estados Unidos. Em seguida aparece 

a Brill, editora fundada em 1683, com sua sede oficial em Amsterdam, na Holanda, e 

escritórios na Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Ásia”62. Outra tradicional instituição de 

pesquisa a Cambridge University Press, que teve seu primeiro livro publicado em 158463, 

aparece em 3º lugar, com 15 artigos publicados. 

 
Gráfico 3 – Plataforma de publicação dos dados 

 

 
 

Fonte: autores, com base nos dados coletados. 

 

CONCLUSÃO  

 

Pesquisar sobre as abordagens do Terceiro Mundo, compreender seus 

desafios, dilemas e o seu cotidiano, exige coragem e um elevado grau de abstração 

dos pesquisadores. Como diversos autores sustentam, é necessário interpretá-lo 

para além das suposições e da racionalidade disseminada pelo Norte global, 

buscando novos enquadramentos que transcendam as perspectivas centradas em 

burocracias governamentais e acadêmicas, e que continuam servindo como 

perpetuadores da Colonialidade epistemológica e do imaginário. 

                                                 
62 Disponível em: https://brill.com/page/AboutMain/about. Acesso em: 08 out. 2022. 
63 Disponível em: https://www.cambridge.org/our-story. Acesso em: 08 out. 2022. 
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Os resultados dessa pesquisa revelam que (1) a produção sobre TWAIL teve 

considerável aumento nos últimos anos, (2) que a produção intelectual e a sua 

divulgação ainda são delimitadas por tradicionais centros de pesquisa e periódicos 

do norte global. Contudo, um aspecto interessante a se salientar é que (3) as raízes 

dessas publicações e desse debate advém do trabalho de autora/es oriundos do 

Terceiro Mundo. 

Embora grande parte de sua publicação esteja centralizada em revistas e 

eventos organizados pelo norte global, evidencia-se uma continua inserção do 

trabalho de pesquisadores do Terceiro Mundo. A partir disso pode-se inferir que as 

origens em países do Terceiro Mundo acabam influenciado diretamente a vida 

profissional e a produção intelectual destes autores, que buscam em seus trabalhos 

construir um novo significado para o Direito Internacional. 
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