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RESUMO: O tema está centrado no fenômeno da violência de gênero em processos

genocidários, e como nestes homens e mulheres vivem experiências diferentes devido às

concepções de gênero estereotipadas partilhadas nas mentalidades. Em um cenário de conflito

em que a violência é empregada de forma acirrada e pela via armada, as violações contra as

mulheres são engendradas de uma maneira mais elevada. O estupro, por exemplo, é uma

violação comumente perpetrada contra o gênero feminino. Nessa perspectiva, a pesquisa tem

como objetivo geral dar luz a questão de gênero em contextos de genocídio, utilizando-se dos

genocides studies e da teoria feminista das Relações Internacionais de maneira complementar.

Sendo os objetivos específicos: verificar se a assimetria das relações entre os sexos tem

reflexo nas ações de violências perpetradas contra homens e mulheres; compor um aporte

teórico respaldado nas novas abordagens dos genocides studies e dos estudos de gênero na

Teoria das Relações Internacionais; compreender as diferentes experiências e consequências
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para as vítimas do sexo masculino e as do sexo feminino, a partir da análise dos símbolos

sócias em torno do gênero.

ABSTRACT: The theme is centered on the phenomenon of gender violence in genocidal
processes, and how these men and women live different experiences due to stereotyped
gender conceptions shared in mentalities. In a scenario of conflict in which violence is used
in a fierce way and through armed means, violations against women are engendered at a
higher level. Rape, for example, is a violation commonly perpetrated against the female
gender. From this perspective, the general objective of the research is to shed light on the
issue of gender in contexts of genocide, using genocides studies and the feminist theory of
International Relations in a complementary way. The specific objectives are: to verify if the
asymmetry of the relations between the sexes is reflected in the actions of violence
perpetrated against men and women; compose a theoretical contribution based on new
approaches to genocide studies and gender studies in the Theory of International Relations;
understand the different experiences and consequences for male and female victims, based on
the analysis of social symbols around gender.

PALAVRAS CHAVE: Generocídio. Genocídio. Violência de gênero. Violência sexual.
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I. INTRODUÇÃO

O fenômeno da violência de gênero em processos genocidários atinge homens e

mulheres de maneiras diferentes, umas vez que as concepções de gênero estão presentes nas

mentalidades dos perpetradores da ação genocida. No entanto, é importante ressaltar que

estas são um problema estrutural de diversas sociedades, ou seja, não se restringem aos casos

de genocídio. Nesse sentido, a violência contra a mulher está embasada nas visões de mundo

sexistas, as quais carregam uma série de estereótipos em torno da figura feminina, como a

passividade - oposto da virilidade masculina - por exemplo.

Em um cenário de conflito em que a violência é empregada de forma acirrada e pela

via armada, as violações contra as mulheres são engendradas de uma maneira mais elevada.

O estupro, por exemplo, que é uma violação comumente perpetrada contra o gênero

feminino. Em um cenário de guerra é praticado, em diversos casos, de forma coletiva, além

de ser seguido de mutilações dos órgãos genitais das vítimas. No caso da violência sexual,

essa enfrentou dificuldades para ser qualificada como uma ação genocida e também ser

reconhecida como crime de guerra pela comunidade internacional; esse fato por si só já

destaca a importância do estudo a ser aqui desenvolvido.

Nessa perspectiva, nota-se que a violência de gênero consiste em um elemento de

dominação, uma vez que de acordo com as concepções de diferenciação dos sexos cabe ao

homem o “fazer a guerra”, enquanto que a mulher se restringe ao ambiente privado. Logo, a

violação da figura feminina não implica em uma ação contra o inimigo - que é visto como

masculino - mas sim como um meio de atingi-lo, na forma de desonrá-lo ao demonstrar sua

incapacidade de proteger aquela que é vista como indefesa e frágil.

Sendo assim, a análise a ser desenvolvida não trata somente de processos

genocidários, mas sim de como nestes está presente a questão de gênero e de como esta

acarreta em consequências diferentes para ambos os sexos. Posto isto, o tema em si consiste

na análise crítica do conceito de “generocídio”, a partir tanto da perspectiva de gênero dos

genocides studies - em uma análise de nível nacional, em que são consideradas as estruturas

sociais como o gênero - quanto das Teorias das RI dentro do Terceiro Debate - que

classificam gênero como um ator internacional - de maneira complementar.

Dado que não se trata de uma pesquisa de campo acerca de casos concretos, e sim de

uma análise crítica de produções literárias - como livros, periódicos, teses e dissertações - que

apresentam os conceitos de gênero, genocídio e “generocídio” de forma articulada. A

metodologia de análise apropriada aqui utilizada é a Revisão Bibliográfica. O método de
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revisão consiste na análise exploratória da bibliografia disponível que trata dos termos

apresentados. Sendo assim, esse processo permite não somente uma abordagem nova sobre o

tema por meio de reflexões críticas sobre a literatura, como também apontar as possíveis

lacunas presentes nesta.

Nesse sentido, o estudo aqui anunciado das relações internacionais propõe uma

investigação da violência de gênero no âmbito dos conflitos armados e processos

genocidários. Para isso serão utilizadas duas vertentes teóricas: o conceito de “generocídio”

dos genocides studies e a Teoria de Gênero das Relações Internacionais.

Ambas constituem um campo de estudo recente e coincidentemente são datadas dos

anos 80. A respeito da Teoria de Gênero, essa surgiu em meio ao Terceiro Debate da

disciplina, no qual o movimento feminista encontrou espaço para trazer a questão de gênero,

considerando esse um ator internacional, para a disciplina de Relações Internacionais que

desde o início teve uma orientação masculina.

Ao longo de sua obra Tickner busca mostrar características masculinas hegemônicas
dentro das Relações Internacionais, historicamente construídas ao redor da
virilidade, do papel do guerreiro, soldado e do defensor, consequentemente com a
exclusão da mulher enquanto ser frágil, sensível e idealista. Conclui a autora, dessa
forma, que a ausência de mulheres nos estudos das Relações Internacionais tem sido
tão completa que a orientação masculina da disciplina passa desapercebida pela
maioria dos pensadores e estudiosos.1

No entanto, a Teoria de Gênero enfrenta resistência por parte das teorias clássicas

como o Realismo, as quais não concordam com a concepção de gênero como um ator

internacional. Sendo assim, as precursoras da Teoria Feminista rompem com as perspectivas

primárias das relações internacionais, e afirmam que a teoria de gênero apresenta um caráter

plural para a análise do cenário internacional, uma vez que esta considera não somente o

sexo, mas também questões pertinentes como de raça e de classe. J. Ann Tickner em Gender

in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security,2 apresenta

essa crítica ao tradicional realismo no âmbito da segurança nacional, apresentando que sob a

perspectiva feminista a análise do Sistema Internacional toma um caráter multidimensional,

enquanto que para nas definições clássicas a segurança nacional é definida a partir de um

discurso masculinizado, no qual os homens que fazem a guerra.

Em relação aos genocides studies, esses surgiram após a II Guerra Mundial, sendo o

termo “genocídio” criado em 1943 pelo linguista judeu-polonês Raphael Lemkin. A II

2 Ibid. p. 83.

1MONTE, Izadora Xavier. O debate e os debates: abordagens feministas para as relações internacionais; Rev.
Estudos Feministas, vol. 21, nº 1, Florianópolis, Jan/ Abr 2013. p.71.
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Grande Guerra causou tamanho impacto na comunidade internacional que proporcionou o

surgimento de áreas de estudos, como as Relações Internacionais e os genocides studies, não

somente para compreender os eventos que ocorrem no sistema internacional, como também

para criar mecanismos de prevenção de acontecimentos dizimadores como o Holocausto.

O extermínio em massa de judeus efetuado pelos nazistas nos anos 40 ficou marcado

na primeira geração dos genocides studies como um “tipo ideal” de genocídio. Os estudos

iniciais sobre genocídios se debruçaram sobre os horrores da Segunda Guerra, além de

desenvolverem um método comparativo para estudar demais processos de assassinatos em

massa durante o século XX. Entretanto, essa metodologia comparativa ampliou seu campo de

estudo, assim introduzindo na análise dos processos genocidários novos elementos, como os

processos de colonização, questões étnicas e até mesmo o gênero.

Once it became “normalized” as the ultimate case of root-and-branch genocidal
destruction, the Holocaust emerged as the standard from which much comparative
genocide theory was generated and then tested in other mostly twentieth-century
cases. (...) Over time genocide studies has expanded in almost every dimension.
Cases now include pre-modern, colonial, and twentieth/twenty-first century
genocides across the globe. The Holocaust is no longer seen as necessarily the case
against which all others must be measured and compared os as the main source of
explanatory models of genocidal violence, although it continues to be a central case
in genocides studies in its own right and in comparative perspective.3

A pesquisa tem como objetivo aplicar ambas as teorias explicitadas acima de maneira

conjunta para analisar a maneira como as mulheres são atingidas em cenários de guerra, e de

como as violações perpetradas contra elas tem como base as mentalidades opressoras em

volta do gênero feminino. Dessa forma, a análise em tela se prestará a observar em casos

concretos de genocídio, como essas problemáticas têm sido elaboradas em termos teóricos.

Portanto, a discussão apresentará um diálogo entre a literatura que aborda o tema da violência

de gênero em situações de conflito, tanto das Relações Internacionais quanto dos genocides

studies.

Assim sendo, a investigação aqui anunciada tem como contribuição acadêmica

ampliar esse debate em torno da visão de gênero como um ator internacional, porém com um

enfoque nos processos genocidários, dessa forma constituindo um estudo sobre

“generocídio”. Apesar de já existirem estudos em torno do tema “generocídio” como o Adam

Jones em Genocide: a comprehensive introduction, por exemplo, nota-se que ainda há

3HIEBERT, Maurenn S. Questioning Boundaries What’s old and what’s new in comparative genocide theory.
p.17.
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lacunas nos estudos de gênero a serem preenchidas, dado que as pesquisas são muito

recentes, logo, não abordam o tema na sua totalidade.

O debate aqui proposto é sobre a discussão da violência de gênero em conflitos

armados e genocídios, sendo assim, o problema de pesquisa em si se trata de uma questão

social. Dessa forma, parte-se da observação de como os símbolos sociais de gênero presentes

nas mentalidades dos perpetradores da ação genocida se materializam nos conflitos armados.

Dessa maneira produzindo experiências e consequências diferentes para os indivíduos que

são concebidos como sexo do masculino e aqueles que são vistos como pertencente ao sexo

feminino, mais precisamente homens e mulheres sofrem violências com intenções e

intensidades distintas.

Nesse sentido, o presente trabalho não se restringe somente ao âmbito da produção de

conhecimento, uma vez que este também tem por objetivo dar visibilidade às vítimas. Assim,

propondo chamar a atenção para o problema estrutural e explicar que as violências sofridas

pelas mulheres têm como base os estereótipos de gênero. Desta forma, acredita-se que as

soluções de ajuda humanitária devam considerar o fator gênero, a fim de serem aplicadas de

maneira mais efetiva, no sentido de proporcionar um atendimento mais específico para as

vítimas da violência de gênero.

II. TEORIA FEMINISTA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A discussão a seguir acerca da Teoria Feminista das Relações Internacionais, tem

como objetivo demonstrar a constituição desta dentro da disciplina, além dos embates que a

perspectiva feminista enfrenta com as teorias clássicas. Contudo, antes de adentrar no

feminismo nas Relações Internacionais, é necessário explicitar a discussão dos estudos de

gênero que são encontrados em outras disciplinas como a História e a Sociologia. Dito isso,

nosso debate se inicia a partir da utilização da própria palavra “gênero”, a qual, comumente,

se refere às mulheres. Entretanto, o uso deste termo implica em uma análise inclusiva, ou

seja, engloba homens e mulheres dentro do mesmo campo de estudo.

“Gênero”, como substituto de “mulheres”, é igualmente utilizado para sugerir que a
informação a respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os homens,
que um implica no estudo do outro. Este uso insiste na idéia de que o mundo das
mulheres faz parte do mundo dos homens, que ele é criado dentro e por esse mundo4

4 SCOTT, Joan.  Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, v.20, n.2, 1995,p.7.
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Além de caracterizar uma pesquisa que visa incluir as mulheres, o “gênero” se

estabeleceu nas ciências humanas e sociais como um termo científico. Nesse sentido, os

trabalhos cuja temática é a questão feminina adotam o uso do “gênero” de maneira objetiva e

neutra, assim dotando suas produções de um rigor mais sério e científico. Portanto, essas

pesquisas estão voltadas para a construção de uma ciência que considere a relevância das

relações entre os sexos, por meio de uma análise sistematizada (metodológica), como

qualquer ciência estabelece.

Após esta breve apresentação do termo “gênero”, partimos agora para uma análise do

conceito em si. Sabemos que a palavra gênero designa uma inclusão de mulheres e homens,

no entanto, esta não possui qualquer relação com os aspectos biológicos dos sexos feminino e

masculino. Durante muito tempo acreditava-se que as diferenças fisiológicas entre homens e

mulheres determinavam seus papéis ou lugar de ocupação na sociedade, sendo assim,

justificava-se a hierarquia dos sexos mediante crenças que sequer têm fundamento nas

ciências naturais.

Simone de Beauvoir em seu livro O Segundo Sexo, discute como a biologia não

determina a diferenciação entre os sexos, mas sim a igualdade. O fenômeno da fecundação,

por exemplo, para ocorrer necessita de dois gametas, um feminino e outro masculino que se

originam a partir de um mesmo tecido, ambos se complementam e se anulam de maneira

simultânea para originar um embrião.

O que cumpre notar é que nenhum dos gametas tem privilégio nesse encontro.
Ambos sacrificam sua individualidade, absorvendo o ovo a totalidade de sua
substância. (..) Na realidade, o embrião perpetua o germe do pai tanto quanto o da
mãe e os retransmite juntos aos descendentes, ora sob a forma masculina, ora sob a
feminina. (...). Logo, concluímos que, fundamentalmente, o papel dos dois gametas
é idêntico: criam juntos um ser vivo em que ambos se perdem e se superam. (...) Se
se consideram as leis da hereditariedade, homens e mulheres saíram igualmente de
um espermatozóide e de um óvulo.5

Nessa perspectiva, nota-se que considerar as diferenças que estão presentes na

sociedade como naturais é impossível, uma vez que a própria biologia mostra como os sexos

são complementares. Dessa forma, entende-se por gênero um conjunto de símbolos sociais

que são incorporados pelos membros da sociedade como verdades, e os mesmos passam a

reproduzi-los de maneira natural.

5 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira Participações
S.A, 2016. p.38-41.
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A partir dessa análise, constata-se que os papéis generificados são frutos da estrutura

social em que os indivíduos estão inseridos. Contudo, não se trata de uma influência do meio

externo sobre o corpo humano, uma vez que este não é somente objeto mas também agente

do processo histórico. A essa relação ação-objeto a autora australiana Reawyn Connell dá o

nome de “corporificação social”, isto é, a construção de estruturas sociais, sendo o gênero

uma delas, a partir das práticas sociais. Ademais, as estruturas geradas criam condições para

o surgimento de novas práticas, e com isso permitindo a continuidade do curso da história.

As práticas em que corpos são envolvidos formam estruturas sociais e trajetórias
pessoais, o que, por sua vez, fornece condições para novas práticas nas quais os
corpos são envolvidos. Processos corporais e estruturas sociais se conectam pelo
tempo. Somam-se ao processo histórico no qual a sociedade é corporificada e os
corpos são arrastados para a história. (...) Gênero é uma forma específica de
corporificação social. A característica distintiva do gênero é que este se refere a
estruturas corporais e processos ligados à reprodução humana. (...) Só podemos
começar a entender o gênero se compreendermos o quão próximos os processos
sociais e corporais se encontram. Nascemos em sangue e dor e nascemos em uma
ordem social.6

Nessa perspectiva, entende-se que o gênero é uma corporificação social das

capacidades corporais e reprodutivas, ambas são reproduzidas na vida social por meio das

práticas exercidas pelos indivíduos, grupos e instituições. O desenrolar dessa relação entre

corpo e sociedade acontece no que Connell chama de “arena reprodutiva”. Diferentemente da

visão biológica, esse conceito expressa que nem todos os fenômenos generificados estão

atrelados a reprodução humana, visto que em muitos destes homens e mulheres apresentam

capacidades comuns. Não obstante, os símbolos determinados pelas práticas sociais em uma

época específica não são fixos, uma vez que os movimentos e lutas sociais são o motor da

história. Dito isso, observa-se que a arena reprodutiva sofre mudanças e é reformulada por

meio das lutas sociais. Dessa forma, o gênero vai sendo ressignificado por meio das relações

sociais, que alteram as impressões acerca da capacidade reprodutiva.

Essas capacidades corporais e as práticas que as realizam constituem uma arena, um
campo corporal em que algo social acontece. Entre o que acontece está a criação das
categorias culturais “mulher” e “homem” (e quaisquer outras categorias de gênero
que a sociedade particular define). Isso pode ser chamado de “arena reprodutiva” na
vida social. (...) A ideia de “arena reprodutiva” não é a mesma de uma “base
biológica”, um mecanismo natural que produz efeitos sociais automáticos. A
reprodução sexual não causa as práticas de gênero, nem mesmo fornece modelos
para elas. Há muitos campos em que comportamentos fortemente generificados
ocorrem, que não têm a menor conexão lógica com a reprodução sexual (futebol,
design de sapatos, mercados futuros, sexo lésbico, oratórias de Handel, ordenação
de bispos…). Podemos ser uma de muitas espécies que se reproduzem

6 CONNELL, Raewyn, PEARSE, Rebecca. Gênero: uma perspectiva global. NVersos p.112-113
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sexuadamente, mas somos a única delas que produziu estruturas sociais complexas,
que se transformaram historicamente, nas quais a capacidade reprodutiva é
evidenciada e mudada. De fato, o gênero é uma das coisas mais impressionantes e
únicas de nossa espécie.7

Nessa análise, entende-se que a difusão dos padrões de gênero - e consequentemente

sua reafirmação - se dá por meio das relações sociais, isto é, as condutas cotidianas que estão

presentes em todos os espectros da sociedade e que estabelecem com base no corpo o que é

feminino e o que é masculino. Contudo, não se trata de uma derivação do sexo biológico,

pois, essas condutas são o gênero em si. Uma vez que as “ordens de gênero”, ou seja, os

padrões generificados estabelecidos condicionam as práticas sociais. Entretanto, aqui é

necessário ressaltar que não se trata de uma perspectiva determinista social, mas sim que as

relações têm um papel fundamental na construção e manutenção da estrutura, dado que as

práticas sociais também alteram a ordem de gênero vigente. Logo, constata-se que o próprio

gênero é uma estrutura multidimensional e fluida, pois, é passível de mudança por meio das

ações no processo histórico.

A partir destes estudos acerca da construção do gênero se constitui o movimento

feminista, sobretudo no século XIX, em que as diferenças entre homens e mulheres

entendidas como naturais eram utilizadas como justificativa para a exclusão das últimas de

atividades sociais como o voto, por exemplo. Nesse sentido, a pesquisa sobre essas distinções

tanto em termos biológicos quanto sociais contribuiu para a emergência de um movimento

cuja base é a igualdade entre ambos os sexos, o qual se internacionaliza em meados dos anos

1970 e na década seguinte. Dito isso, nota-se que o feminismo se desenvolveu em fases, mais

precisamente em três, sendo as duas primeiras plasmadas dentro do Estado demandando por

uma participação mais ativa da mulher na sociedade e pelos seus direitos de cidadania. A

terceira fase, por sua vez, abrange a pauta internacional no sentido de lançar luz sobre as

assimetrias de gênero presentes nas relações internacionais. Sendo assim, temas como a

representatividade em organizações internacionais e sobre a violência de gênero ganham

espaço no sistema internacional, contudo, observa-se uma conquista maior na academia, isto

é, na produção de conhecimento voltada para as questões de gênero do que no âmbito da

formulação da alta política.

Dessa forma, pode-se dizer que o debate feminista no sistema internacional é tardio se

comparado às outras temáticas que norteiam os policy makers como a questão da segurança,

por exemplo. Pensando na própria configuração da cena internacional, verifica-se que desde

7 CONNELL, op.cit p.113-114
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as grandes navegações, há um grande intercâmbio entre os países nos campos da economia e

da política. Contudo, não se trata somente de trocas transnacionais de mercadorias e de

ideologias, visto que o contato de uma sociedade com a outra impacta diretamente nas

estruturas culturais estabelecidas, sobretudo as ordens de gênero8 .

Na colonização do século XVI e no imperialismo do século XIX, por exemplo,

ocorreu um forte intercâmbio de símbolos generificados da sociedade europeia para as

demais que constituem o Sul e o Leste do globo. Com relação às colônias estabelecidas na

América Latina, portuguesas e espanholas, essas tinham um grande respaldo da Igreja

Católica que impelia aos nativos a moral cristã de repressão da sexualidade e das práticas

sexuais; “Os escritos intelectuais cristãos são repletos de dogmas sobre a inferioridade das

mulheres na mente e no corpo e no perigo que elas representam caso os homens sucumbam à

sua manipulação.”9 No século XIX, o neocolonialismo também promoveu uma troca de

ordens de gênero, nesse sentido, comunidades africanas e asiáticas entraram em contato com

os modelos de gênero que estruturavam as sociedades europeias. Assim, incorporando em sua

sociedade - mesmo que pelas vias da violência física e psíquica - os padrões de gênero

ocidentais.

O imperialismo inclui um ataque a arranjos locais de gênero que não se
enquadravam nos moldes dos colonizadores. Missionários, por exemplo, tentaram
erradicar a tradição do terceiro gênero berdache na América do Norte e a maneira
como era vista a promiscuidade das mulheres na Polinésia. Os vestidos dos
“muu-muu” vendidos a milhares de turistas no Havaí estão longe de ser uma
tradução nativa, são um legado da tentativa de autoridades religiosas masculinas
encobrirem o corpo das mulheres. Arranjos de gênero locais foram arruinados pela
escravidão, pelo trabalho estipulado em contrato, pela apropriação de terras e pelos
reassentamentos.10

Tendo em vista essa perspectiva global da questão de gênero, emergiu nos anos 1980

uma Teoria Feminista das Relações Internacionais que criticava os modelos clássicos,

sobretudo o realismo. A fim de, não somente, incluir as mulheres nos estudos das relações

internacionais como os Estudos de Segurança Internacional (ESI), por exemplo, mas também

elaborar um campo de estudos mais abrangente e dinâmico que levasse em consideração as

experiências dos indivíduos.

A perspectiva feminista se insere no Terceiro Debate da discipina, o qual se constitui

como uma abordagem crítica e social das relações internacionais que visa revisar os conceitos

10 Ibid. p. 275
9 CONNELL, op.cit p. 122

8 Os fatos percebidos em relação à diferenciação entre homens e mulheres não são aleatórios, isto é, formam um
padrão dentro de arranjos gerais de gênero, os chamados “ordem de gênero”.
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hegemônicos, até então estabelecidos, a partir da inserção de pautas sociais como gênero,

raça e classe nas Relações Internacionais. Sendo assim, os teóricos precursores desse

movimento irão recorrer às ciências sociais mais antigas como a História e a Filosofia a fim

de ressignificar a epistemologia dos estudos de política internacional, isto é, o método de

análise.

Nesse sentido, a perspectiva feminista das Relações Internacionais insere no Terceiro

Debate, assim intengrano um movimento que viza trazer pautas sociais para dentro da

disciplina, além de repensar a partir do gênero a análise dos fenômenos do sistema

internacional que sempre esteve pautada no Estado. Portanto, a crítica é muito direcionada a

teoria Realista, tanto que algumas autoras chegam a dizer que é necessário romper

completamente com esse pensamento. Contudo, é necessário ressaltar que a Teoria Feminista

ao questionar as abordagens clássicas não está cometendo anacronismo, uma vez que, o

problema não está no fato de que o gênero nunca esteve presentes nos estudos da política

internacional. Pois, obviamente em um contexto de pós-guerra a análise estava voltada para o

desenrolar do conflito a partir da ação bélica promovida pelos Estados. No entanto, o

problema está no fato de que ainda se utiliza teorias antigas, que serviram muito bem ao

cenário internacional de sua época, para analisar fenômenos contemporâneos. Dessa forma,

acaba-se negligenciando alguns temas como o uso da violência sexual como arma de guerra,

por exemplo, por falta de um aparato teórico que permita essa discussão. Sendo assim, as

feministas estão caminhando para conceituar o gênero em nível internacional e buscando

adequar o método de análise às demandas sociais, as quais sempre existiram, porém, nunca

tinham sido vistas pela ciência política até a aparição da Teoria Crítica.

Tomando o gênero como categoria de análise, a abordagem feminista entende este

como um conjunto de símbolos, isto é, uma concepção socialmente construída que está

presente tanto nas instituições quanto nas mentalidades dos indivíduos. Sendo assim, como já

foi anteriormente discutido, não há um respaldo biológico que justifique as assimetrias entre

homens e mulheres. Dito isso, os estudos feministas das Relações Internacionais consideram

o gênero no âmbito mundial, isso significa, que a diferenciação entre indivíduos concebidos

como do sexo masculino e do feminino se manifestas em ações políticas no sistema

internacional e até mesmo na composição de suas instituições. A representatividade em

Organizações Internacionais é um bom exemplo prático, dado que a participação das

mulheres na formulação da política internacional é drasticamente menor do que a dos

homens.
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A crítica ao modelo realista está direcionada tanto à ontologia quanto a epistemologia

da teoria, ou seja, tanto ao objeto de estudo que marca o início da disciplina quanto ao seu

conteúdo. O primeiro, nas teorias clássicas, toma como objeto central e único o Estado em

um sistema anárquico, no qual todos os atores estatais são egoístas e estão em busca da

maximização de seu poder. Para a perspectiva feminista, estas teorias não abrangem de forma

ampla as relações internacionais, uma vez que não levam em conta a emergência de outros

agentes no sistema internacional como as OIs e as transnacionais. Além disso, as teóricas

feministas destacam o gênero como um ator internacional, isto é, uma variável como

qualquer outra. Como afirma J. Ann Tickner, uma das primeiras precursoras da teoria

feminista: “Feminists define gender, in the symbolic sense, as a set of variable but socially

and culturally construtcted characteristics – such as power, autonomy, rationality and public –

that are stereotypically associated with masculinity”11

O embate entre as teorias realista e feminista se dá em meio a essa discussão de

considerar ou não o gênero como um participante ativo da política internacional. Nesse

sentido, os trabalhos feministas tentam construir uma epistemologia mais plural das Relações

Internacionais, no sentido de as pesquisadoras não ficarem restritas aos aparatos teóricos já

existentes na disciplina.

Dado que ainda é preciso conceituar o gênero em termos internacionais, se faz

necessário buscar em outras ciências humanas como a história, a filosofia e sociologia

definições do conceito de gênero e de como esse é um elemento estrutural socialmente

construído. Este é o caso, por exemplo, da introdução desse artigo em que se aplicou os

conceitos desenvolvidos pela filósofa Simone de Beauvoir e pela historiadora Joan Scott nos

estudos de gênero em Relações Internacionais.

In constructing their approaches to international theory, feminists draw on a variety
of philosophical traditiond and literatures outside international relations and
political science within most scholars are trained (...). ... have gone outside the
discipline to seek what they belive are more appropriate methodologies for
understanding the social construction and maintenance of gender hierarchies.12

Além dessa epistemologia plural, a perspectiva feminista também permite uma análise

“multinível e multidimensional”, uma vez que os estudos de gênero também levam em

consideração outras questões como raça, etnia e classe, entre outras, frente às quais o

realismo se diz neutro. A concepção de neutralidade deixa à margem as experiências dos

12 Ibid. p. 620.

11 TICKNER, J. Ann. “You just don’t uderstand: troubled engagements between feminists and IR theorists”;
International Studies Quarterly, 1997. p. 614
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indivíduos, os quais sofrem com as ações dos “policy makers” no âmbito de guerra ou da

imposição de medidas econômicas, por exemplo. Ao realizar esse tipo de análise subjetiva

opta-se por métodos mais antropológicos e menos cientificistas, sendo assim, a hermenêutica

passa a ser utilizada para documentar essas experiências individuais, o que permite lançar luz

sobre questões antes marginalizadas. Segue a definição dessa “experiência” a seguir:

A “experiência” é, por um lado, um conceito que promete ligação direta com as
vidas cotidianas de sujeitos (marginalizados) e com uma forma subjetiva, narrativa e
geralmente emotiva do conhecimento. Ainda assim, esse assunto é, por outro lado,
constituído por uma estrutura generificada: ele só se concebe como uma “estrutura
generificada” se o gênero já for aceito como um escopo de referência.13

O estupro como arma de guerra, por exemplo, durante muito tempo foi posto à

margem dos estudos estratégicos, entretanto, a partir da apuração de relatos de mulheres que

passaram por essa experiência, até mesmo homens também, foi possível levar o tema para os

grandes debates de política internacional. O Tribunal Internacional de Ruanda (1994) em que

pela primeira vez o estupro foi classificado como uma ação genocida, é um exemplo concreto

do que está sendo aqui demonstrado na teoria.

A contribuição feminista era pouco reconhecida nas Relações Internacionais até a
década passada. O impacto dos estudos feministas na disciplina de Relações
Internacionais foi muito tardio e ocorreu muito mais tarde que em todas as demais
ciências humanas. Contudo, com o estupro de mulheres se tornando uma arma para
limpeza étnica em algumas guerras de caráter étnico da década de 1990, a disciplina
de Relações Internacionais não teve mais como não lidar com a relevância da
categoria de gênero na política internacional. Ou seja, uma vez que as mulheres se
tornaram alvo de limpeza étnica não por serem de um grupo étnico ou tribal
diferente, mas sim por serem o que são, isto é, mulheres, a disciplina teve de descer
– quase literalmente – de seu pedestal e precisou lidar com questões de gênero.14

Por fim, constata-se a importância da Teoria Feminista para as Relações

Internacionais, pois, essa perspectiva permitiu lançar luz sobre questões que antes não eram

vistas, mas que tinham um grande impacto nos indivíduos. Sendo assim, ao considerar o

aspecto humano das relações internacionais foi possível contar para o mundo as experiências

das pessoas. Desse modo, as mulheres conquistaram espaço nos debates internacionais, dos

quais antes eram excluídas. Cynthia Enloe, por exemplo, desenvolveu um método empírico a

fim de estudar como o emprego do poder, a formação dos Estados e a segurança nacional -

temáticas pertinentes no realismo - legitimou a exclusão das mulheres nos processos de

14 NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nizar.   Teoria das relações internacionais: correntes e debates.    Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005.  p. 223

13 BUZAN, Barry; Hansen, Lene. A evolução dos estudos de segurança internacional. São Paulo: Ed. Unesp,
2012. p. 317.
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tomada de decisão. Em seu livro Bananas, Beaches and Bases, a autora demonstra a partir da

análise da figura de Carmen Miranda como a política norte-sul da Guerra Fria difundia a

imagem do Bom Vizinho latino-americano. Ademais, Enloe também tratou de temas como a

instalação de bases militares nos países subdesenvolvidos estava relacionada à exploração

sexual. Na guerra do Vietnã, por exemplo, os bordéis ficavam próximos às instalações do

exército americano e tinha como principais clientes os soldados estrangeiros.

Brooke Ackerly, também pioneira sobre os estudos de gênero nas Relações

Internacionais, explica que as mudanças globais levaram a uma nova abordagem dos

fenômenos do sistema internacional, isto é, enquanto no início do século XX a disciplina

estava voltada para as questões de poder e ordem dos Estados, na contemporaneidade os

novos focos são: direitos humanos, economia política, desigualdade, paz, segurança humana,

norma e leis internacionais, e agentes não-governamentais. Nesse novo mundo, de acordo

com a autora, é necessário uma metodologia feminista que não somente explique as políticas

globais, mas que também possa ser aplicada de fato. As pesquisas sobre os problemas na

economia política internacional e segurança, por exemplo, partem da análise sociológica das

experiências de homens e mulheres nos contextos sociais de gênero, logo, podem propor

soluções na prática.

Enfim, é possível concluir esse capítulo cujo o objetivo foi apresentar a Teoria

Feminista das Relações Internacionais. Dessa forma, nota-se que apesar de ser uma

abordagem nova, a visão feminista tem se mostrado essencial, sobretudo, para o tema de

pesquisa do trabalho aqui desenvolvido. Colocar as mulheres em foco é de suma importância

para que estas não somente ocupem seu espaço na cena internacional, mas também tenham

sua vivência enquanto indivíduo político contada. No caso das violações em conflitos

armados, a perspectiva do movimento contribui muito para que esse tema seja discutido e

levado até as grandes esferas da política mundial, como foi o episódio do Tribunal

Internacional de Ruanda. Além disso, é possível por meio dos estudos feministas abordar

como essa violência se desenrolou a partir de estereótipos de gênero, logo, é uma questão que

vai além da razão de Estado, uma vez que, se trata de algo mais subjetivo. Contudo, ainda

que o gênero esteja implícito nas relações internacionais, seus efeitos são bem reais e - como

será visto a seguir - devastadores.
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III. OS “GENOCIDES STUDIES” E O CONCEITO DE GENEROCÍDIO APLICADO

ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Antes de adentrar à questão da ação genocida ligada às concepções de gênero, é

preciso apresentar, ainda que sucintamente, o conceito de genocídio. A palavra “genocídio” é

formada a partir da junção de “genos” – radical grego que designa “raça” ou “tribu”- com

“cídio” - de origem latina que significa matar, tanto que também compõe palavras como

homicídio e infanticídio.

O termo “genocídio”, como dito anteriormente, foi criado em 1943 pelo linguista

judeu-polonês Raphel Lemkin. Segundo este, o conceito se refere a destruição de uma nação

com base em critérios étnicos, biológicos, religiosos, econômicos, sociais e culturais. No

entanto, a ação genocida não se trata somente de atingir um grande número de civis, como

acredita o senso comum, mas sim em pôr fim às estruturas essenciais para a vida

(econômicas, políticas, sociais) de um determinado grupo nacional, para que assim este não

se perpetue.

… el genocidio no significa en rigor la destrucción inmediata de una nación,
excepto cuando se la lleva a cabo a través del asesinato masivo de todos los
miembros de un país. Debiera más bien comprenderse como un plan coordinado de
diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida
de grupos de ciudadanos, con el propósito de aniquilar a los mismos. Los objetivos
de un plan semejante serían la desintegración de las instituciones políticas y
sociales, de la cultura, del lenguaje, de los sentimientos de patriotismo, de la
religión y de la existencia econômica de grupos nacionales y la destrucción de la
seguridad, libertad, salud y dignidad personales e incluso de las vidas de los
individuos que pertenecen a dichos grupos.15

Segundo o mesmo autor, o genocídio ocorre em duas etapas: 1) destruição do padrão

nacional do grupo oprimido; 2) imposição do padrão do opressor. Nesse sentido, observa-se

que o perpetrador da ação genocida a realiza de maneira pragmática, ou seja, tem um objetivo

de conquistar algum recurso ou o território em si que é habitado pelo grupo nacional que está

sendo violentado. Portanto, não se pode enxergar as ações dentro de um contexto de

genocídio como descoordenadas e executadas por um líder autoritário com um desvio de

caráter que beira a insanidade, tanto que regimes democráticos ao fazer uma interferência na

soberania de outro regime - seja este democrático ou não - a faz, costumeiramente, por meio

do uso da violência em massa contra civis.

15LEMKIN, Raphael. El Dominio del Eje en la Europa Ocupada. Argentina: Prometeo Libros. p.153.
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Os primeiros estudos em torno do tema genocídio adotavam essa definição de

Lemkin, e durante muito tempo por meio do método comparativo os trabalhos utilizavam o

Holocausto como “tipo ideal” para analisar os demais. Contudo, novas perspectivas surgiram

nos genocides studies as quais permitiram diversificar a análise dos mecanismos e processos

da ação genocida, mais precisamente essas abordagens recentes se dividem em três níveis:

individual, nacional e sistêmico. No nível individual a análise se restringe ao cenário de

conflitos armados e da ação militar, em que o perpetrador da violência é o próprio Estado. O

nacional aborda as estruturas, sejam políticas ou institucionais de caráter não governamental,

mas sobretudo as sociais que envolvem questões étnicas, religiosas, raciais, culturais e de

gênero. Por fim, o nível sistêmico trata de uma perspectiva global que vai para além das

fronteiras do Estado. Sendo assim, se inserem neste nível discussões acerca da expansão do

capital como o colonialismo, por exemplo, que sob a justificativa de conquistar novos

mercados e estabelecer um padrão de civilização foi responsável pelo genocídio de

populações indígenas na América Latina e os dos povos nativos na África e na Ásia.

Theories that adopt an individual levels of analysis focus on the role of individual
actors, be they elite perpetrators, front-line killers, military personnel, civilians, or
ordinary bystanders as the unit of analysis, often acting within institutional or
organizational structures. The national level of analysis includes the as a whole,
institutions within the state, ethno-racial and socio-economic social structures and
society-wide ideational structures based on cultural beliefs and practices.
System-level theories look beyond the boundaries of nation-state to global
processes, including the decline of old and the rise of new empires, modernity, the
rise of the modern state, and colonialism.16

Após essa exposição dos dois principais conceitos (gênero e genocídio) que tratam

de nossa temática do “generocídio”, é necessário apresentar este agora e também mostrar

como os termos explicitados acima se completam em nossa análise. O conceito de

“generocídio” implica na análise de uma conjuntura genocida, com destaque para as

mulheres, na qual violência é perpetrada de acordo com os estereótipos de gênero.

Nesse sentido, partindo-se de uma análise de nível nacional, em um cenário de

conflito armado o “grupo alvo” é caracterizado por membros do sexo masculino, uma vez

que os homens que se encontram na “idade de combate” compõem os exércitos. Nessa

perspectiva está implícita a mentalidade de que a virilidade masculina está associada ao fazer

a guerra e a proteção dos mais fracos como mulheres e crianças. Portanto, ao conceber o

masculino como o inimigo a violência direcionada a este é legítima.

16 HIEBERT, Maureen S. The origins of genocide: political culture, crisis, and the construction of victims.
University of Toronto Press, 2007. p.20.
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In the modern era, gendercides against “battle-age” males have been more frequent
than campaigns of root-and-branch annihilation. There is a brutal logic in this.
Genocide usually occurs in the context of military conflict, or precipitates it. Males
are everywhere those primarily designated to “serve” in the military. A deranged
form of military thinking dictates that all men of battle age, whether combatant or
noncombatant, are legitimate targets.17

Sendo assim, as mulheres possuem um papel secundário na ação genocida, pois, não

são vistas como um grupo alvo, mas sim como um meio de atingi-lo. Logo, nota-se que a

assimetria nas relações entre os sexos que se constituem mediante a construção de suas

diferentes identidades, aqui no caso a mulher sendo identificada como passiva enquanto o

homem é responsável pela sua defesa, implica em experiências distintas para ambos.

Nessa análise, em termos de identidade o indivíduo masculino cresce e se desenvolve

em meio a noção de virilidade, isto é, de que ele enquanto homem está naturalmente

destinado à dominação, seja essa realizada por meio da força bruta, de sua inteligência astuta

e, sobretudo, de seu desempenho sexual. O sexo, apesar de ser uma condição intrínseca ao ser

humano, não pode ser exercido de maneira democrática entre os gêneros justamente porque

compete ao homem sua prática e estímulo do prazer naquela/naquele que está sendo

penetrado. A penetração em si é concebida como um ato físico e agressivo praticado pelo

participante ativo da relação, dito isso, observa-se que é uma via de dominação do Outro ,

isto é, daquilo que é subordinado e  feminino, e por consequência passivo.

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é porque ela
está construída através do princípio de divisão fundamental entre masculino, ativo, e
o feminino, passivo, e porque este princípio cria, organiza, expressas e dirige o
desejo - o desejo masculino como desejo de posse, como dominação erotirazada, e o
desejo feminino como desejo da dominação masculina, como subordinação
erotizada, ou mesmo, em última instância, como reconhecimento erotizado da
dominação.18

Logo, percebe-se que a provação de seu valor é contínua e está dispersa em todos os

estágios de sua vida. Em um cenário de conflito, essa exigência se torna maior e mais

agressiva, afinal se trata de um contexto de vida ou morte, cuja sobrevivência depende da

capacidade física e do exercício da força. A partir disso, a violência se torna um instrumento

de autovaloração a partir da aniquilação do grupo alvo. Aqui a virilidade é expressa por meio

da agressão física tanto de homens quanto de mulheres, no caso destas últimas - como será

visto mais adiante - sendo empregada com a finalidade de fragilizar a masculinidade do

18 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro, 2012.
17 JONES, Adam. Genocide: a comprehensive introduction. Routledge. New York, 2011 p.465.
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inimigo. Contudo, essa tática não atinge somente o gênero feminino, dado que as violações

sexuais contra os indivíduos do sexo masculino tem como objetivo a humilhação e

subordinação à virilidade do perpetrador.

A virilidade, em seu aspecto ético mesmo, isto é, enquanto quididade do vir, virtus,
questão de honra (nif), princípio da conservação e do aumento da honra, mantém-se
indissociável, pelo menos tacitamente, da virilidade física, através, sobretudo, das
provas de potência sexual - defloração da noiva, progenitura masculina abundante
etc. - que são esperadas de um homem que seja realmente um homem. 19

Os indivíduos do sexo masculino são alvos de violência no campo de batalha,

enquanto que as mulheres são testemunhas dessa violência. Além disso, quando estas se

tornam alvo da violência essa ocorre dentro de suas próprias casas, como é o caso da

violência sexual.

Sexual violence against women is abhorrently prevalent in the modern world, and
the incidence of rape increases during active conflicts. Within this context, sexual
violence may be defined as sexual activity that manifests aggression or causes
physical or psychological damage. Rape is a particular type of sexual violence: a
penetrative sexual assault. Penetration may occur using an object or a human bod
part, and it is not limited to vaginal copulation (oral and oral penetration may also
be categorized as rap).20

A violência sexual pode ser empregada, como está definido acima, por meio da

penetração de partes do corpo humano do agressor ou de objetos, ambas provocam efeitos

físicos e psicológicos permanentes nas vítimas. Quando ocorre uma violação por meio de

objetos, por exemplo, a introdução destes rompe a estrutura da vagina chegando a atingir a

bexiga e o intestino da vítima, como consequência esta fica com sequelas que impedem o

controle de suas necessidades fisiológicas.

O estupro, que hoje é reconhecido como arma de guerra, é utilizado como um recurso

para atingir os homens da comunidade oprimida, pois seria uma demonstração da

incapacidade destes em proteger suas mulheres. Portanto, o estupro está relacionado com uma

estratégia de dominação, não só da vítima como também do grupo nacional.

In military conflicts, physical and sexual abuse of women is part of male
communication: displays of machism are enacted through violence against women
who are associated with the target males. The rape of women carries a man-to-man
message, showing that the targeted men are not able to protect their women. (...)

20 REID-CUNNINGHAM, Allison Ruby. “Rape as a Weapon of Genocide”. Genocide Studies and Prevention -
Genocide Studies and Prevention. December 2008.
p.279.

19 BOURDIEU, op. cit, p.20
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Men may interpret the sexual assault of “their” women as a direct attack on their
manhood and their own integrity. In this way, “women are used as political pawns,
as symbols of the potency of the men to whom they belong”.21

No entanto, não se trata apenas de atingir a masculinidade do grupo alvo, mas

sobretudo de conquistar o objetivo de dominação na prática. Visto que o abuso sexual de

caráter violento pode ser seguido ou não da morte da vítima. No primeiro caso, o estupro é

praticado pelos soldados com o intuito de dar a estes prazeres sexuais, após cumprir esse

objetivo a mulher é executada; é importante frisar que nessa situação a vítima é

desumanizada, logo matá-la é como matar um animal. No segundo, a violência sexual possui

de fato uma função estratégica de dispersar a população do território em questão, pois, ao

manter as vítimas vivas essas fogem devido ao trauma; de limitar a capacidade reprodutiva,

dado que as vítimas podem apresentar sequelas físicas que impeçam sua reprodução; e no

caso de elas engravidarem serem expulsas da comunidade, pois esta enxerga a criança como

um inimigo, enquanto que o agressor acredita que está realizando uma limpeza étnica.

Sexual violence and mass rape in particular are used as a strategy of genocide
because they can bring physical destruction of the group through the desecration of
individuals. Mass rape prevents births within the target group through damage to the
reproductive capacities or the social fitness of women; in-group births may be
prevented thourgh forced impregnation. Children born of rape are seen by the
mother’s community as a soiling the group’s bloodlines, while the perpetrators may
consider the woman and the child to have been “ethnically cleansed” through the
assault. Many communities belive tha the survivor has been penetrated and thus
tainted by “the enemy”: a child born of rape is generally considered an enemy or a
pariah in the community.22

É importante ressaltar que antes de exercer uma ação violenta como a gravidez

forçada, aquele responsável por promover esta violação está ciente do caráter patriarcal da

sociedade que visa atingir, ou seja, estuda-se a estrutura machista de uma comunidade a fim

de cumprir seu interesse em dominá-la. Assim, percebe-se que o genocídio não apenas destrói

as estruturas de um grupo nacional, mas também faz uso delas. O uso do estupro como uma

tática de guerra encontra legitimidade nessas estruturas, uma vez que o sexo é uma

dominação social, pois, é a expressão do controle do masculino sobre o corpo da feminino, o

qual é visto como algo a ser possuído. Logo, algo que é tido como natural, na verdade carrega

uma violência implícita, empregada por meio de uma demonstração de poder e força física.

… em penetrando o macho se realiza como atividade. Seu domínio exprime-se pela
posição do coito: entre quase todos os animais o macho coloca-se sobre a fêmea.

22 Ibid. p. 281.
21 REID-CUNNINGHAM, op. cit, p. 282.
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Sem dúvida, o órgão de que ele se serve é também material, mas ele se mostra sob
seu aspecto animado: é um instrumento; ao passo que, nessa operação, o órgão
feminino não passa de um receptáculo inerte. O macho deposita nele o sêmen; a
fêmea recebe-o. Assim, embora desempenhando na procriação um papel
fundamentalmente ativo, ela sofre o coito que a aliena de si mesma pela penetração
e pela fecundação interna; (...) Mas a diferença fundamental entre o macho e a
fêmea dos mamíferos está em que, no mesmo rápido instante, o espermatozóide,
pelo qual a vida do macho transcende-se em outro, desgarra-se de seu corpo e se
torna estranho a ele; assim, o macho, no momento em que supera sua
individualidade, nela se encerra novamente. (...) Inicialmente violentada, é a fêmea
alienada em seguida; ela carrega o feto em seu ventre até um estado de maturação
(...) Habitada por um outro que se nutre de sua substância, a fêmea é, durante todo o
tempo da gestação, concomitantemente ela mesma e outra ... 23

Nesse sentido, nota-se que a violência de gênero é um reflexo exacerbado do

cotidiano social machista, sendo assim, a dominação não só da vítima, mas também de todo

um grupo nacional é perpetrada com base nas mentalidades misóginas, as quais são

compartilhadas por agressor e alvo. Nessa perspectiva e a partir do trecho acima,

compreende-se a estratégia da gravidez forçada. Para o soldado, a penetração não passa de

um momento dedicado a provação de sua virilidade e satisfação pessoal de estar perpetuando

seu sangue sobre o do inimigo, assim, realizando uma limpeza étnica. Porém, para as

mulheres que são violentadas o processo de gerar uma vida de seu agressor é extremamente

oneroso. Afinal, esta não pode se dissociar do indivíduo que carrega como faz o homem,

portanto, são nove meses de sofrimento. Ademais, a situação se torna mais densa quando

essas mulheres não são mais aceitas pela sua comunidade, a qual imputa o sentimento de

culpa à vítima que agora está desonrada e por isso os demais membros se sentem humilhados.

Aqui cumpre-se o objetivo da investida genocida de desestabilizar o grupo.

IV. COMO O CONCEITO DE GENEROCÍDIO PODE SER INSERIDO NA

TEORIA FEMINISTA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

No decorrer desta pesquisa, por meio da investigação bibliográfica dos temas

abordados, buscou-se demonstrar como a questão de gênero, dando destaque para a violência

de gênero em conflitos armados, também deve ser uma pauta estudada pelas Relações

Internacionais. Visto que, a orientação da disciplina segue sendo masculina e centrada na

razão de Estado, assim, tendo esta como única lógica da política internacional. Entretanto,

como discutido acima, observa-se que o gênero está inserido, mesmo que de forma implícita,

nas ações políticas. Afinal, todos os indivíduos se encontram sob uma estrutura de

23 BEAUVOIR, op. cit, p. 49

20



dominação, - ainda que esta não seja homogênea em nível global, pois cada sociedade

apresenta sua própria ordem de gênero - e incorporam dentro de si os papéis designados ao

seu sexo e os reproduzem de maneira natural. Sendo assim, a discussão acerca do gênero

enquanto um ator da política internacional é de caráter complexo. Portanto, é importante

lançar luz sobre esse tema em específico e que está obscurecido dentro da disciplina, uma vez

que os próprios profissionais são relutantes em enxergar a importância de pautas sociais no

campo internacional.

Dito isso, dentro do Terceiro Debate fica claro a necessidade de se desenvolver

abordagens mais amplas acerca do sistema mundial, uma vez que este não pode ser reduzido

a um mero tabuleiro de War no qual os Estados são os principais jogadores e utilizam do

poder bélico para perseguir seus objetivos. Ademais, a sobrevivência vai para muito além da

manutenção da integridade territorial, visto que são as pessoas que compõem um país,

portanto, garantir a vida e o bem-estar destas é fundamental para que toda a estrutura estatal

continue firme e sendo capaz de exercer influência no plano internacional. Nessa perspectiva,

entende-se que estudar a figura do Estado-nação é mais do que observar o desenrolar da alta

política, posto que os impasses presentes no meio social são os pormenores que levam, de

maneira consciente ou não, os policy makers a tomarem decisões. Um ataque a um

determinado grupo nacional, por exemplo, está embasado em símbolos e visões de mundo

que o perpetrador da ação tem em relação às vítimas. Logo, o objetivo não é somente o

extermínio físico, mas sim identitário.

Considerar o gênero como um ator internacional implica na investigação acerca das

assimetrias que acometem homens e mulheres em nível global. Nesse sentido, observa-se

como os papéis atribuídos a cada sexo dentro do Estado são transplantados para o meio

internacional, isto é, assim como nas populações nacionais os indivíduos masculinos

desempenham funções de liderança e pensamento estratégico, logo estão mais presentes em

número no ambiente público, enquanto que ao sexo feminino cabe o espaço privado. Se

tratando de alta política, nota-se que a maioria dos representantes dos países é homem. Dessa

forma, verifica-se a reprodução da noção de virilidade, uma vez que de acordo com as

perspectivas primárias das Relações Internacionais o meio internacional configura-se a partir

da guerra. Assim sendo, os instrumentos principais de ação como a força e a estratégia

precisam ser utilizados com maestria por aqueles que sempre desempenharam as

competências da política e da guerra em nível nacional.

Nessa perspectiva, o trabalho aqui desenvolvido acredita que cabe às Relações

Internacionais dedicar um campo de estudo para as questões de gênero, visto que esta está
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implícita no modo de organização da política internacional, ao mesmo tempo em que é

utilizada para justificar práticas de guerra. Um claro exemplo, é a guerra travada pelos os

EUA no Oriente Médio, que apesar de ter fins econômicos, é justificada em preceitos

orientalistas de que a democracia liberal norte-americana deve ser implementada nessas

nações para salvá-las da opressão e desenvolvê-las nos moldes do capital. Nessa abordagem,

é comum que as mulheres sejam colocadas como as principais vítimas desse “atraso e

opressão”.

A guerra sempre foi tratada como um conflito bélico promovido por Estados fortes

que estão buscando seus interesses a fim de adquirir maior poder. Considerando que as

Relações Internacionais são criadas no período pós-guerra essa perspectiva faz sentido,

afinal, tentou-se entender o desenrolar do maior conflito armado do século XX, e depois

outro subsequente extremamente polarizado no qual a ameaça de um novo embate era

iminente. Dessa forma, a disciplina sempre esteve voltada para a análise dos conflitos, a

princípio orientada por uma perspectiva realista que traçou estudos direcionados à estratégias

de guerra ao invés de pesquisas de como evitá-la, o que só seria feito depois pelos liberais.

Mais adiante, emergiu o Terceiro Debate com discussões acerca das questões estruturais.

A partir disso, o movimento feminista conseguiu desenvolver uma teoria própria e

voltada para questão não só das mulheres, mas do gênero em si. No âmbito dos conflitos

armados, uma perspectiva feminista permitiu dar o devido destaque a situação das mulheres

nesses contextos, e assim reconhecendo que estas vivenciam de experiências diferentes das

dos homens. Dito isso, retomando a discussão acerca da virilidade e da passividade,

observa-se que os indivíduos do sexo masculino são a maioria nas estatísticas sobre mortes

em campos de batalha, visto que a composição dos exércitos está embasada na noção de que

estes são os responsáveis natos por proteger a comunidade a qual pertencem. No entanto,

verifica-se que essa mentalidade não é uma verdade absoluta, uma vez que mulheres curdas

foram capazes de organizar um exército feminino para combater o avanço do Estado Islâmico

sobre a Turquia. Esse episódio em específico ganhou destaque na cena internacional por ser

uma anomalia na linha heteronormativa, o que chamou a atenção de estudiosos do campo,

isto é, atualmente nas universidades tanto brasileiras quanto no exterior estão sendo

desenvolvidas pesquisas sobre a atitude das mulheres curdas, o que se configura como um

fenômeno do sistema internacional. Afinal, diante de um desequilíbrio de forças na fronteira

turca, elas se uniram em torno de seu grupo nacional para manter sua integridade, assim

como os Estados fazem.
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No entanto, da mesma forma que o protagonismo de uma organização militar

feminina chama a atenção da comunidade internacional por sua singularidade, os

combatentes do exército inimigo levam o fator “gênero feminino” em consideração na

elaboração de suas estratégias de guerra. Nesse caso em específico, encontra-se na mídia

internacional casos de mulheres que após morrem em combate tiveram partes do corpo como

os seios e vagina mutiladas24. Portanto, é possível compreender como a noção de Outro está

presente nas mentalidades dos agressores, pois estes não enxergam aquela que está no campo

de batalha como seu inimigo legítimo, e sim como algo inferior, um objeto. A agressão em

partes específicas da anatomia feminina demonstra o caráter machista da violência, o que a

torna sádica, uma vez que se trata de exercer o poder da dominação. Sendo assim, esse tipo

de violação é uma medida corretiva ou exemplar uma vez que as mulheres adentraram em

um espaço masculino.

Ademais, a violência de gênero perpetrada contras as mulheres não se restringe ao

campo de batalha, dado que as maiores violações ocorrem dentro de suas próprias casas

durante uma invasão ou também no caminho em busca de refúgio. Tomando como exemplo

novamente o Estado Islâmico, sabe-se que era uma estratégia corriqueira do grupo conquistar

espaço terrestre, sejam cidades grandes ou pequenos vilarejos, por meio da força com

objetivo de ampliar as fronteiras do Califado. No entanto, a ação não é apenas geopolítica,

mas também incisiva sobre os padrões culturais e sociais, nesse sentido ao apoderar-se de um

território os combatentes separavam os homens das mulheres, sendo que os primeiros eram

mortos diante de suas esposas e filhas que depois assistiam os corpos serem jogados em

valas. Após o massacre, as mulheres eram divididas de acordo com a idade, para elas era

possível dois destinos: ser entregue a um combatente para ser sua esposa ou ser vendida

como escrava sexual em outros países, neste último as mais novas tinham um valor a ser pago

maior do que as mais velhas. Esse foi o desfecho da história de muitas mulheres Yazidis, as

quais são vistas como infiéis, logo são espólios de guerra, isto é, tomadas de seus homens que

não foram capazes de protegê-las por outros mais fortes e viris.

Em um contexto desse tipo, observa-se que a violência sexual é empregada de

maneira acirrada e para além do fator gênero também usa-se a religião e a etnia como

instrumentos de desvalorização do grupo nacional, assim, colocando-o na posição de

submisso, o Outro. Dito isso, o estupro é utilizado como uma arma de guerra para promover a

humilhação do grupo alvo por meio da violação do corpo feminino, o qual se torna um

24 SANZ, Juan Carlos. Imagens do cadáver mutilado de uma combatente curda disparam a barbárie da
guerra síria. <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/03/internacional/1517666971_173579.html>
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instrumento para atingir o ego e honra do grupo atingido. Ainda, pode ser uma estratégia que

visa dispersar uma população de um território em que há interesses de exploração. As

mulheres, são majoritariamente as maiores vítimas dessa estratégia, uma vez que as estruturas

as colocam na condição de frágil e submissa. Em processos genocidários como o Massacre de

Nanking, por exemplo, as violações em massa - que eram uma ordem expressa dos

comandantes - tiveram como objetivo principal a satisfação sexual dos soldados, e também a

promoção de uma limpeza étnica, tanto por meio da morte das vítimas quanto da gravidez

forçada.

Ademais, nos dias atuais essa estratégia ainda é utilizada, contudo, é importante

ressaltar que esse tipo de agressão não se restringe ao contexto de um ataque. Nos grandes

deslocamentos de refugiados resultantes desses conflitos, é comum que as mulheres

carreguem consigo sequelas físicas e emocionais, mas também seringas com coquetel de

remédio para doenças sexualmente transmissíveis. Uma vez que sabem que podem ser

violentadas novamente durante o caminho ou nos próprios campos de refugiados tanto por

homens que também são vítimas da guerra, quanto por membros das Missões de Paz da

ONU. Apesar de o estupro ser comumente perpetrado contra o gênero feminino, é necessátio

destacar que os homens também são alvo de violações sexuais, sobretudo com o intuito de

serem colocados na condição de fêmea. Nesse tipo de situação, além dos traumas físicos, está

presente tanto na mentalidade do agressor quanto na da vítima a noção de que a penetração é

um ato ativo utilizado para degradar aquele que está na condição de passivo.

Portanto, nota-se que a questão de gênero não está somente implícita na guerra, mas

também é racionalizada por aqueles que a promovem. Sendo assim, cabe ao estudo das

relações internacionais compreender como o gênero - que é um ator internacional - faz parte

da estratégia de um conflito armado. E com isso dar visibilidade a questão para que esta seja

uma pauta nas políticas externas do Estados e das Organizações Internacionais, assim,

buscando soluções para atender as pessoas que são vítimas desses contextos, além de acusar

formalmente os agressores. É preciso que as Relações Internacionais se permitam a estudar as

estruturas sociais e seus impactos na construção e modo de ação dos Estados.

V. ESTUDOS DE CASO

Essa sessão será dedicada à análise dos maiores casos de genocídios perpetrados ao

longo do século XX a partir de uma perspectiva de gênero, isto é, identificando como os

padrões generificados implícitos nas mentalidades sociais tornaram as experiências de
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homens e mulheres distintas. Contudo, é necessário ressaltar que aqui não cabe uma visão

qualitativa dos fenômenos discutidos, uma vez que não se trata de mensurar o sofrimento das

vítimas, mas sim demonstrar como a violência é instrumentada com base no gênero.

Ademais, será possível observar como em todos esse casos a distinção biológica entre macho

e fêmea se tornou uma estratégia genocida que implicava não somente na destruição física,

mas também estrutural e cultural dos grupos nacionais atingidos. Não obstante, para além

dessa divisão binária, os agressores direcionaram suas torturas com base em manifestações de

gênero mais íntimas, como a orientação sexual. No caso do Holocausto, por exemplo,

prisioneiros e prisioneiras homossexuais carregavam no peito o símbolo por não estarem

dentro das concepções de heteronormatividade, uma estrela rosa, nesse sentido as torturas

empregadas contra estes tinham como fim ser corretivas.

Dito isso, optou-se por dividir essa discussão em três abordagens: Clássica,

Contemporânea e Atual. Dessa forma, apresentando os casos concretos em ordem

cronológica e permitindo ao leitor compreender como a violência sexual empregada como

arma de guerra é um fenômeno antigo, apesar de os estudos sobre o tema serem recentes.

Nessa perspectiva, a exposição inicia-se no âmbito clássico, no qual será analisado o caso do

do Holocausto, seguindo para o debate contemporâneo com os ocorridos de Ruanda, e por

fim a abordagem atual com a análise dos recentes acontecimentos no Sudão.

Holocausto

O Holocausto judeu que se desenrolou durante a II Guerra Mundial (1939-1945) na

Alemanha nazista, como dito anteriormente, foi o primeiro caso de morticínio em massa a

receber o nome de genocídio. Assim inaugurando o campo dos genocides studies cujo os

primeiros estudos eram comparativos, isto é, utilizavam o caso do extermínio de judeus como

um tipo ideal para classificar outros fenômenos do tipo como genocídio. A princípio, o que

chamou a atenção dos pesquisadores na época foi o fato de nunca ter se visto antes um

aparato de proporções industriais com o objetivo de destruir toda uma população. Tanto que

os próprios nazista acreditavam ser impossível que as demais nações, após o término da

guerra, acreditassem que aquelas atrocidades foram cometida, até porque só descobriu-se

sobre os campos de concentração no final do conflito quando os exércitos dos Aliados

começaram a libertar os prisioneiros.

Os nazistas estavam certos de que ninguém acreditaria que seres humanos
seriam capazes de cometer tamanhas atrocidades, era a “inimagibilidade” do
Holocausto, sua inverossimilhança. Assim, em 1939 os nazistas começaram a
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caça aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, aos Testemunhas de Jeová,
aos deficientes físicos e aos doentes mentais utilizando - se de uma cruel
metodologia nunca antes registrada na História. Apostavam na descrença dos
povos quando tomassem consciência do que estava acontecendo (crimes em
massa).25

A estratégia nazista se encaixa perfeitamente no conceito de Lemkin, dado que com

base em teorias eugenistas, Hitler construiu um aparato estatal totalmente voltado para a

eliminação da raça tida como inferior a ariana, no caso os judeus e as minorias sociais.

Assim, iniciou-se um processo de marginalização social destes últimos que devido às novas

leis foram proibidos de conviver com a população alemã em escolas e universidades, por

exemplo. No que diz respeito a questão de gênero, em especial a condição das mulheres

judias, estas perderam a cidadania alemã por serem consideradas impuras, o que de acordo

com as teorias antissemitas daquele período significava ter o sangue contaminado - uma

noção claramente abstrata disfarçada de embasamento científico. Fundamentando-se nessa

perspectiva, o regime nazista criou mecanismos legais para controlar a natalidade e assim

garantir que os “impuros” não iriam se reproduzir. A “Lei de Prevenção dos Descendentes

Geneticamente Doentes” (1933), por exemplo, promoveu a esterilização forçada de cerca de

300.000 a 400.000 pessoas que tivessem deficiências físicas ou mentais, mais precisamente

cegos, surdos, esquizofrênicos, depressivos e alcoólatras. Aqueles que apresentassem alguma

dessas condições eram levados para os “tribunais de saúde genética”, estes formados por um

advogado e dois médicos que eram responsáveis por conduzir os processos de esterilização,

os quais além de irreversíveis podiam ser fatais. Outro mecanismo utilizado para garantir a

higienização racial foi o programa Lebensborn (1935), o qual tinha como objetivo impedir o

nascimento daqueles que fossem considerados inferiores à raça ariana, ou seja, promovia

abortos forçados. Aqui nota-se que ambos os instrumentos estavam voltados para o

impedimento da reprodução humana, na qual a mulher tem um papel fundamental, logo, estas

eram os principais alvos das esterilizações e lógico dos abortos.

Para além da questão da legislação estatal que por si só já configura uma violência,

ainda que indireta, às comunidades de judeus, ciganos e qualquer outra que não se encaixasse

na condição de raça ariana, o regime nazista criou uma estrutura sólida a fim de promover o

extermínio físico dessas populações. Os campos de concentração funcionavam como espaços

de aniquilação, nestes as condições de vida degradantes somadas às longas jornadas de

25 MUHLEN, Bruna Krimberg Von; SHEY, Marlene Neves. As mulheres e o Holocausto: dando visibilidade ao
invisível. Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, v. 9, n. 17,
nov.  2015. . p. 5-6
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trabalho forçado levou à morte de milhões de pessoas. Contudo, o grande destaque desse

aparato genocida foram as câmaras de gás, cuja capacidade de matar milhares de uma só vez

corroborou com a estratégia de eliminar todo um grupo nacional de forma rápida. Não

obstante, ao invés do que os nazistas pensavam, tamanha atrocidade não somente deixou o

mundo horrorizado, como também mobilizou investigações que permitiram a comunidade

internacional responsabilizar a Alemanha por crimes contra a humanidade. Ademais, as

pesquisas subsequentes tiveram por finalidade denunciar e documentar os horrores do

Holocausto para as gerações futuras, na esperança de que a história possa ensinar e com isso

prevenir que fenômenos dessa brutalidade aconteçam novamente.

No entanto, o trabalho aqui desenvolvido está longe de promover uma discussão

minuciosa acerca da estrutura de extermínio nazista, dado que o mesmo é voltado para uma

temática ainda não muito explorada - como tem-se visto ao longo dessa análise -, a questão

de gênero. A partir daqui será desenvolvido um estudo do Holocausto sob a perspectiva do

generocídio, ou seja, a demonstração de como homens e mulheres foram violados nos

campos de concentração com base nos estereótipos de gênero, dando-se maior destaque para

a violência empregada contra as mulheres, uma vez que, estas foram o principal alvo de

violência sexual utilizada para fins genocidas.

Com base nos relatos orais de sobreviventes do Holocausto, foi possível extrair

detalhes sobre o que acontecia nos campos de concentração. A partir de experiências pessoais

e testemunhos contados pelas vítimas documentou-se a história daquela época, e o mais

importante deu-se voz ao sofrimento de tantas pessoas, uma vez que o reconhecimento é

fundamental para promover a devida assistência a aqueles que ficaram vulneráveis após o

genocídio. Contudo, logo no pós-guerra, os depoimentos das mulheres foram silenciados

devido ao medo e vergonha das vítimas em revelar suas experiências e serem culpadas por

isso. Afinal, a estrutura social sob a qual vivemos culpabiliza a mulher que foi agredida

sexualmente, ao passo que isenta o homem da agressão com base nos “desejos naturais”

deste. As sobreviventes do Holocausto sabiam disso, tanto que nos primeiros relatos era

comum que estas dissessem que estavam na posição de testemunha das violações. No

entanto, com a ascensão de trabalhos que tratam a questão de gênero em particular, que

procuram ouvir as vítimas e denunciar o que estas passaram, muitas se sentiram à vontade

para contar a sua própria história.

Até os anos 80, não se discutia a experiência vivida pelas mulheres, no Holocausto.
Talvez por medo ou vergonha, instaurou-se um silêncio a respeito do que aconteceu
nos campos de concentração. Quando falavam, mencionavam o que alguma amiga
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ou irmã havia passado. Hoje, o assunto começou a ser mais discutido e diante desse
novo cenário, desembrulha-se a história de mulheres que sobreviveram e que, agora,
tentam recontar/registrar para nunca deixar esquecer o que fizeram a elas e a suas
famílias. A maioria delas entende que, se sobreviveram, provavelmente, retêm o
dever de contar. Deve-se cumprir hoje a missão de ouvir e escrever/reescrever, pois
a escrita é arma para perpetuar a memória e para impedir que a história se perca na
calada do esquecimento. 26

Nesse sentido, diversos estudos foram feitos com base em entrevistas, o que permitiu

não somente analisar os fatos, mas também constatar os sentimentos humanos vivenciados

por essas pessoas. Dessa forma, demonstra-se o caráter empático dessa metodologia, uma vez

que o leitor será impactado com sensações, as quais é capaz de compreender mesmo que não

tenha partilhado da experiência real.

Dito isso, após analisar o que contam as sobreviventes constatou-se que a ocorrência

da violência de gênero pode ser reconhecida desde a chegada das vítimas aos campos de

concentração. Muitas relatam que ao entrar no campo os soldados nazistas dividiam as

mulheres em duas filas, sendo uma destinada à morte imediata e a outra aos trabalhos

forçados. Todas eram obrigadas a ficarem nuas diante dos soldados que realizavam uma

inspeção íntima, aqui observa-se que para além do medo e da vergonha de estarem despidas

na frente de estranhos, é preciso levar em conta que muitas eram meninas que nunca tinham

sido tocadas por um homem antes. Entre aquelas que iam ser exterminadas, sob a justificativa

de que ali não havia estrutura para acolhê-las e de que não eram aptas para realizar os

trabalhos, estavam: grávidas, mães com seus filhos e idosas. Aquelas que seguiam com vida

iam passar por um processo de desinfecção, e tinham seus cabelos e pêlos pubianos raspados

para evitar a proliferação de piolhos. Contudo, além da violência com que era feito o

processo, as vítimas relatam que não era possível reconhecerem umas às outras sem os

cabelos, logo, observa-se como ferir a vaidade feminina pode ser um instrumento para

provocar a perda de identidade.

Many men and boys felt humiliated by the forced shaving of theirs heads (and the
cutting beards and sidelocks of orthodox men was a special humiliation of Jewish
men), yet many memoirs of women survivors report the loss of their own hair and
that of their friends as a traumatic experience, as a loss of individuality -sisters did
not recognize each other - and, in some cases, it even caused the onset of total
despair.27

27 AGASSI, Judith Buber. Jewish Women Prisoners of Ravensbruck: Who were They?. Oneworld Publications,
England, 2007, p. 256

26 MUHLEN; STREY, op. cit, p.4
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A partir do momento em que as mulheres se tornavam prisioneiras suas vidas

passavam a ser um verdadeiro inferno. Como dito acima, a figura feminina foi extremamente

estigmatizada na alemanha nazista, dado que estas eram as “responsáveis” por proliferar a

raça inferior. Sendo assim, as mulheres, sobretudo as judias, eram vistas como sub-humanos,

o que implicava na perda de compaixão e empatia dos nazistas por elas, um exemplo da

materialização dessa perspectiva eram as experiências médicas realizadas sobre o corpo

destas. Nesse sentido, verifica-se a perda de autonomia da vítima sobre si mesma enquanto

passava por procedimentos forçados de esterilização e aborto, este último perpetrado contra

mulheres grávidas que conseguiram escapar da morte imediata por não apresentarem barriga

ou que engravidaram no próprio campo em decorrência dos estupros cometidos pelos

soldados. No entanto, aquelas que se escondiam e conseguiam dar a luz viam seus filhos

serem assassinados diante de seus olhos após o parto, ou assistiam eles morrerem de fome,

visto que os soldados não permitiam que elas se alimentassem para assim impedir que

produzissem leite.

Em alguns campos de concentração conduziam-se experiências médicas de natureza
sexual em mulheres grávidas. Em testemunho, uma sobrevivente relatou que veio a
engravidar durante a reclusão e que conseguiu escapar à seleção para a câmara de
gás por algumas vezes até ser notada pelo “Doutor Mengele”. Ele permitiu a
concepção mas logo após amarrou os seios da genitora para que ela não pudesse
alimentar o recém-nascido. A mãe optou por matar seu bebê – utilizando morfina
obtida com uma mulher checa que trabalhava na enfermaria de Auschwitz – a ver o
filho morrer de inanição.28

A violência sexual era comum nos campos de concentração ainda que fosse proibido

pelas Leis de Nuremberg (1935) manter relações sexuais com as mulheres judias, o que

configurava crime de profanação racial devido a “contaminação”. Contudo, isso não impedia

os soldados nazistas de obrigar as mulheres a terem sexo com eles em troca de recursos

básicos para a sobrevivência - como a comida - e também de cometerem estupros. Em relação

à violência sexual, essa era usada como uma prática de aniquilação, visto que implicava em

traumas físicos e psicológicos não só na vítima, mas nas testemunhas também. Portanto, o

estupro era uma demonstração de poder não só masculina, mas também do regime nazista.

Em muitos relatos as vítimas descrevem o trauma causado pelo terror da experiência,

algumas ressaltam que a violação foi a primeira relação sexual que tiveram, outras dizem que

28 LIMA, Humberto Alves de Vasconcelos. Violência sexual em massa contra mulheres nos genocídios do
século XX. in: Proteção Internacional dos Direitos Humanos, Belo Horizonte, 2012. p. 92-93

29



nunca tinham presenciado algum tipo de ato sexual até aquele momento em que se tornaram

testemunhas de um estupro.

Ainda tratando da violência sexual, essa passou a ser sistemática quando Heinrich

Himmler, chefe da segurança de Hitler, decidiu que a criação de bordéis dentro dos campos

poderia aumentar o potencial tanto dos soldados nazistas quanto dos trabalhadores e

prisioneiros. Nesse sentido, os frequentadores eram divididos em classe, no topo estavam os

comandantes, em seguida os trabalhadores profissionais como cozinheiros, barbeiros e

funcionários dos correios, depois aqueles que trabalhavam nos campos e os operários das

fábricas, e por fim os prisioneiros. Estes últimos eram forçados pela SS a terem relações

sexuais com as prisioneiras do bordel a fim de aumentar sua produtividade, nesse caso muitos

homossexuais foram obrigados a fazer sexo com mulheres como uma forma de “cura”.

Como se não bastassem as crueldades feitas às mulheres, foram montados bordéis
por Heinrich Himmler, o chefe de segurança de Hitler. Ele acreditava
profundamente na potência sexual dos homens. Pensava que frequentar os bordéis
poderia forçar os homens a trabalharem mais, e que o próprio ato sexual teria uma
enorme capacidade de revigorar o trabalhador e ampliar sua produtividade. (...) … o
esquema de Himmler era de recompensas para os prisioneiros, em que “realizações
particulares” lhes garantiam menor carga de trabalho, alimento extra, bônus
financeiro e o “fornecimento de mulheres trabalhadoras em prostíbulos”.29

No que diz respeito às mulheres que eram forçadas a se prostituírem, verifica-se que

não havia judias, as “impuras”, mas tinha-se mulheres estrangeiras - alemãs, polonesas e

soviéticas - acusadas de subversão, isto é, que participavam de movimentos políticos como os

socialistas, comunistas e sionistas, também aquelas chamadas de “anti sociais”, ou seja,

desempregadas, pedintes e alcoólatras. Essas mulheres tinham entre 17 e 35 anos, e recebiam

um tratamento diferenciado dos das demais prisioneiras - não que isso fosse uma vantagem -,

que consistia em injeções de cálcio, banho de luz e desinfetantes. A rotina do bordel era das

7h às 22h, sendo que na parte da manhã era responsabilidade das prisioneiras limparem a

instalação, e durante a noite aconteciam as “visitas” por um período de duas horas. De acordo

com relatos das vítimas, havia uma fila de homens e cada um tinha cerca de 15 minutos para

realizar o que claramente pode ser chamado de estupro. No entanto, mesmo após a libertação

dos prisioneiros dos campos de concentração pelas tropas aliadas, às mulheres que estavam

presas nos bordéis não foram poupadas de mais violações, dado que há relatos de que esses

soldados estupraram prisioneiras de forma violenta após ocuparem os campos.

29 ARANTES, Sandra de Almada Mota. Memória e Esquecimento: uma relação indissociável nos relatos de
mulheres que sobreviveram ao maior genocídio do século XX, o Holocausto.Conexão Ci., Formiga/MG, Vol. 13,
Nº 1. p. 9-10
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Os russos chegaram e procuram algumas moças, sabe como é, fingimos que
estávamos muito doentes para que não tocassem em nós. Eles eram uns animais,
porque não tinham estado com uma mulher há muito tempo, pouco lhes
importando se ela está em um campo de concentração, se está doente, se tem
piolhos ou não. Não ligavam, e estupraram algumas moças. Por isso tivemos de nos
esconder debaixo das camas e de outras coisas. Foi uma luta o tempo todo. (apud.
ARANTES. 2018, p.96)

Tudo que foi exposto até aqui foi com base em estudos que continham relatos das

vítimas que passaram por diferentes campos de concentração, entretanto, um se destaca por

ser dedicado somente ao aprisionamento de mulheres, o campo de Ravensbruck (1939-1945).

As prisioneiras trazidas para Ravensbruck eram divididas em três categorias: prisioneiras

políticas, as quais eram presas por participarem de movimentos de resistências; as criminosas

que eram judias acusadas de desgraçar a raça; por fim as “anti sociais” que foram descritas

acima. Dito isso, as listas continham essas especificações que determinavam o destino das

prisioneiras, no caso das mulheres judias essas eram enviadas a Auschwitz para serem

exterminadas, enquanto que as outras serviriam para os trabalhos forçados. Em relação a este

último ponto, é necessário frisar que as condições de trabalho também eram uma sentença de

morte, só que de uma maneira lenta. Dado que, além do ambiente de insalubridade, se

tratando de um campo só de mulheres as atividades que exigiam maior força física, e que

comumente eram destinadas aos homens, eram atribuídas às prisioneiras por longas jornadas

acompanhadas de agressões físicas e psicológicas.

Além de encarceradas, as mulheres eram obrigadas a trabalhar como escravas
e faziam trabalhos mais leves como reparos de roupas, até trabalhos mais
pesados, semelhantes aos realizados pelos homens, carregando peso e
trabalhando como mão- de- obra em fábricas da época. (...) Era mais difícil para
elas porque elas faziam construções, carregavam madeira, árvores. Eram
coisas   muito  pesadas.30

Sendo Ravensbruck um campo só de mulheres, estas ficavam em uma situação de

extrema vulnerabilidade, uma vez que a violência de gênero era empregada de forma ainda

mais acirrada. No imaginário social alemão, mesmo antes do nazismo, a figura feminina era

vista como dotada de virtude e fragilidade, e atribuía-se a esta um papel modesto e subjugado

em relação ao homem como em qualquer outro país ocidental. Entretanto, como se tem

verificado ao longo dessa discussão, observa-se que em uma situação de conflito - na qual a

mulher não é nem o inimigo em si, mas sim um meio de atingi-lo - as violações perpetradas

contra estas são ainda mais cruéis. Dito isso, e somando a perspectiva nazista que essas

30 MUHLEN; STREY, op. cit, pág. 15
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prisioneiras eram sub-humana, conclui-se que Ravensbruck era um ambiente propício para a

ocorrência de um generocídio, o que de fato aconteceu, visto que não se tratava apenas do

extermínio com base na etnia, mas também no gênero. Não obstante, no final da guerra foi

preciso acelerar o processo de aniquilação das prisioneiras, sendo assim, as estruturas das

câmaras de gás utilizadas em Auschwitz foram instaladas em Ravensbruck para promover o

genocídio de milhares de mulheres antes que os Aliados chegassem.

Um lugar onde eram totalmente violadas e desumanizadas; onde havia trabalhos
forçados, espancamentos, não raro, mortes enquanto tarefas eram executadas, casos
de crueldade, crimes específicos de gênero, como abortos forçados, esterilização,
prostituição forçada. Depois de ter sido suspenso o uso de câmaras de gás nos
campos mais ao leste da Europa, ainda foi construída uma câmara de gás em
Ravensbruck. “Eles levaram partes das câmaras desmanteladas em Auschwitz, e ,
ali exterminaram seis mil mulheres, este foi o último extermínio em massa da
história do nazismo”31

Ruanda

O caso ruandês é de extrema importância para a compreensão dos estudos sobre

generocídio, visto que após o conflito o Tribunal Penal Internacional de Ruanda (1994) foi o

primeiro organismo internacional a reconhecer o estupro e a violência sexual como práticas

genocidas, em decorrência dos depoimentos colhidos no caso Akayesu. Contudo, antes de

adentrar no genocídio em si é preciso olhar para os eventos históricos que levaram ao

massacre da população Tutsis pelos Hutus que estavam no poder naquele momento. Dito isso,

é necessário ressaltar que o conflito de Ruanda está longe de ser uma disputa entre tribos

rivais, isto é, não se pode reduzir este em termos étnicos. Portanto, não cabe aqui a visão

ocidental de que os povos africanos não são civilizados - lembrando que este é um conceito

estritamente europeu - e por isso brigam entre si. Nessa perspectiva, nota-se que a influência

das ações colonialistas da Europa durante o século XIX sobre o continente foram as

principais catalisadoras para o sentimento de rivalidade entre Tutsis e Hutus.

Nesse sentido, a partir de 1884 com a partilha da África feita na Conferência de

Berlim, a Bélgica passou a ter o controle sobre o território ruandês, e assim começou a

“organizar” a população conforme seus interesses. Logo no início do processo de colonização

promoveu-se uma divisão entre Tutsis e Hutus, no entanto, esta não foi feita com base em

critérios plausíveis - assim como qualquer outra distinção étnica - uma vez que a

mentalidade europeia se baseava em abstrações para impor seus padrões nas comunidades

que colonizava. Dessa forma, a divisão entre os povos em Ruanda foi pautada em suas

31 ARANTES, op.cit, pág. 6
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características físicas, e aquelas que fossem mais próximas às feições europeias teriam uma

posição mais favorável dentro da nova sociedade que estava sendo implementada. Portanto,

os belgas foram responsáveis por garantir o estabelecimento de uma elite Tutsi, a qual passou

a usufruir de benefícios políticos e da distribuição de recursos. Ademais, a segregação foi

fortemente institucionalizada por meio da distribuição das novas identidades, por exemplo,

que continham a informação de qual etnia o cidadão pertencia.

...trouxeram balanças, fitas métricas e compassos e saíram pesando ruandeses,
medindo sua capacidade craniana e realizando análises comparativas da
protuberância relativa de seus narizes. Claro que os cientistas encontraram aquilo
em que haviam acreditado o tempo todo. Os tutsis tinham dimensões “mais nobres”,
mais “naturalmente” aristocráticas que as dos “rústicos” e “brutos” hutus. No
“índice nasal”, por exemplo, o nariz médio tutsi era dois milímetros e meio mais
longo e quase cinco milímetros mais fino do que o nariz hutu médio.32

Posto isso, observa-se que os Tutsis foram favorecidos em detrimento dos Hutus, o

que torna compreensível - ainda que isso não justifique um genocídio - o levantamento destes

últimos contra os primeiros, a final os próprios sistemas de opressão tornam o contexto social

propício para as insurreições daqueles que se sentem subjugados. Esse é o caso da “revolução

social” em 1959 , por exemplo, promovida pelos Hutus durante o período de transição da

independência de Ruanda que tirou o rei Tutsi do poder e implantou a República. No ano

seguinte, foi eleito o presidente do país, entretanto, este só conseguiu governar até 1973

quando o general Hutu Juvénal Habyarimana realizou um golpe de Estado. A partir disso,

iniciou-se um processo violento de perseguições à população Tutsis, o qual não foi

imediatamente contestado em vista do caráter autoritário do governo. Assim sendo, foi

possível institucionalizar a discriminação étnica, visto que a distribuição de recursos e dos

postos era feita em quotas cujo o fundamento era as “proporções étnicas”.

Além dos impasses políticos descritos acima, a situação econômica de Ruanda acabou

se tornando cada vez mais crítica em decorrência do autoritarismo. Durante a crise de 1989,

por exemplo, os preços do café e do chá,as principais commodities do país, despencaram, e a

fim de conter os prejuízos Habyarimana passou a desviar o dinheiro das ajudas

internacionais. Nesse contexto, a comunidade internacional pressionava o governo para que

os investimentos fossem destinados à reestruturação econômica do estado, porém, suas

exigências não foram atendidas e por isso as ajudas foram cortadas, o que fez com que

Habyarimana aumentasse os impostos. Em decorrência disso muitos jovens ficaram

desempregados e aqueles que pertenciam à etnia Hutu foram recrutados para compor as

32 Apud TREIS; MORAIS, 2006, p. 113
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milícias organizadas pelo próprio governo, em troca estes recebiam recursos para a

sobrevivência deles e de suas famílias.

Nessa análise, nota-se que o cenário em que Ruanda se encontrava era crítico e

favorável para o romper de um conflito, sobretudo uma guerra civil que seria a materialização

da oposição entre Tutsis e Hutus. Todavia, o grande estopim para o derramamento de sangue

foi a queda do avião do general Habyarimana, o qual voltava de um encontro com o

presidente da Tanzânia em que discutiu-se a questão da instabilidade no território ruandês.

Em decorrência do acidente os Hutus culparam a UNAMIR33 e a oposição pelo ocorrido, e

declaram guerra aos Tutsis. Nesse ponto, é importante destacar que toda a distinção imposta

desde a vinda dos europeus teve forte influência nas atrocidades cometidas contra a

população Tutsi, uma vez que a disseminação do ódio contra esta acontecia de maneira

arbitrária, sobretudo por meio do rádio, uma vez que a maioria dos cidadãos não era letrada.

Logo, não demorou muito para que o sentimento revanchista fosse inflamado e um enorme

genocídio fosse perpetrado durante 100 dias em Ruanda contra aqueles que não somente

fossem da etnia Tutsi, mas também que tentavam escondê-los ou fazer algum tipo de

oposição. Assim sendo, morreram entre 800.000 e 1.000.000 de pessoas pelas mãos e facões

das tropas e milícias do governo, as quais também foram responsáveis pelo estupro de cerca

de 250 a 500 mil mulheres.

Diante disso, a violência sexual foi empregada de maneira sistematizada durante os 3

meses do genocídio que se seguiram, além disso, verificou-se que esta era uma arma

estratégica para desestabilizar a identidade da comunidade Tutsi. Dado que, a sociedade

ruandesa daquela época apresentava fortes características patriarcais, isto é, as condições de

vida da mulher estavam atreladas aos patriarcas de sua família, ainda que os papéis de mãe e

esposa fossem bastante respeitados na cultura Tutsi. Portanto, as violações cometidas contra a

figura feminina era um instrumento de ataque à estrutura daquela sociedade.

Nessa análise, nota-se que nas mentalidades estavam implícitas nas agressões que

colocam a mulher numa mera condição de objeto. Ademais, outras abstrações culturais como

o “mito da mulher Tutsi” endossaram a violência e a humilhação das vítimas. Uma vez que

estava presente no imaginário social que as mulheres Tutsis eram mais belas e sexies, ou seja,

inalcançáveis para os Hutus que durante anos foram subjugados, portanto, sentiam-se

desprezados por elas. A fim de utilizar esse ressentimento como uma motivação para a

perpetração do genocídio, as propagandas do governo disseminavam que as mulheres Tutsis

33 Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda
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faziam uso desse poder de sedução para espionar e se infiltrar nas comunidades Hutus e

depois dominá-las. Sendo assim, empregou-se estupro como um ato revolucionário e um

direito do grupo majoritário.

De acordo com os relatos das sobreviventes deste período, a violência sexual era

ordenada pelo próprio governo, e grande parte dos estupros foram realizados em público e

eram de caráter coletivo. Os comandantes eram os primeiros a realizar a agressão e os

soldados faziam o mesmo logo em seguida, não obstante, a tortura poderia durar apenas

alguns minutos, no caso de a vítima ser executada após o término da violação, ou por dias.

Aliás, deixar a mulher viva fazia parte do método genocida, visto que nos depoimentos

muitas expressão que mesmo implorando pela morte os soldados Hutus preferiam mantê-las

vivas a fim de perpetuar o terror, como mostra a citação abaixo. Em decorrência da violência

sistematizada, mulheres e meninas tiveram suas genitálias dilaceradas e morreram devido a

brutalidade dos ferimentos ou de infecções, contudo, aquelas que sobreviveram carregam

marcas físicas e também psicológicas.

During the genocide we were at the mercy of interahamwe/militias. They beat us,
raped us and fed us when they wanted to do so. I didn't know how many times
they raped me and how many interahamwe raped me. I remember when I asked to
them to kill me they refused.34

Contudo, para além das consequências, a violação de uma mulher Tutsi tinha como

objetivo a humilhação tanto da vítima como de sua comunidade. Em relação à primeira,

observa-se que a degradação era feita por meio da violência direta a partir do ato físico que

acarretava na perda de controle sobre o próprio corpo. Além disso, retomando a questão do

imaginário social acerca da mulher Tutsi, os soldados da milícia faziam questão de proferir

em voz alta o seu prazer ou “decepção” por estar com uma mulher Tutsi, enquanto cometiam

o estupro. Entretanto, a desumanização decorrente da violência sexual não atingia somente a

figura feminina, mas também o grupo nacional ao qual ela pertencia. Dado que, as noções

patriarcais pesavam sobre as sobreviventes que na ocorrência do genocídio eram adultas

casadas ou meninas virgens.

Nessa perspectiva, o estigma da prostituta recaia sobre estas, assim gerando medo e

culpa, e consequentemente a marginalização social. As que tinham marido, por exemplo,

relatam que após o estupro tinham dificuldades para se relacionarem com seus parceiros,

tanto no sentido de falar sobre o que aconteceu, mas também no âmbito sexual. Para aquelas

34 MUKAMAN, Donatilla e COLLINS, Anthony. Rape Survivors of the Rwandan
Genocide. Critical Psychology, v. 17, p. 140-164, 2006. p.149

35



que ainda eram virgens, o estupro representava a perda de perspectiva de um futuro seguro.

Visto que na sociedade ruandesa a primeira relação sexual era um rito de passagem da

menina para a mulher, o que fora do casamento era extremamente condenável. Sendo assim,

muitas dessas jovens foram expulsas da comunidade Tutsi e não conseguiram se casar, logo,

ficaram sem acesso às condições básicas de vida.

Como visto acima, os padrões de gênero implícitos nas mentalidades sociais têm

efeitos reais e físicos, como no caso do estupro, mas também estruturais, dado que ocorre a

marginalização das vítimas com base em estereótipos, assim deixando estas sozinhas para

lidar com as consequências decorrentes da violência sexual como a gravidez forçada e as

doenças sexualmente transmissíveis. Dito isso, nota-se que os ferimentos resultantes das

ações genocidas são permanentes e atingem as gerações posteriores. Tratando-se da gravidez

forçada, por exemplo, o estigma que cerca as mulheres faz com que estas arrisquem suas

próprias vidas na tentativa de fazer um aborto - que em Ruanda seguiu sendo ilegal mesmo

após o genocídio devido a forte influência religiosa no país - ou acabem com suas vidas por

meio do suicídio. Quando não fosse possível interromper a gravidez, não era raro que os

recém nascidos fossem vítimas de abandono ou infanticídio. Aqui não cabem julgamentos

morais sobre as decisões dessas sobreviventes, que além da culpa e vergonha que sentiam,

carregavam dentro de si o que poderia ser uma contínua lembrança de seu sofrimento.

These desperate acts reflect the psychological impact of the violence on the
women survivors of rape. In other cases women abandoned their babies after
giving birth. The Family and Promotion of Women Ministry of Rwanda estimated
that 80 percent of the mothers raped decide to abandon their babies (Matloof
1995). According to reporter, some women abandoned infants on the doorsteps of
ministries, saying that “they are children of the state. 35

Por outro lado, aquelas que optaram por não só dar a luz, mas também cuidar das

crianças que foram fruto de um estupro se tornaram mães solteiras em um contexto

estigmatizado e de extrema pobreza. Ademais, os filhos dessas mulheres jamais foram aceitos

pela comunidade Tutsi, uma vez que estes eram vistos como filhos do inimigo, sendo

chamados de “crianças do demônio” ou “pequenos assassinos”. Nesse sentido, observa-se

que a noção de linhagem estava atrelada a figura do pai, ou seja, o agressor por meio da

violência sexual desmoralizou toda uma sociedade ao gerar uma vida com seu sangue. Não

35 MUKANGENDO, Marie Consolée. “Caring for Children Born of Rape in Rwanda”, in: CARPENTER, R.
Charli. Born of War: Protecting Children of Sexual Violence Survivors in Conflict Zones. Kumarian. USA,
2007. pág.43

36



obstante, essa mentalidade também estava presente nos militantes Hutus, os quais

acreditavam que por meio da gravidez forçada estariam realizando uma limpeza étnica.

Posto isso, não é difícil compreender como o futuro dessas crianças era incerto diante

dessa marginalização, afinal, em uma sociedade patriarcal como a ruandesa era difícil que as

mulheres conseguissem sobreviver por conta própria, sobretudo, aquelas que foram

violentadas durante o genocídio. Um grande impasse para estas, por exemplo, era a aquisição

de um local para morar, visto que as propriedades somente eram passadas de pai para filho e

que em meio a crise econômica, na qual o país se encontrava, muitas não conseguiam

emprego e consequentemente não podiam pagar o aluguel.

Contudo, somado às essas questões mais imediatas, a grande parte da mães temiam

não ter o tempo suficiente para criar seus filhos, uma vez que os casos de Aids dispararam em

Ruanda em decorrência dos estupros sistemáticos e as condições de saúde eram precárias

para garantir tratamento de tantas pessoas. Sendo assim, muitas crianças ficaram órfãs e não

tinham como recorrer às famílias ou demais membros da comunidade de suas genitoras, dado

que estas foram abandonadas por ambos. É importante destacar, que a propagação do vírus do

HIV foi proposital durante o genocídio de Ruanda, tanto que o governo chegou a retirar dos

hospitais homens que estavam em tratamento para compor os batalhões de estupro. Dessa

forma, segundo dados da UNICEF, por volta de 70% das vítimas de estupro tinham a doença.

Após a essa exposição de como o estupro foi empregado com uma estratégia de

guerra, podemos adentrar na discussão de como o caso ruandês proporcionou o

reconhecimento, por parte do comunidade internacional, deste como prática genocida a partir

do caso Akayesu. Jean Paul Akayesu ocupava o cargo de bourgmestre36 na comunidade de

Taba no período de 1993 a 1994, e com isso este era responsável pela administração política

da região, o que incluía o controle sobre a polícia local e das regiões rurais. Nesse sentido, o

Tribunal Internacional de Ruanda julgava os crimes de genocídios cometidos sob o comando

de Akayesu, e a princípio foi tratada apenas a questão da violência direta perpetrada contra

civis desarmados. Contudo, antes que a sessão se encerrasse uma mulher levantou e relatou o

estupro de sua filha de seis anos por três homens que faziam parte das milícias lideradas por

Akayesu, e completou dizendo que o próprio havia participado de estupros coletivos na

região, o que foi confirmado por outras testemunhas logo em seguida. Segundo o relatório do

Tribunal:

36 Autoridade máxima nas pequenas comunidades dentro dos municípios, logo, subordinada ao poder da
prefeitura.
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Alegações de violência sexual vieram à atenção da Câmara pela primeira vez
através dos relatos da testemunha J, uma mulher Tutsi que disse que sua filha de
seis anos de idade foi estuprada por três membros da Interahamwe quando eles
foram matar o pai dela. Em juízo, a testemunha J também afirmou que ela ouviu
falar que meninas estavam sendo estupradas no bureau commune.37

Diante disso, a Corte coletou provas de que Akayesu não somente sabia das violações,

como também não fez nada para impedi-las, até porque ele mesmo as ordenava. E concluiu

que o estupro e a violência sexual foram utilizados para promover a aniquilação da etnia

Tutsi, portanto, configurava uma ação genocida. Dado que, devido às evidências de que o

estupro causa grandes danos físicos e mentais, foi possível correlacionar o ato com o crime de

genocídio. Ademais, qualificou-se este como crime de guerra e contra a humanidade. Dessa

forma, passou a incluir no Direito Internacional o conceito de estupro genocida, o qual o

Tribunal definiu como:

O Tribunal considera violência sexual, que inclui estupro, como qualquer ato de
natureza sexual que é cometido sobre uma pessoa, sob circunstâncias que são
coercitivas. A violência sexual não é limitada apenas a uma invasão física do corpo
humano, e pode incluir atos que não envolvem penetração, e sequer contato físico.38

Sudão - Genocídio em Darfur e as manifestações de 2019

Nessa última análise de caso, será feita uma discussão acerca do generocídio

perpetrado durante o período de 2003 a 2008 na região de Darfur, que está localizada na parte

oeste do Sudão e faz fronteiras com a Líbia, o Chade e a República Centro Africana. Assim

como os demais países do continente, o território sudanês foi colonizado por europeus, mais

precisamente pelos ingleses. Portanto, é necessário considerar que a interferência britânica no

modo de organização social dentro desse espaço afetou o relacionamento entre os povos que

ali viviam, sobretudo, a maneira como reconheciam as identidades uns dos outros. Nessa

análise, as etnias que habitavam a região tais como Fur, Masalit e Zaghawa foram divididas

geograficamente por Dars, ou seja, cada uma destas passou a ocupar um espaço de terra

pré-definido pelos colonizadores, logo, DarFur é onde estão aqueles que pertencem ao grupo

nacional Fur. No entanto, as populações que também ali viviam e se identificavam como

árabes foram excluídas dessa demarcação, e assim se tornam nômades. Contudo estas e as

demais etnias que estavam separadas continuavam a transitar pelo território de maneira

pacífica, dado que o costume das relações prevaleceu diante da perspectiva civilizatória

europeia de que era necessário separar “tribos rivais”. Além disso, os eventuais conflitos

38 Apud. TRINDADE, 2019, p. 67
37 Apud. TRINDADE, 2019, p. 66
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eram resolvidos por mecanismos locais de solução de controvérsia estruturados pelos

próprios povos da região, logo, mais uma amostra de que a implementação do modelo cívico

europeu era desnecessária.39

Dito isso, a partir da década de 1980 a instabilidade na região de Darfur devido a seca

e a crise econômica, tem-se uma atmosfera propícia para o desenrolar de animosidades

sociais embasadas por fortes discursos de supremacia identitária. Em 1989, mediante a um

golpe de Estado, Omar al- Bashir assume o poder - no qual ficará até 2019 - e instaura projeto

de arabização e islamização do país; isso significa que este passa a disseminar abertamente a

superioridade árabe em relação aos não-árabes. Nesse sentido, é preciso destacar que essa

distinção não estava pautada em características físicas do indivíduo, mas sim na maneira com

que este formava sua identidade. Sendo assim, eram considerados árabes aqueles que se

identificavam com a língua e a cultura árabe, e também com a religião islâmica, os quais

pertenciam aos grupos nômades apresentados acima. Logo, os não-árabes eram os que não

reconheciam os elementos citados como parte de sua identidade, pois pertenciam às demais

etnias de natureza africana como a Fur, a Masalit e a Zaghawa e que tinham seu espaço

definido. Posto isso, fica claro que havia um sentimento revanchista que somado aos

discursos acerca da predominância árabe no Estado corroboraram para o despontar de um

genocídio.

Nessa perspectiva, a estratégia de Omar al-Bashir de “dividir para governar” consistia

em alimentar a oposição entre árabes e não-árabes para promover a islamização do Estado,

tanto que o próprio financiava com instrumentos militares as milícias árabes como a

Janjaweed em Darfur. Ademais, o projeto de arabização sudanês ia de encontro aos interesses

de outros líderes como os de Muhammar Khadafi, chefe de estado na Líbia, o qual pretendia

formar um cinturão árabe na região do Sahel. Devido a essa aproximação ideológica entre os

dois países, Khadafi passou a ter margem para agir na região, sendo assim, Darfur se tornou

um espaço para incursões militares que tinham como finalidade conquistar o Chade, o que

beneficiou as milícias, dado que conseguiram ter acesso a mais recursos militares.

Em contraposição às mentalidades supremacistas endossadas por al-Bashir, os povos

não-árabes começaram se organizar em movimentos rebeldes como o Justice and Equality

Movement (JEM) e o Sudan Liberation Movement/Army (SPLM/A). Estes, por meio de

ataques a estruturas do governo, protestavam contra a falta de assistência do Estado às vilas

civis de Darfur que estavam sofrendo com os ataques dos nômades. Uma dessas ações

39 CAMPOS, Paula Drumond Rangel. As Relações de Gênero e o Crime de Genocídio: Uma Análise Crítica das
Violências contra o Gênero e da Construção de Identidades em Darfur. p. 125
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ocorreu no dia 25 de abril ao aeroporto de Al-Fashir, cuja a autoridade é do grupo SLA, este

foi o estopim para a perpetuação do genocídio, uma vez que a resposta estatal foi bastante

agressiva.

Nesse contexto, o Estado sudanês impôs restrições aos não-árabes acerca do acesso a

recursos para sobrevivência e passou a incentivar investidas violentas contra estes.

Entretanto, o mesmo se dizia isento de suas ações diante da comunidade internacional ao

afirmar que o conflito não era de caráter político, mas sim de uma disputa entre tribos rivais

pelos recursos da região, e completava com a ideia de que as atrocidades eram cometidas por

ladrões e mercenários, portanto, pintava um inimigo imaginário. Enquanto isso, a Janjaweed

utilizava equipamentos do exército nacional para atacar alvos civis, os bombardeios

realizados com aviões Antonov, por exemplo, eram direcionados a mercados e mesquitas,

notadamente lugares com uma maior concentração de pessoas. Dessa forma, buscava-se

aniquilar a população tida como não-árabe e ao mesmo tempo suas estruturas de

sobrevivência, dado que com os mercados destruídos esta não teria onde buscar alimento, já

no caso das mesquitas a agressão era direcionada à história e tradição do grupo nacional, ou

melhor, a sua identidade cultural. Assim sendo, nota-se que instaurou-se um cenário de

genocídio a partir de 2003 - porém, com base em fundamentos de supremacia identitária mais

antigos - que até o ano de 2008 matou cerca de 4,24 milhões de pessoas e deixou 2,420

milhões em situação de refúgio.

Após essa discussão acerca dos elementos políticos, sociais e identitários que levaram

ao conflito, pode-se partir para a análise dos padrões de gênero presentes nas ações genocidas

que culminaram em experiências distintas para homens e mulheres, logo, estas configuram

um generocídio. No caso sudanês, é interessante observar como a instrumentalização da

violência de gênero usada nos ataques encontrava legitimidade nas próprias leis do país,

sobretudo em relação à figura feminina. Após o golpe de 1989, o papel da mulher na

sociedade sudanesa passou a ser de cuidadora das bases da comunidade, ou seja, de educar as

futuras gerações de acordo com os princípios e moralidades do islã. Nessa perspectiva,

adotou-se uma política que retirava as mulheres do espaço público, dado que estas foram

proibidas de trabalhar sob a justificativa de que eram propensas a seduzir os homens nesses

ambientes. Sendo assim, muitas foram demitidas ou forçadas a se aposentar, principalmente

aquelas que ocupavam altos cargos no governo. Ademais, estas foram obrigadas a trocar seus

thobes por burcas pretas, pois, argumentava-se que as roupas tradicionais eram transparentes

demais para que “boas mulheres” usassem, não obstante, também proibiu-se itens

relacionados a vaidade como jóias, perfumes e maquiagens. Portanto, nota-se que a mulher

40



deveria manter sua virtude intacta e submeter-se ao homem que passou a ser sua principal

fonte de segurança econômica, nesse sentido, o casamento se tornou uma garantia de

sobrevivência para esta ao passo que ia de encontro aos interesses do Estado. Visto que a

homogeneização árabe do país era um projeto nacional, o governo arcava com os custos do

dote e do enxoval dos noivos para que estes se unissem para dar “bons filhos muçulmanos”,

com base em um discurso de Maomé que se referia a importância do casamento para que os

indivíduos seguissem os ensinamentos do islã.

Dessa forma, observa-se a imposição de valores conservadores que transformou toda

uma sociedade ao ponto de assegurar privilégios a um determinado grupo, ao mesmo tempo

em que legitimava a aniquilação do outro. Assim, criou-se uma hierarquia social cujo o topo

era ocupado pelos homens árabes, os quais diferentemente dos não-árabes não precisavam

que suas mulheres saíssem para trabalhar, pois, não eram preguiçosos como os “outros”.

Nesse ponto, é necessário destacar em como a noção de supremacia era derivada a partir da

construção da figura do “outro”, isto é, daquele que era tido como inferior, e como isso recai

não somente sobre o homem não-árabe, mas na mulher também, uma vez que esta estava no

último degrau da estrutura social.

Em decorrência disso, é de se esperar que essa distinção se materialize nos ataques a

população não-árabe, pois, essa subjugação estava presente nas mentalidades dos

perpetradores da ação genocida. Em relação aos homens, o imaginário social era de que além

destes serem inferiores e preguiçosos, também eram subversivos ao governo, logo, deveriam

ser combatidos em nome da segurança nacional. Portanto, ao colocar estes como rebeldes

justificava-se as execuções realizadas pela Janjaweed e pelo exército cuja estratégia implícita

era de evitar a formação de grupos de resistência. Sendo assim, inventou-se os “Tora Bora” -

nome derivado de uma cadeia de montanhas no Afeganistão - que fazia alusão aos ladrões de

estrada, ou seja, eram uma ameaça aos árabes. Ademais, caracterizava-se estes como

“terroristas” para que aos olhos da comunidade internacional não parecesse um genocídio, e

sim uma ação de autodefesa. Dito isso, observa-se que ao classificar um inimigo como

altamente perigoso, este deixa de ser visto como um indivíduo cívil e passa a ser uma ameaça

à ordem do Estado.

… a conexão de homens com imagens de rebeldes e a perseguição destes em
função dessa associação indica a presença da relação aqui investigada, ou seja,
de que as percepções e condutas dos perpetradores estão informadas por
pressupostos de masculinidade e feminilidade. Destarte, os homens são as principais
vítimas de massacres justamente em função da construção de masculinidade que
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conectam a sua imagem com a pressuposição de resistência física e possível
contingente de combate. 40

A partir dessa construção da imagem do rebelde em torno da figura masculina - a qual

seria capaz de se levantar contra o governo, uma vez que no imaginário social está presente a

noção de que cabe ao homem enfrentar militarmente aqueles que tentam ferir sua

comunidade - criou-se a perceção de que as “esposas dos Tora Bora” permitiam que mais

insurgentes surgissem. Nesse sentido, o estupro - semelhante ao caso da ex-Iugoslávia - fora

utilizado como uma estratégia para limpeza étnica, visto que a mentalidade de caráter

patrilinear estava implícita nos costumes sudaneses. Além disso, as violações eram coletivas

e ocorriam em público e eram acompanhadas por dizeres pejorativos como “escrava”, “suja”

e “cadela” que enfatizavam a hierarquia identitária do agressor, ao mesmo tempo em que

legitimava sua ação de “limpar” o sangue inferior e assim “clarear os bebês”.41 Assim como

nos casos discutidos anteriormente, a violência sexual foi empregada de maneira estratégica a

fim de humilhar não somente a vítima, mas a comunidade a qual pertencia.

Visto que deixar as vítimas vivas fazia parte da estratégia para destruir as identidades

dos grupos não-árabes, nota-se que devido as noções de “boa mulher sudanesa” estarem

presentes no imaginário social e também previstas em lei, ocorria a marginalização daquelas

que foram violentadas. Assim, estas ficavam sem a assistência de sua comunidade e sem

segurança econômica, uma vez que a culpabilização por ter colaborado com o estupro

impedia que elas mantivessem o casamento ou conseguissem se casar. Não obstante, a

situação era ainda pior quando as vítimas ficavam grávidas, pois acreditava-se que só era

possível a mulher engravidar de uma relação sexual consentida. Desse modo, a consequência

se tornava uma evidência de adultério de acordo com a Shari’a, cuja penalidade era a prisão,

100 chibatadas em praça pública ou a morte no caso de a vítima ser cassada.

Posto isso, a análise a ser desenvolvida a seguir acerca dos acontecimentos ocorridos

entre dezembro de 2018 e abril de 2019 no Sudão, tem o intuito de demonstrar como os

padrões de gênero ainda estão implícitos nas ações de repressão da população. Nesse sentido,

as manifestações contra Omar al-Bashir, que levaram a sua deposição em abril de 2019,

foram uma consequência da insatisfação popular decorrente de três décadas de autoritarismo

e seguidas crises na economia. No final do ano de 2018, o aumento triplicado do preço do

pão em meio a uma alta inflação foi o estopim para que a população saísse às ruas pedindo o

41 Em alguns relatos as vítimas afirmam que os agressores enquanto cometiam o estupro falavam que estariam
fazendo isso para que os futuros bebês tivessem a pele mais clara como a dos árabes, a qual era classificada
como “vermelha”, enquanto a dos não árabes era negra.

40 CAMPOS, op.cit, p.150
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fim da ditadura de al-Bashir, que tentou conter a movimentação por meio da imposição de um

toque de recolher das 18h às 6h, o qual ao falhar foi motivo suficiente para mandar o exército

conter a situação. Contudo, isso não amedrontou os manifestantes que continuaram a

protestar mesmo após a deposição de al-Bashir, e da instauração de um governo de transição

de caráter militar.

Nesse contexto, observou-se uma grande participação das mulheres nos protestos,

tanto que estas representavam 70% dos manifestantes (BRITTO, 2018, p.1). Ademais, a foto

de uma estudante de 22 anos discursando em cima de um carro no meio da multidão deu

visibilidade às demandas femininas, porém, também as violações que estas sofriam. De

acordo com uma denúncia realizada pelas forças de paz da ONU publicada no dia 02 de

dezembro de 2018, 125 mulheres e meninas haviam sido estupradas em um período de 10

dias. Entre as vítimas a faixa etária era de 10-65, e também contabilizava mulheres grávidas

(DW, 2018, p.1), estas últimas violadas não só para causar intimidação, mas com a finalidade

de provocar um aborto, dado que as mentalidades patrilineares discutidas acima ainda estão

presentes no imaginário social sudanês. Segundo a Unmiss:

Os estupros tiveram como alvo mulheres e meninas que estavam viajando a pé de
seus vilarejos para a cidade de Bentiu. (...) As agressões sexuais foram cometidas
por homens jovens vestidos com uniformes militares e roupas civis que, além de
estuprarem as mulheres, as agrediram e roubaram perto das localidades de Nhialdu
e Guit. (...) "Esses ataques violentos ocorreram numa área controlada pelo governo,
e este tem a principal responsabilidade pela segurança dos civis" assinalou o chefe
da Unmiss, David Shearer, ao qualificar os estupros de ações "absolutamente
abomináveis".42

Nesse sentido, observa-se que os elementos de ação utilizados durante o genocídio em

Darfur (2003-2008) estão sendo perpetrados atualmente, contudo, o contexto é diferente uma

vez que a figura do rebelde agora é feminina, no entanto, esta não faz uma oposição militar,

pois acredita na conquista dos direitos representativos. Graças a essa movimentação, o novo

primeiro-ministro Abdallah Hamdok afirmou que dará às mulheres maior participação

política. Tanto que nas eleições democráticas de 2022 está previsto que 40% das cadeiras do

parlamento sejam destinadas às mulheres. Assim, criando espaço para que pautas femininas

sejam abordadas em nível nacional, visto que al-Bashir além de implementar leis que

restringiram os direitos civis das mulheres, também cortou investimentos nas áreas de saúde e

educação destinados a estas. Outro ponto importante, é de que as poucas mulheres que se

42 ONU DENUNCIA ESTUPRO DE 125 MULHERES NO SUDÃO DO SUL. DW, 02 de dezembro de 2018.
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tinha no governo faziam parte das elites, portanto, se tratava de uma subrepresentação das

questões reais.

Nessa perspectiva, se torna necessária uma análise acerca dos elementos da fotografia

descrita acima, que proporcionou ao mundo conhecer as manifestações das mulheres na atual

conjuntura do Sudão, e também sobre as características culturais que estas carregam como

forma de protesto. A foto mencionada anteriormente é de Alaa Salah, nesta a estudante

aparece falando para a multidão que a cerca em trajes tradicionais de suas ancestrais, os já

mencionados thoubes. Não obstante, as vestes são da cor branca que na cultura local

representa recomeço, além de ser uma clara referência às antigas rainhas e princesas

guerreiras Kandake que habitavam o reino Kush, o qual estava nos territórios do atual Sudão

a mais de 3000 anos. Portanto, esses trajes típicos configuram um instrumento de resistência

e que permite se comunicar com a população que identifica os valores implícitos na tradição.

Essa imagem que impactou o mundo e foi amplamente divulgada pelas redes sociais, teve um

impacto muito maior dentro do próprio país, dado que após três dias da divulgação Omar

al-Bashir foi deposto e preso (BRITTO, 2019, p. 2) Por fim, se tratando de um fenômeno no

tempo presente será preciso esperar para que os resultados das manifestações se

materializem, no entanto, já é possível afirmar com base na proeminência das ações

femininas que a nova sociedade sudanesa será diferente daquela que em 1989 foi brutalmente

instituída.

VI. CONCLUSÃO

No presente trabalho, buscou-se demonstrar como a questão de gênero está implícita

nas relações internacionais e tem impactos reais na vida das pessoas. Acredito que esse

objetivo tenha sido atingido com sucesso, visto que primeiramente abordou-se os principais

conceitos que em seguida foram aplicados a casos reais. Dessa forma, levando o leitor por

meio de um raciocínio lógico a compreender como as assimetrias binárias entre os sexos

estão internalizadas tanto nos percusores quanto nas vítimas de um genocídio. Assim, este

sendo capaz de compreender como e porque homens e mulheres vivenciam experiências

distintas antes, durante e depois do conflito.

Retomando a temática do início, na argumentação aqui desenvolvida entende-se que o

gênero é um conjunto de símbolos, portanto é uma estrutura fluida capaz determinar modelos

de ação nos indivíduos, seja qual for a sociedade em que estes estão inseridos. Logo,

observa-se que agir de acordo com padrões tidos como feminino e masculino nada mais é do

que uma performance. Os papéis previamente definidos encontram-se estabelecidos nas

mentalidades, como as noções de virilidade e passividade, por exemplo, as quais foram
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amplamente discutidas nesse texto. Nessa perspectiva, observou-se que as diferenças são

socialmente construídas, dado que desmistificamos as justificativas biológicas a partir do

pensamento de Simone de Beauvoir. Portanto, fica claro que as assimetrias contribuem para a

manutenção de toda uma estrutura de poder, e nesta a figura da mulher se encontra na posição

de oprimido. Em decorrência disso, no campo das relações internacionais, esta se encontra

fora dos espaços de discussões políticas e assim tendo sua história e particularidades

suprimidas. Em meio à obscuridade das perspectivas femininas, surge a Teoria Feminista para

expor a orientação masculina da disciplina e como esta iguinora determinadas ações e

consequências da guerra. Desse modo, as teóricas pioneiras conseguiram desenvolver as

primeiras análises em que o gênero era colocado como um ator na política internacional.

Após, a exposição do conceito de gênero adentramos na definição do que é genocído

a partir dos primeiros estudos desenvolvidos sobre o tema por Raphael Lemkin. Ademais,

seguimos para composição dos genocides studies e seus três níveis de análise, o que

possibilita observar como o campo se desenvolveu de forma rápida e abrangente. Essa sessão

foi fundamental para lançar luz sobre o senso comum de que genocídio se configura apenas

como um exterminío físico. Visto que, a partir dos estudos de Lemkin, a ação não é

direcionada somente aos corpos biológicos, mas também às suas estruturas fundamentais de

vida, isto é, padrões culturais e identitários. Entender os processos genocidários dessa forma é

de extrema importância para compreender como a questão de gênero está implícita nesses

contextos.

Nesse sentido, a partir das discussões acima foi possível unir ambas em um novo

conceito, o generocídio, o qual coloca em análise o fator gênero como uma estratégia

genocida. Aqui ressaltamos como essa abordagem se aplica nas relações internacionais, dado

que este é um campo que abrange os estudos estratégicos. Sendo assim, é necessário entender

que para além das questões beligerantes existem as simbólicas. Nessa parte, acredito que foi

devidamente provada a relação entre poder de fogo e a posição masculina privilegiada nas

estruturas de dominação. Uma vez que foi demonstrado a partir de experiências reais como o

estupro é uma arma de guerra, sobretudo utilizada para desmoralizar um grupo alvo como um

todo, dado que essa é uma ação que visa atingir os padrões culturais e morais. Além do mais,

é importante destacar que a violação contra corpo feminino é um meio e não o fim, pois a

mulher é colocada na condição de Outro e não de inimigo.

Por fim, foram apresentados três estudos de casos reais em ordem cronológica, os

quais além de serem um forte recurso argumentativo proporcionam ao leitor a identificação

de padrões que se repetem ao longo da história. Partiu-se do Holocausto - primeiro caso
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entendido com genocídio - dando destaque na experiência das mulheres que durante muito

tempo se mantiveram silenciadas. Dado que os primeiros estudos acerca dessa tragédia são

datados dos anos 1940, mas as perspectivas femininas somente foram consideradas 40 anos

mais tarde a partir das abordagens feministas nas ciências sociais. Em seguida, abordamos o

episódio de Ruanda, o qual foi de extrema importância para que o estupro fosse considerado

uma arma de guerra e uma prática de genocídio. E finalizamos com os acontecimentos no

Sudão em 2019, em que a ascensão de vozes femininas que mesmo sendo reprimidas por

meio da violência sexual, foram fortes suficientes para derrubar um ditador e promover uma

nova estruturação política.

Esse foi um trabalho longo elaborado no decorrer de dois anos de pesquisa. É uma

pequena pequena diante da complexidade do tema, porém é objetiva. Acredito que cumpra

bem o seu papel de apresentar o emprego da violência de gênero em conflitos armados a um

leitor curioso. A análise aqui desenvolvida a partir dos olhos de uma jovem universitária tem

como principal função produzir um conhecimento de qualidade e acessível. Em um campo

tão fluido como o das relações internacionais que está em constante movimento, o presente

trabalho visa contribuir com uma nova perspectiva e com isso propor soluções para

problemas que não são vistos. Não cabe mais entender o sistema internacional como um

embate entre Estados, pois são as populações civis as principais vítimas das ações

beligerantes, nas quais estão presentes as mentalidades de seus perpetradores. Nesse sentido,

espero que a minha pequena contribuição ajude a clarear a mente das gerações futuras para

que as Relações Internacionais sejam de fato uma disciplina do eixo das ciências sociais

aplicadas.
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