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RESUMO 

 

Com o aumento significativo do número de casualidades civis e de refugiados em decorrência 

de conflitos armados nas últimas décadas, a necessidade de se encontrar formas mais eficazes, 

democráticas e abrangentes de se adquirir, manter e consolidar a paz é cada vez mais urgente. 

No entanto, a inclusão de mulheres em negociações oficiais de paz e a valorização de suas 

experiências, saberes e discursos ainda estão longe do ideal de igualdade. A perpetuação de 

uma noção fixa de feminilidade e masculinidade e da hierarquização das pessoas em função 

dos valores que lhes são atribuídos devido ao seu sexo biológico cria uma estrutura de poder 

que propaga um entendimento de mundo e uma noção de verdade que não garantem que 

mulheres tenham suas necessidades atendidas e suas peculiaridades respeitadas. Devido ao fato 

de assuntos relacionados à guerra e à proteção do Estado ainda serem associados à 

masculinidade, as mulheres são afastadas dos altos cargos políticos e militares e das posições 

de tomada de decisão. Apesar dos esforços do Conselho de Segurança da ONU de mudar essa 

realidade através da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança, a mera presença de mulheres nos 

espaços oficiais de negociações de paz não é suficiente para que elas influenciem os rumos dos 

processos, garantindo assim, que a parcela da população que representam tenha suas 

necessidades atendidas. Este trabalho lançará uma luz sobre o porquê de o mero aumento da 

quantidade de mulheres nos espaços de negociações oficiais de paz não ser suficiente para 

corrigir as injustiças culturais/valorativas e a exclusão política que lhes são impostas e como, 

apenas medidas que busquem aumentar o poder de influência das mulheres nesses processos 

serão capazes de democratizar a luta pela paz. Construída sobre o tripé Gênero, Poder e 

Segurança, esta pesquisa será realizada através da análise dos benefícios que a inclusão de 

mulheres com poder de influência em negociações de paz pode proporcionar à aquisição da paz 

e da aplicação dos conceitos de Afirmação e Transformação, da filósofa Nancy Fraser, à 

realidade das mulheres no contexto das negociações oficiais de paz.  

Palavras-chave: Mulheres, Negociações de Paz, Afirmação e Transformação. 
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ABSTRACT 

 

With the significant increase in the number of civilian casualties and refugees resulting from 

armed conflicts in recent decades, the need to find more effective, democratic and 

comprehensive ways of acquiring, maintaining and consolidating peace is becoming more 

urgent. However, the inclusion of women in official peace negotiations and the valuing of their 

experiences, knowledge and speeches are still far from the ideal of equality. The perpetuation 

of a fixed notion of femininity and masculinity and the hierarchization of people according to 

the values that are attributed to them due to their biological sex create a power structure that 

propagates an understanding of the world and a notion of truth that do not guarantee women’s 

needs will be met and their peculiarities will be respected. Because issues related to war and 

state protection are still associated with masculinity, women are put away from high-ranking 

political and military positions and from decision-making roles. Despite the efforts of the UN 

Security Council to change this reality through the Women, Peace and Security Agenda, the 

mere presence of women in official peace negotiations is not enough for them to influence the 

course of peace processes, ensuring that the portion of the population they represent will have 

their needs met.This work will cast a light on why the mere increase in the number of women 

in official peace negotiation venues is not enough to correct the cultural / value injustices and 

political exclusion imposed on them, and how, only measures that seek to increase their power 

of influence in these processes will be able to democratize the struggle for peace. Founded on 

the tripod Gender, Power and Security, this research will be carried out by the analysis of the 

benefits that the inclusion of influential women in these negotiations can bring to the acquisition 

of peace and the application of the concepts of Affirmation and Transformation, by philosopher 

Nancy Fraser, to the reality of women in the context of official peace negotiations. 

Key-words: Women, Peace Negotiations, Affirmation and Transformation. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

Segundo o Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil (UNIC Rio)1, no início 

do século XX, os civis correspondiam a apenas 10% do total de mortos durante conflitos 

armados. Ao fim do mesmo século, esse percentual cresceu para 90%. Ao contrário do que 

muitos pensam, essas fatalidades não são causadas apenas por efeitos colaterais da guerra, mas 

também por atos intencionais de forças rebeldes e estatais.  Em 2012, 95 mil pessoas2 morreram 

em decorrência dos 38 conflitos armados que se produziram em 24 países, dentre eles, Síria, 

México, Afeganistão, Sudão, Sudão do Sul, Colômbia, República Centro-Africana, República 

Democrática do Congo, Mali e Mianmar.  

Dados do Institute for Economics and Peace (IEP) mostram que, em 2014, apenas 11 

dos 162 países analisados pelo instituto não estavam envolvidos em nenhum conflito. De acordo 

com o Global Peace Index publicado, em 2018, pelo mesmo instituto, no ano passado, o impacto 

econômico da violência na economia mundial foi de US$ 14,8 trilhões. A pesquisa realizada 

pelo IEP demonstrou que o mundo está menos pacífico hoje do que em qualquer outro período 

da última década. Além disso, as tensões, conflitos e crises iniciados entre 2008 e 2018 

continuam sem solução.  

Em um mundo em que os refugiados representam quase 1%3 da população mundial, é 

urgente a discussão sobre formas de se garantir a longevidade da paz. No entanto, essa discussão 

não deve focar apenas na segurança das fronteiras nacionais e na aniquilação de grupos rebeldes 

ou de grupos políticos ditatoriais. É imprescindível que um conceito de paz mais abrangente e 

inclusivo passe a ser aplicado para que sejam atendidas as necessidades de todos os que 

compõem uma nação.  

                                                
1 Acesso através do seguinte endereço:  

https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-crescente-numero-civis-mortos-em-conflitos-armados/ Último acesso: 

15 de setembro de 2018.  
2 Dado da  Academia de Genebra, disponível no seguinte endereço:  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/12/conflitos-armados-causaram-morte-de-95-mil-pessoas-no-mundo-

em-2012.html Último acesso: 15 de setembro de 2018.  
3 Dado do Global Peace Index de 2018, publicado pelo Institute for Economics and Peace. Acesso através do 

seguinte endereço: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf Último 

acesso: 15 de setembro de 2018.  
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Para que isso seja possível, toda a população envolvida no conflito armado deve estar 

presente no âmbito das negociações oficiais de paz e ter voz para expressar suas opiniões, 

discursos e soluções e lutar para que medidas que lhes favoreçam não sejam excluídas do acordo 

de paz. Infelizmente, no que concerne a participação feminina nas negociações oficiais de paz, 

isso ainda não é uma realidade. Uma pesquisa da ONU, realizada em 2012, mostra que, de 1992 

a 2011, menos de 4% dos signatários de tratados de paz eram mulheres. A pesquisa evidencia 

ainda que, no mesmo período, as mulheres representaram menos de 4% dos participantes e 

menos de 10% dos negociadores durante discussões oficiais sobre a paz. 

Muito tem sido feito para que esse quadro de subrepresentatividade numérica mude, no 

entanto, o mero aumento da quantidade de mulheres presentes nos processos oficiais de 

aquisição, manutenção e consolidação da paz não é suficiente para a transformação dessa 

dinâmica. Sem que haja um trabalho de valorização das experiências e saberes femininos e de 

dissociação das experiências masculinas das experiências humanas, os discursos, opiniões e 

vivências das mulheres continuarão a possuir um apreço social menor do que os dos homens. 

Dessa forma a presença delas nos espaços de negociação de paz não produzirá nenhum efeito 

positivo à mudança social tão necessária para transformar os acordos de paz em documentos 

que abranjam as necessidades das mulheres vítimas das consequências dos conflitos armados.    

 

1.1 Motivação 

 

 A escolha do tema desta pesquisa nasceu do entendimento de que, por representar 

metade da população mundial, as mulheres devem ter as mesmas oportunidades de acesso à 

representatividade política que os homens. Uma negociação de paz não apenas se limita a 

alcançar a paz entre partes conflitantes, mas atua também de forma a impulsionar reformas 

culturais, institucionais, estruturais e relacionais.  

Dessa forma, negar às mulheres a possibilidade de estarem presentes nesses processos 

e de terem suas vozes ouvidas e experiências respeitadas é negar a um grupo social que, 

frequentemente, sofre com violências associadas ao seu gênero, como a sexual e a doméstica, 

injustiças econômicas e culturais/valorativas e exclusão educacional  a oportunidade de poder 

participar dessas reformas e de influenciar o futuro de sua nação, a fim de construir uma 

sociedade que lhe garanta direitos, igualdade e respeito.  

 A análise do atual cenário de representação quantitativa e qualitativa feminina nos 

processos de solução pacífica de conflitos foi a responsável pela definição da proposta deste 
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trabalho e motivou o estudo de como a adoção de medidas afirmativas e transformativas visando 

à inserção de mulheres nas discussões sobre paz e segurança podem influenciar positivamente 

ou negativamente a luta das mulheres por uma noção de Segurança mais sensível às questões 

de gênero e por um espaço de debate mais inclusivo, que leve em consideração as necessidades 

das mulheres afetadas por conflitos armados.  

 

1.2 Justificativa 

 

 Apesar dos esforços internacionais para se atingir igualdade de representação entre os 

gêneros nos âmbitos das discussões sobre Segurança e dos processos de solução pacífica de 

conflitos, simbolizados pela adoção da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança pelo Conselho 

de Segurança da ONU, através da publicação da Resolução 1325 (2000), a igualdade de 

representação oficial quantitativa entre homens e mulheres nas negociações de paz ainda está 

longe de ser alcançada em uma escala global. Ainda mais precária é a inclusão qualitativa dessas 

mulheres nos processos de aquisição da paz, a valorização de suas opiniões, propostas e 

experiências e o atendimento de suas necessidades.  

Em vista disso, se justifica um estudo que busca entender as consequências de medidas 

que objetivam apenas aumentar o número de mulheres presentes nesses espaços e de medidas 

que, mais do que isso, destinam-se a transformar as estruturas e valores sociais que mantêm as 

mulheres afastadas da representação política, de forma que seus discursos e posicionamentos 

passem a ter o mesmo valor que o dos cidadãos do sexo masculino, garantindo, assim, que as 

reivindicações desse grupo social cheguem aos acordos de paz.   

  

1.3 Objetivos e Organização do Trabalho 

 

Ao explicar como a compreensão de performance influencia o entendimento da 

sociedade sobre o gênero e as práticas identitárias a ele associadas e como o poder negativo se 

instaurou na sociedade ocidental como a definição predominante de poder, se buscará  

esclarecer, no capítulo dois, de que maneira as relações de poder estabelecidas pelo grau de 

valorização atribuído a cada um dos gêneros foram utilizadas na construção de um conceito de 

Segurança ligado a ideais de performance de masculinidade hegemônica e o porquê de ser 

urgente a reformulação dessa noção de Segurança, de forma a liberá-la das amarras da 
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hierarquia de gênero, para que se possa atingir um grau de representatividade política 

democrático entre homens e mulheres.  

O capítulo três propõe esclarecer de que contexto nasceu a necessidade de criação de 

uma Agenda de Mulheres, Paz e Segurança, por parte do Conselho de Segurança da ONU, além 

de apresentar o panorama atual da presença feminina em negociações de paz, os motivos que 

impedem mulheres de participarem dessas negociações como representantes oficiais de seus 

governos e o que elas fazem para atuar na luta pela paz mesmo quando afastadas dos espaços 

oficiais de debate e negociação. Para comprovar que a inclusão de mulheres com voz ativa em 

processos de aquisição de paz é benéfica tanto para os interesses gerais da negociação quanto 

para a garantia das demandas femininas, serão indicados resultados de negociações de paz que 

obtiveram a participação oficial de mulheres com alto grau de influência. 

No capítulo quatro, através da apresentação da definição dos conceitos de afirmação e 

transformação segundo Nancy Fraser, será discutida uma solução para as injustiças econômicas 

e culturais/valorativas enfrentadas pelas mulheres, além de uma solução para os problemas de 

subrepresentatividade numérica de mulheres em processos de aquisição, manutenção e 

consolidação da paz e de desvalorização de seus discursos e experiências. Através de uma breve 

explanação sobre as relações entre discurso e poder a partir da perspectiva foucaultiana, no 

capítulo 5, será demonstrado o porquê de ser tão importante a valorização das vozes femininas 

em contextos de negociações de paz e será realizada uma comparação entre resultados de 

negociações em que mulheres tiveram um forte grau de influência e resultados de negociações 

em que as mulheres, apesar de estarem presentes em grande quantidade, não possuíam tanto 

poder de ação.  

No capítulo 5, também será definido o conceito de influência, serão apresentados fatores 

que podem impactar o grau de importância que as falas das mulheres possuirão ao longo das 

negociações, além de algumas medidas que podem ser adotadas pela ONU, por grupos da 

sociedade civil, delegações oficiais e mediadores para que as vozes e experiências das mulheres 

sejam mais valorizadas e seu poder de intervenção nos rumos do acordo cresça de forma a 

garantir que as demandas femininas entrem nas pautas de discussão.  

 

1.4 Metodologia e Trabalho Realizado 

 

O seguinte trabalho foi desenvolvido através de uma análise qualitativa e quantitativa 

da participação de mulheres em processos de aquisição, manutenção e consolidação da paz, 
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iniciados entre a década de 1990 e a década de 2010. Como a pesquisa visa estudar os impactos 

da inserção de mulheres em negociações oficiais de paz através de medidas afirmativas que 

buscam apenas o aumento do número de representantes femininas e medidas transformativas 

que se empenham em causar uma mudança na forma como a sociedade enxerga as mulheres e 

as performances associadas à feminilidade, de forma a garantir que suas vozes sejam ouvidas e 

suas demandas atendidas, tanto a análise quantitativa quanto a qualitativa foram necessárias 

para que sua proposta fosse atingida.  

Para a realização da pesquisa, foi adotada a pesquisa documental como principal 

metodologia. Ela esteve presente através da seleção e análise de documentos públicos, 

produções midiáticas, cartas, relatos, acordos, tratados, resoluções, relatórios, estudos e ensaios 

publicados, principalmente, pela ONU, ONU Mulheres, pelo Liechtenstein Institute on Self-

Determination, International Peace Institute, Graduate Institute of International and 

Development Studies de Genebra, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ministério da 

Relações Exteriores do Brasil e pelo Georgetown Institute For Women, Peace And Security. 

Essas fontes de pesquisa também forneceram os estudos de caso apresentados ao longo do 

trabalho como sustentação para os argumentos defendidos.  
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Capítulo 2 

 

Mulheres e Segurança 

  

Ao longo deste capítulo, será analisado como o conceito de performance estudado por 

Goffman (1956) influi na noção de gênero e explica as restrições de ação que aos corpos 

humanos são impostas, no que diz respeito às formas de expressão do ser. Além disso, será 

abordado como o pensamento político ocidental fundamentou o poder negativo como a 

definição do poder predominante no senso comum e como o conceito de Segurança foi 

influenciado por instituições que fazem uso desse poder para construir discursos legitimadores 

da realidade que visam a defender. Por fim, será discutida a importância democrática de se 

repensar uma compreensão de Segurança que não perpetue as relações de poder baseadas no 

gênero e que incorpore vivências e experiências outras que as do sexo masculino.  

 

2.1 Gênero como Performance 

 

Ao afirmar que “vivemos em tempos não só de pós-modernidade, mas também de pós-

identidade” (Moita Lopes, 2008 apud Dib, 2014. p. 64), Moita Lopes faz uso da ideia de 

liquidez da vida pós-moderna proposta por Bauman (2001) para explicar um novo leque de 

possibilidades de ser. A liquidez, segundo Bauman (2001), surge no contexto pós-guerras 

mundiais e guerra fria. Em contradição com a sólida vida moderna, a característica básica da 

pós-modernidade seria a transmutação, pois, assim como um líquido, a sociedade, as relações, 

os indivíduos e as identidades pós-modernas seriam capazes de tomar novas e variadas formas 

em um curto espaço de tempo. Nada mais seria a longo prazo e, dessa maneira, surgiria uma 

era de pós-identidades, na qual todos poderiam ser, deixar de ser e ressignificar o ser de acordo 

com suas vontades. 

Goffman (1956) foi um dos primeiros autores a utilizar termos oriundos da dramaturgia 

para se referir aos recursos dos quais os seres humanos lançam mão a fim de se apresentarem 

socialmente. Para ele, os indivíduos estariam, a todo tempo e em todas as relações interacionas, 

dando vida a personagens sociais na tentativa de validar sua autoimagem e de se encaixar nas 

diferentes situações em que poderiam se encontrar. Cada ato performado por um indivíduo teria 

o objetivo de salvar sua face, ou seja, de manter intacta a imagem que seu ator reivindica para 
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si, a versão do seu eu construída e apresentada segundo os valores considerados positivos pela 

sua audiência. 

O termo “performance”, como definido por Goffman (1956), é qualquer evento, 

artístico ou não, que envolva a apresentação de comportamentos ensaiados ou pré-

estabelecidos, como uma peça de teatro, um show, uma procissão ou uma missa. Havendo um 

ator e um espectador, haverá um ato de performance. É esse caráter repetitivo e ensaiado da 

performance que deve ser destacado ao se estudar gênero como performance.  

Apesar de a era da pós-identidade propor que a existência social pode tomar a forma 

que desejar, Judith Butler (2004), também se apropriando da metáfora do teatro, explica que, 

por ser historicamente construído, o corpo não pode fazer uso de todas as possibilidades de ser 

referentes ao gênero, pois a sociedade da qual faz parte o constrange e o ataca com os valores 

que considera convenientes. Como em uma peça, o ator é até estimulado a interpretar o roteiro 

à sua maneira e possui certa liberdade de ação, contudo, essa liberdade acaba quando ele tenta 

infringir os limites estabelecidos pelo grupo do qual faz parte. 

 Desde o momento de seu nascimento, uma criança testemunhará atos performativos que 

associarão seu sexo biológico ao comportamento que deve adotar a fim de ser socialmente 

aceita. Esses comportamentos terão sido, independentemente do local de seu nascimento, 

estabelecidos historicamente, e qualquer divergência deles poderá ser reprimida com mais ou 

menos violência. Caso essa criança nasça com órgãos sexuais femininos, desde seu primeiro 

suspiro será ensinada a se comportar “como uma menina” e os ensinamentos que receberá 

poderão ser explícitos ou implícitos. 

 Os explícitos dizem respeito a repressões, orais e físicas, a comportamentos desviantes 

da norma, como quando uma menina prefere jogar bola a brincar de boneca e seu irmão a inibe, 

dizendo que bola não é “coisa de menina” ou quando seus pais lhe aplicam castigos físicos, 

mesmo que considerados leves, como uma palmada, pelo simples fato de ela estar sentada de 

pernas abertas ou fazer uso de um vocabulário considerado “chulo”, que apenas meninos 

poderiam utilizar. 

 Já os ensinamentos implícitos são os mais característicos da natureza performativa do 

gênero. São as instruções que são recebidas quase que inapercebidamente através da 

performance daqueles que rodeiam a criança. Ao ver sua mãe se maquiar todos os dias para ir 

ao trabalho, suas unhas pintadas e seus cabelos longos, ao ver mulheres nas ruas usando saias 

e vestidos e personagens femininos de desenhos animados rodeadas de objetos cor-de-rosa, essa 

criança naturaliza esses tipos de comportamento em sua mente e lhes associa a seu sexo 

biológico. 
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 Dessa forma, sua feminilidade é formada não apenas pelas suas próprias práticas 

performativas, mas também pelas das pessoas com quem convive. No palco da vida, ela é atriz, 

ao mesmo tempo em que é espectadora. Naturalmente, à medida em que for crescendo, será 

incitada a ser “original” e distanciar-se levemente das condutas “femininas”. No entanto, se 

esse desvio de comportamento for excessivo, será julgada e sua identidade, encarada com 

estranhamento. Tudo bem deixar de usar tanto rosa, mas jamais ela poderá abrir mão da 

maquiagem e das roupas justas sem sofrer as consequências sociais. 

Para Butler (2004), portanto, a forma como o indivíduo age e se condiciona não é 

consequência de uma suposta natureza masculina ou feminina inata que habita os corpos 

humanos, mas sim o resultado das ações que realiza e testemunha. Tudo isso pode ser resumido 

em uma das frases mais populares da literatura feminista:  "ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher" (Beauvoir, 1949/1980 apud Dib, 2014. p. 66). Assim, como defende Butler (2004), os 

corpos são cultivados desde seu nascimento para se tornarem símbolos histórico-culturais. 

Logo, para ser um homem ou uma mulher, é preciso adotar as características sociotemporais 

que a comunidade na qual habita define para cada um dos gêneros. 

Considerar que a feminilidade e a masculinidade são significados construídos social e 

temporalmente, que não são originados de nenhuma essência natural e que não possuem 

nenhuma relação real com os corpos biológicos que os simbolizam, torna possível fundamentar 

a crítica realizada por J. Ann Tickner (1997) de que as características atribuídas social e 

culturalmente aos homens, como poder, autonomia e racionalidade, são mais valorizadas, em 

detrimento de características atribuídas às mulheres, como fraqueza, dependência e emoção. 

Para Tickner (1997), a sociedade ocidental entende que ser um “homem de verdade” 

significa não possuir traços de uma personalidade feminilizada, o que faz com que as duas 

identidades sejam dependentes uma da outra para existir e para se posicionarem 

hierarquicamente como a mais e a menos admirada.  Desse modo, como defende Joan Scott 

(Scott, 1986 apud Tickner, 1997. p. 615), independentemente das possíveis variações que as 

relações entre os gêneros possam sofrer de uma cultura para outra, o gênero sempre será um 

indicador primário de relações desiguais de poder. 

 

2.2 Poder 

 

A compreensão do conceito de Poder é essencial para que se possa analisar as políticas 

de fomento à inserção de mulheres em discussões sobre Segurança e em negociações oficiais 
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de paz que vêm sendo praticadas desde a publicação da Resolução 1325 do Conselho de 

Segurança da ONU, a qual propõe um debate sobre Mulheres, Paz e Segurança e busca 

aumentar a participação e o envolvimento das mulheres na manutenção e promoção da paz e da 

segurança. Além disso, esse entendimento permitirá uma análise mais fundamentada da eficácia 

das medidas que vêm sendo adotadas, de forma que seja possível observar os impactos da 

implementação de ações focadas no aumento do número de mulheres nos processos de solução 

pacífica de conflitos e de ações comprometidas com a valorização de seus discursos e 

experiências. 

A forma como o pensamento político ocidental moderno construiu a noção de poder fez 

com que ele fosse retratado como um objeto, algo a ser retirado de muitos para ser possuído por 

poucos. Essa ideia de poder negativo se legitimou, principalmente, através do modelo de Estado 

absolutista, Estado esse em que o rei era tido como possuidor único do poder e seus súditos, 

assim sendo, se encontravam desprovidos desse. Para Albuquerque (1995), portanto, o 

pensamento ocidental traduz o poder como um conjunto de recursos oferecidos pelos membros 

da sociedade a seu soberano, que passa a ser o possuidor desse. 

O autor exemplifica o poder negativo através da figura do Leviatã de Thomas Hobbes: 

“um rei guerreiro, cujo corpo é composto por uma infinidade de corpos de seus súditos.” 

(ALBUQUERQUE, 1995, p. 107). Essa alegoria traduz o conceito de poder-soberania de 

Foucault, segundo o qual o poder seria tirado das regiões periféricas, colocado no centro 

político, ou seja, no rei ou presidente, nas mãos do qual seria utilizado para controlar os súditos, 

reprimir os que, porventura, se insurgissem e definir toda e qualquer ação que dissesse respeito 

ao Estado. 

Foucault, contrariando essa concepção, propõe que o poder, por não ser um objeto, não 

tem um possuidor. Como explica Albuquerque (1995), ao invés de representar o poder como 

uma força que se direciona do centro à periferia, a fim de submeter o povo, coletar seu poder e 

definir seu destino, Foucault apresenta uma concepção positiva do poder. Dessa forma, o poder 

irradia de baixo para cima, ou seja, dos súditos ao soberano, da periferia ao centro, o que faz 

com que “quanto mais alto na hierarquia de poder, menor a autonomia do indivíduo para alterar 

as redes de poder na sociedade.” (ALBUQUERQUE, 1995, p. 109). Assim, o soberano ou o 

chefe de Estado têm menos poder de mudar algo do que os que atuam na base da pirâmide 

hierárquica. 

O poder positivo se apresenta como um conjunto de relações assimétricas, nas quais 

ninguém é o detentor total do poder em todas as relações das quais faz parte. Ele não se limita 

às relações políticas e permeia todas as relações sociais, “configurando sempre um sistema de 
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correlação de forças desequilibradas, heterogêneas e instáveis” (DIB, 2014, p. 38). A dinâmica 

do poder positivo é ilustrada pela metáfora da "teia de aranha sobre as águas" (Nietzsche, 1873 

apud Dib, 2014. p. 38). Essa representação leva ao entendimento de que todos são possuidores 

do e submetidos ao poder em diferentes momentos e em diferentes relações sociais. 

A título de exemplo desse raciocínio, pode-se imaginar uma mulher que, por ocupar um 

alto cargo profissional, é vista como detentora do poder em seu ambiente de trabalho, mas que, 

em sua vida familiar, encontra-se em uma posição de submissão em relação a seu marido, que, 

apoiado pelos valores patriarcais da sociedade, é alçado ao posto de “chefe de família”. Deste 

modo, por transitar pela sociedade e devido ao fato de uma pessoa não o possuir em todas as 

relações que mantém, é gerado um sistema de distribuição de poder, o que leva a um 

desequilíbrio de forças sociais quando comparado com a ideia de que apenas os que ocupam 

altos cargos políticos e corporativos possuiriam poder. 

 Por ser o responsável pela instauração de relações e por permear todos os degraus da 

pirâmide social, o poder, através do discurso daqueles que o detém em determinado contexto, 

também produz conhecimentos e determina formas de saber.  Ter em mente que "as instituições 

e as diferentes áreas de conhecimento exercem poder na medida em que são construtoras e 

divulgadoras de discursos e verdades, criando fatos e instaurando realidades e possibilidades 

de existir e agir" (Fabrício, 2006 apud Dib, 2014. p. 39) será de vital importância para entender 

a próxima seção deste capítulo. Nela, será possível observar o porquê de a tradicional noção de 

Segurança, construída em um contexto sociotemporal pós-Segunda Guerra Mundial, durante o 

qual os conceitos relacionados à guerra eram definidos através da visão masculina do mundo, 

estar sofrendo críticas e reformulações de acadêmicas feministas de Relações Internacionais e 

como essas novas definições configuram uma movimentação do poder de decisão sobre 

assuntos de guerra e paz de um grupo social quase que inteiramente masculino para um com 

uma maior diversidade de gênero. 

 

2.3 Segurança e Questões de Gênero 

 

Historicamente, assuntos relacionados à guerra, às negociações entre altas cúpulas 

políticas internacionais e ao uso das forças armadas sempre foram e continuam sendo 

conduzidos por uma maioria masculina, como se, de acordo com Blanchard (2003), esses temas 

não envolvessem preocupações que afetassem diretamente a vida das mulheres. Apesar do 

trabalho de acadêmicas feministas ter coincidido temporalmente com as primeiras 
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conceituações sobre Segurança, apenas muito recentemente esses estudos têm sido levados em 

conta pela disciplina de Relações Internacionais. 

A compreensão de Segurança sempre esteve associada a “questões de guerra e paz em 

um sistema internacional de Estados-nações soberanos e autointeressados, com um foco 

particular em questões de estratégia militar.” (BLANCHARD, 2003, p.1289. tradução minha)4. 

Essa ideia de que o Estado seria o único protetor com o qual os cidadãos poderiam contar e que 

ele seria capaz de dar conta de todas as ameaças, que seriam sempre originadas do exterior, 

começou a ser questionada pelas acadêmicas feministas de Relações Internacionais, como 

Blanchard (2003) explica, a partir do momento em que se iniciou a problematização da noção 

de Segurança e do fato de as experiências femininas e das próprias mulheres sofrerem “uma 

exclusão baseada no gênero dos cargos de tomada de decisão.” (BLANCHARD, 2003, p.1290. 

tradução minha)5. 

Uma das precursoras dessas contestações foi a acadêmica J. Ann Tickner, que, ao revisar 

a definição de Segurança proposta pela escola realista de Relações Internacionais, expôs o fato 

de que a pressuposta total segurança garantida às mulheres por Estados liderados quase que 

exclusivamente por homens não era, de fato, absoluta.  Devido ao fato de as mulheres serem 

associadas a características subvalorizadas pela sociedade, como explicado anteriormente, o 

senso comum, segundo Tickner (1992), é de que elas não teriam força emocional suficiente 

para lidarem com as decisões de vida ou morte que envolvem a defesa de um Estado e, por isso, 

suas opiniões e experiências seriam desconsideradas.  

Conforme desenvolve Tickner (1992), as destruições causadas pela Primeira Guerra 

Mundial motivaram a busca por métodos para se impedir um segundo conflito de iguais 

proporções. Muitos esforços foram feitos durante o período entreguerras para que se alcançasse 

um estado de segurança coletiva internacional, sendo um desses a instauração da Liga das 

Nações. Quando os trabalhos da Liga foram associados aos motivos para a eclosão da Segunda 

Guerra, os teóricos da área partiram em busca de uma abordagem mais realista do mundo. Para 

os realistas6, “o conflito era inevitável: a melhor forma de garantir a segurança dos Estados, 

seria preparando-os para a guerra.” (TICKNER, 1992, p. 10. tradução minha)7. 

                                                
4 “...issues of war and peace in an international system of sovereign and self-interested nation-states with a 

particular focus on issues of military strategy.” 
5 “...gender-based exclusion from decision-making roles...” 
6 Considera-se que os pensamentos da escola Realista de Relações Internacionais foram sistematizados pela 

primeira vez na obra “Vinte Anos de Crise: 1919 - 1939” do historiador e jornalista britânico Edward Carr, escrita 

no início da década de 1930, mas publicada apenas em 1939.  
7 “...conflict was inevitable: the best way to assure the security of states is therefore prepare for war.” 
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Dessa forma, buscaram entender as causas para a guerra e as maneiras de se equilibrar 

a balança de poder das grandes potências militares. Como não havia uma entidade internacional 

para regular as ações estatais, viam o mundo como anárquico e prescreviam “o acúmulo de 

poder e de força militar para garantir a sobrevivência dos Estados.” (TICKNER, 1992, p. 11. 

tradução minha)8. A segurança coletiva internacional não mais era o foco, mas sim a segurança 

particular de cada Estado. Nos anos 1960, ainda segundo Tickner (1992), o Realismo começou 

a ser atacado devido ao fato de sua metodologia de pesquisa não ser fundamentada nos padrões 

positivistas. Surge, assim, o Neorealismo, uma tentativa de se encontrar uma explicação 

universal para o comportamento dos Estados baseada em empréstimos metodológicos das 

Ciências da Natureza e Exatas.  

Em seu célebre artigo “You Just Don’t Understand: Troubled Engagements Between 

Feminists and IR Theorists”, Tickner (1997) esclarece que, para os (neo)realistas, segurança se 

definia em termos militares e, por isso, incentivavam os Estados a aumentarem sua força bélica 

e desenvolverem estratégias para equilibrarem a balança de poder. Para eles, o sistema 

anárquico internacional seria o principal responsável pelos conflitos, não os fatores domésticos: 

“Estados são encarados como atores unitários cuja análise de características internas … não é 

vista como necessária para se entender suas vulnerabilidades.” (Waltz, 1979 apud Tickner, 

1997, p. 624. tradução minha)9. 

Na década de 1980, elucida Tickner (1997), surge um movimento de amplificação do 

conceito de Segurança, por parte de pacifistas, ambientalistas e políticos que defendem que 

segurança também diz respeito a aspectos econômicos e ambientais de um país. É desse 

conceito que a perspectiva feminista sobre segurança irá se aproximar, apesar de esse olhar 

sobre o mundo pós-guerra fria ainda não incluir uma perspectiva sobre mulheres e gênero.  

Tickner (1997) desenvolve a ideia de que, como as mulheres se encontram às margens sociais 

da maioria dos Estados, a perspectiva feminista de segurança, ao invés de se focar no Estado 

ou no sistema internacional, como prevê o Realismo, foca no indivíduo e na comunidade local. 

Tickner (1997) definirá segurança como a diminuição de todas as formas de violência, sejam 

elas físicas, estruturais ou ecológicas. 

Segundo Tickner (1997), as feministas condenam o sistema internacional tal como 

descrito pelos realistas como o responsável pelas inseguranças internas. Para elas, o fato de o 

Estado se preocupar apenas com ameaças externas permite a perpetuação de violências 

                                                
8 “...the accumulation of power and military strength to assure state survival...” 
9  “States are postulated as unitary actors whose internal characteristics … are not seen as necessary for 

understanding their vulnerabilities...” 
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internamente, sobretudo nos espaços residenciais, que ainda em muitos países, é o espaço de 

confinamento das mulheres. As acadêmicas feministas de Relações Internacionais 

problematizam o entendimento realista de segurança interna e anarquia externa. A perspectiva 

feminista de segurança analisa as consequências da guerra, ao invés de suas causas. O aumento 

de casualidades civis, as sanções econômicas, a busca por refúgio e a migração forçada que são 

impostas aos cidadãos dos países em conflito e a utilização do estupro de civis e da prostituição 

forçada como estratégias sistemáticas de guerra são alguns dos exemplos oferecidos por Tickner 

(1997) para ilustrar inseguranças internas em tempos de guerra. 

Além disso, em tempos de paz, também é possível testemunhar inseguranças que afetam 

diretamente a população feminina. Tickner (1997) apresenta essa realidade ao relatar a 

diferença salarial entre homens e mulheres presentes em quase todos os países do mundo, o fato 

de mulheres representarem, segundo dados do Human Development Report da ONU de 1995, 

70% da população mundial em situação de miséria e a dupla jornada de trabalho imposta 

culturalmente às mulheres, o que prejudica sua saúde, pois não dispõem do mesmo tempo de 

descanso que os homens, seu rendimento em seu posto remunerado e lesa suas oportunidades 

de aprimoramento profissional e educação continuada.  

De acordo com Tickner (1992), a figura do patriota, um homem, quase sempre um 

soldado, focado em proteger sua pátria, sua mulher e seus filhos, traduz um certo tipo de 

conduta, historicamente construída, como é possível concluir a partir da crítica da autora à 

escola realista, e supervalorizada, apesar de quase sempre violenta e capaz de atrocidades a fim 

de se garantir a defesa das fronteiras. Como explica Carol Cohn (Cohn, 1993 apud Tickner, 

1997. p. 614), o sistema de significados que envolve as noções de feminino e masculino 

continuará existindo e continuará ditando a forma de se enxergar o mundo e de ser enxergado 

pelo mundo, mesmo que homens e mulheres não consigam alcançar os ideais de gênero que 

lhes são impostos. 

Esse mesmo entendimento é compartilhado por R. W. Connell (1987), ao declarar que 

os atributos que, estereotipicamente, compõem a performance da masculinidade, como 

coragem, violência, poder, independência, racionalidade e força física, não correspondem à 

maioria das performances encenadas por homens. Independentemente de não condizer com a 

realidade, esses tipos de performances hegemônicas de masculinidade sustentam e legitimam o 

patriarcado no âmbito das políticas internacionais, já que é esperado de um Estado que consiga 

se proteger, ser autônomo e se autoajudar em um cenário de anarquia e desconfiança 

internacional, onde não há nenhum poder coercitivo supranacional para manter a ordem. Assim, 
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os Estados para sobreviverem e garantirem o respeito internacionalmente, adotam condutas 

associadas à idealização de masculinidade.   

Para Tickner (1992), portanto, é muito difícil se atingir um mundo mais justo e pacífico 

enquanto houver hierarquias de gênero nos estudos sobre política internacional, já que foram 

essas hierarquias que, segundo a autora, contribuíram para a perpetuação de inseguranças 

globais. Em sua obra “Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving 

Global Security” (1992), defende que o gênero deve ser introduzido como uma categoria de 

análise das questões de segurança estatal e na instauração de políticas militares, pois, para que 

as vozes femininas saiam das margens e para que a segurança seja equitativa, deve-se parar de 

equivaler os ideais de masculinidade à garantia de segurança nacional e as experiências 

masculinas às experiências humanas.  

Tickner (1997), baseada nos trabalhos de Evelyn Fox Keller (1985), Peterson (1992b), 

Carole Pateman (1988) e Tronto (1993), explica que essa desvalorização das experiências e do 

saber feminino nasce através da forma de se produzir conhecimento proposta pelo Iluminismo. 

Segundo a autora, as dicotomias racional/irracional, fato/valor, universal/particular e 

público/privado nascidas durante a Ilustração propõem uma valorização do saber masculino, já 

que as primeiras palavras de cada um desses pares apresentados foram as legitimadas como 

verdadeiras fontes de conhecimento e, ao mesmo tempo, são associadas à masculinidade. 

A partir do século XVII, quando os espaços de trabalho começaram a ser separados das 

moradias, em uma prévia do que seria intensificado pela Revolução Industrial, uma quantidade 

significativa de mulheres não mais conseguiu associar as tarefas domésticas e o cuidado com 

os filhos às atividades que lhes forneciam sustento. Portanto, enquanto seus maridos 

trabalhavam nas fábricas, foram renegadas a atividades domésticas não remuneradas, até hoje 

desvalorizadas socialmente. Essa separação entre espaço de trabalho público remunerado 

(fábricas) e privado não remunerado (casa) cresceu ao longo dos anos e as atividades realizadas 

fora dos locais de moradia passaram a ser mais prestigiadas. Como essas eram, 

majoritariamente, exercidas por homens, as experiências, o saber e o pensar masculinos foram 

se consolidando como legítimos. 

Reconhecendo que, ao invés do que muitos acadêmicos defendem, a disciplina de 

Relações Internacionais, o estudo de política internacional e as ações tomadas para a garantia 

de paz e segurança não são isentos de hierarquias de gênero,  o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas aprovou, no ano 2000, a Resolução 1325, a fim de estimular seus Estados-

membros a adotarem Planos Nacionais que visassem à inclusão de mulheres nas discussões 

sobre paz e segurança, admitindo, assim, o papel chave que a diversidade de gênero nessas 
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discussões teria para a resolução de conflitos, para a reconstrução nacional pós-guerra e para a 

instauração de uma paz mais duradoura. 
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Capítulo 3 

 

Mulheres e Paz 

  

Neste capítulo, serão analisados os esforços do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas para garantir a proteção de meninas e mulheres em contextos de conflitos armados e 

uma maior representatividade feminina em processos de solução pacífica de conflitos, 

manutenção da paz e sua consolidação, através da adoção da Agenda de Mulheres, Paz e 

Segurança. Ademais, será apresentado o panorama atual da presença feminina em negociações 

de paz, além dos motivos que impedem mulheres de participarem dessas negociações como 

representantes oficiais de seus governos. Ainda, através da exposição do ocorrido durante a luta 

feminina pela paz, no decorrer da segunda guerra civil da Libéria, será possível entender em 

que medida as alternativas extraoficiais que as mulheres adotam para alcançarem a paz em seus 

países as coloca em risco.  Finalmente, serão expostos resultados de negociações de paz que 

obtiveram a participação oficial de mulheres e como a garantia da representatividade feminina 

acelerou o processo de aquisição da paz.  

 

3.1 A Agenda de Mulheres, Paz e Segurança do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU)  

 

Como explicado pelas Nações Unidas, seu Conselho de Segurança, fundado em 1946, 

tem como principais funções garantir a manutenção da paz e da segurança internacional, 

investigar toda situação que possa desencadear um conflito internacional e determinar a 

existência de ameaças à paz. Por ser o Órgão responsável por emitir pareceres sobre temas tão 

sensíveis, todos os 193 Estados-membros da ONU são obrigados a acatar suas determinações. 

Para expressar suas decisões e opiniões acerca de um determinado assunto, o CSNU dispõe de 

uma variedade de instrumentos, sendo as resoluções as mais formais dentre eles.  

O Conselho de Segurança, no entanto, não é o único Órgão da Organização das Nações 

Unidas com o poder de aprovar resoluções. A Assembleia-Geral também possui essa 

competência, apesar de suas resoluções não possuírem o mesmo valor jurídico vinculativo que 

as do CSNU. Entendendo a situação precária de mulheres em conflitos armados e o aumento 



 
 
 

17 

 

 

das disparidades econômicas, de defesa e de saúde entre homens e mulheres resultantes desses 

conflitos, considerando que mulheres e crianças correspondem à maioria da população de 

refugiados e que também são os principais alvos de crimes sexuais de guerra e reconhecendo a 

exclusão das mulheres dos processos de negociação de paz, de reconstrução e reformas 

legislativas pós-guerra, o Conselho de Segurança da ONU, como exposto pela ONU Mulheres 

Brasil, adotou a agenda de Mulheres, Paz e Segurança (MPS).  

A fim de colocar em prática a Agenda de MPS, os 15 membros do CSNU, segundo o 

Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil, adotaram unanimemente, no ano 2000, a Resolução 1325. Foi a primeira 

vez em que a igualdade de gênero em ações voltadas para a garantia da paz e da segurança 

estava sendo promovida internacionalmente, ao reforçar que os impactos causados pelos 

conflitos armados são sofridos diferentemente por cada grupo de gênero.  Por meio desta 

Resolução, a ONU solicita aos Estados que aumentem a participação de mulheres em todos os 

níveis dos processos decisórios em instituições e mecanismos nacionais e na prevenção, gestão 

e resolução de conflitos e exige que o Secretário-Geral da ONU aumente a participação de 

mulheres como observadores militares e policiais, que nomeie mais mulheres como suas 

representantes especiais em missões, além de solicitar que ele proporcione aos Estados-

membros diretrizes e material de treinamento sobre a proteção, os direitos e as necessidades de 

mulheres. 

Além disso, a Resolução manifesta a necessidade de se incorporar a perspectiva de 

gênero nas operações de manutenção de paz, encoraja os esforços de desarmamento e 

reintegração a considerarem as necessidades distintas de homens e mulheres ex-combatentes e 

a levarem em conta as necessidades de seus dependentes. Ademais, pede a todos os 

participantes de negociações de paz que adotem uma perspectiva de gênero, considerando as 

necessidades e experiências femininas no contexto pós-conflito, incluindo as mulheres em 

todos os processos decisórios e de aplicação dos acordos de paz e garantindo seus direitos de 

propor soluções para os conflitos.  

A Resolução também exige que todas as partes de conflitos ajam de forma a protegerem 

meninas e mulheres de violências de gênero, principalmente o estupro e outras formas de abuso 

sexual, insiste que os Estados excluam crimes sexuais e outros tipos de violência contra meninas 

e mulheres das disposições de anistia, solicita que o caráter civil e humanitário dos 

acampamentos de refugiados seja respeitado e que as necessidades especiais de meninas e 

mulheres sejam levadas em consideração no momento do planejamento dos acampamentos. 
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Em suas últimas linhas, o Conselho de Segurança assume o compromisso de considerar 

perspectivas de gênero e os direitos das mulheres dali em diante e de garantir a consulta a grupos 

de mulheres locais durante missões de campo do Órgão. O Secretário-Geral é convidado a 

estudar os efeitos dos conflitos armados sobre meninas e mulheres e o papel das mulheres na 

consolidação da paz, a fim de gerar dados que possam ser apresentados ao Conselho e aos 

demais membros da ONU para que, a partir deles, estratégias possam ser traçadas para a 

consolidação da paz através de dimensões de gênero. Por fim, o Conselho se compromete a 

continuar ocupando-se da questão de Mulheres, Paz e Segurança.  

Essa promessa será cumprida por meio da publicação de mais sete resoluções sobre a 

matéria ao longo dos quinze anos que se seguiram. Nos parágrafos operativos da Resolução 

1820 (2008), o CSNU vai além em sua luta contra a violência sexual e passa a condenar sua 

prática como tática de guerra. Essa Resolução conclui que o estupro e a violência sexual podem 

sim ser considerados como crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, além de 

prever a instauração de sanções como forma de combate à violência sexual em conflitos. Já na 

Resolução 1888 (2009), o CSNU, solicita que o Secretário-Geral nomeie Representantes 

Especiais para tratarem do tema da violência sexual em conflitos, encoraja os Estados a 

empregarem o maior número possível de pessoal militar e policial feminino em operações de 

manutenção de paz, solicita que os Estados adotem leis que punam atos de abuso e exploração 

sexual de vítimas, inclusive por meio de indenização, e reivindica que a prevenção e o combate 

à violência sexual estejam presentes em todos os processos de paz patrocinados pelas Nações 

Unidas.  

Em 2009, foi adotada a Resolução 1889. Nela, o Conselho de Segurança requisita que 

o Secretário-Geral elabore estratégias para aumentar a participação feminina em missões 

políticas, operações de manutenção de paz e em atividades de consolidação, além de solicitar 

que ele inclua em todos os seus relatórios destinados ao Órgão uma seção referente à proteção 

de meninas e mulheres. Além disso, também demanda que os Estados adotem perspectivas de 

gênero em suas políticas assistencialistas pós-conflito e que garantam a meninas e mulheres 

acesso à educação, uma vez terminada a guerra. Com o propósito de coletar dados para traçar 

estratégias mais condizentes com a realidade, o CSNU, do mesmo modo, ordena que o 

Secretário-Geral elabore indicadores mundiais para fiscalização da aplicação das resoluções do 

Conselho e redija relatórios sobre a participação e a inclusão de mulheres em processos de 

consolidação de paz.  

Em 2010, a Resolução 1960 reforçou o pedido do CSNU aos Estados-membros da ONU 

que oferecessem ao seu pessoal militar e policial treinamentos específicos sobre violência de 
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gênero. Na Resolução 2106, publicada em 2013, o Conselho de Segurança encoraja os Estados 

a incluírem crimes de violência sexual em suas legislações penais nacionais, ressalta a 

responsabilidade da sociedade civil de proteger mulheres e crianças contra a violência sexual a 

nível local, instiga os Estados a apoiarem as vítimas de violência sexual, ressalta o papel das 

mulheres de influenciarem as partes conflitantes sobre a prevenção da violência sexual e reforça 

sua intenção de garantir que mulheres participem de todas as etapas da solução de conflitos.  

Em 2013, uma segunda Resolução foi adotada, a 2122. Ela solicita, principalmente, que 

os Estados-membros da ONU garantam o julgamento de pessoas responsáveis por crimes 

internacionais contra mulheres. Por último, em 2015, o Conselho de Segurança, publicou a 

Resolução 2242 que ratifica a importância da transversalização da questão de gênero nas 

Nações Unidas, ou seja, a aplicação da agenda de Mulheres, Paz e Segurança em todas as áreas 

temáticas tratadas pela ONU, encoraja a participação da sociedade civil na luta por uma 

abordagem da segurança em que questões de gênero sejam levadas em conta, além de encorajar 

os Estados a implementarem a agenda de MPS em seus territórios, através de Planos Nacionais 

de Ação e a apresentarem os resultados da adoção desses Planos e manifesta sua intenção de 

convidar organizações de mulheres para apresentarem relatos e questões relevantes sobre o 

tema.  

A Resolução 1325 foi revolucionária. No entanto, como havia muitas questões para 

serem abordadas no que diz respeito a mulheres em contextos de conflitos armados, ela acabou 

sendo demasiadamente rasa e não conseguiu, efetivamente, delegar aos Estados, aos cidadãos 

e à própria ONU as responsabilidades que lhes diziam respeito. O espaço limitado de seu texto 

não permitiu que todas as possíveis soluções para as dificuldades enfrentadas por meninas e 

mulheres durante a guerra fossem discutidas. Dessa forma, o CSNU recorreu à adoção de mais 

sete resoluções para tratar com mais atenção e perícia a segurança das mulheres. 

Analisando os principais posicionamentos do CSNU em cada uma das resoluções 

supracitadas, percebe-se que, nos quinze anos que seguiram a adoção da Resolução 1325, houve 

uma evolução de matérias e uma mudança de abordagem por parte das Nações Unidas para que 

as inseguranças femininas em cenários de guerra fossem solucionadas. Os Estados foram 

incitados a se tornarem cada vez mais responsáveis pela proteção às mulheres e atentos às suas 

experiências e necessidades particulares. Houve, igualmente, o cuidado de incentivar os 

membros da ONU a modificarem-se a nível nacional, a fim de instaurarem punições 

satisfatórias a todos os tipos de violência contra a mulher. Os cidadãos e as organizações de 

mulheres passaram a ter um papel de destaque na luta contra as desigualdades e contra a falta 

de voz ativa enfrentadas pela parcela feminina da sociedade.   
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Em 2008, ao permitir que a violência sexual durante conflitos pudesse ser considerada 

como crime de guerra, crime contra a humanidade e uma forma de genocídio e ao permitir a 

instauração de sanções contra os Estados que usassem esse tipo de violência como tática de 

guerra, o CSNU agiu de forma que nenhum membro da ONU pudesse mais incitar ou acobertar 

essa prática sem temer graves consequências. No ano seguinte, além de tentar reprimir a 

violência sexual, a Resolução 1888, focou em reparar seus impactos ao solicitar que os Estados 

modificassem suas leis internas para punir os culpados e indenizassem as vítimas. Além disso, 

começou a se traçar um caminho em direção a uma maior representatividade feminina em altos 

cargos. Ainda em 2009, a participação feminina na política foi encorajada e os Estados 

passaram a ter o dever de assistir meninas e mulheres e a investir na educação feminina, mesmo 

após o fim do confronto. Mais importante que isso, deu-se início à elaboração de indicadores 

que permitiriam o acompanhamento dos resultados obtidos com essas ações. 

Por sua vez, a Resolução 1960 estabeleceu a necessidade de se educar os efetivos 

militares e policiais para trabalharem de forma a prevenir e combater discriminações e 

violências de gênero. Em 2013, o Conselho de segurança determinou que os Estados deveriam 

agir para modificar suas leis com o objetivo de assegurar a punição aos que praticam violências 

sexuais. Ainda na Resolução 2106, o CSNU determinou que as mulheres atuassem como fontes 

de informação para a prevenção desse tipo de crime, já que são elas que o sofrem com maior 

frequência.  

Com essa determinação, o Órgão deu um grande passo em direção ao aumento da 

participação das vítimas na busca pela solução das violências por elas sofridas. Segundo 

Tickner (1992), apenas os oprimidos conhecem verdadeiramente a fonte de sua opressão e, por 

isso, deve-se dar-lhes voz para que possam lutar efetivamente contra ela. Percebendo que os 

Estados não eram os únicos atores capazes de causar uma mudança positiva no contexto de 

inseguranças sofridas pelas mulheres durante as guerras, nesse mesmo documento, o Conselho 

mudou sua abordagem e convidou os cidadãos a trabalharem localmente na luta contra a 

violência sexual. 

Mais recentemente, em 2015, o CSNU, por meio de sua Resolução 2242, exprimiu sua 

intenção de aplicar as questões de gênero em todas as áreas de atuação da ONU e reforçou seu 

convite à sociedade civil e a organizações femininas para que se engajassem na luta por mais 

voz ativa. Apesar de todos os esforços do Conselho para a criação de um ambiente mais seguro 

para meninas e mulheres, cabe a cada Estado-membro definir suas ações, metas e prazos para 

se acatar as Resoluções da ONU. Para isso, os Estados são convidados a redigirem seus Planos 

Nacionais de Ações (PNAs) sobre Mulheres, Paz e Segurança. 
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Como a realidade de cada país é diferente, conforme explica o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil, os PNAs são importantes ferramentas para que cada nação defina suas 

prioridades, além de servir como um guia para as ações dos governos locais, como estados e 

municípios. Apesar de serem uma excelente maneira de permitir que os Estados adaptem as 

resoluções às suas reais necessidades e a seus recursos, os Planos Nacionais podem dificultar a 

implementação das deliberações do CSNU, já que se pode levar muito tempo até que todos os 

193 membros da ONU tenham lançado seus Planos e começado a colocá-los em prática.  

Segundo dados do Itamaraty10, até junho de 2016, pouco mais de 60 países já haviam aprovado 

seus Planos referentes à Resolução 1325, o que pode ser considerado desanimador, já que era 

de se esperar que 16 anos fosse tempo suficiente para que pelo menos mais de um terço dos 

Estados-membros da ONU tivessem redigido seus PNAS. 

Assim, apesar de toda a dedicação das Nações Unidas em estabelecer uma agenda de 

Mulheres, Paz e Segurança, publicar resoluções, definir indicadores, incitar os países a 

seguirem suas orientações e a reverem seu sistema legal, convocar a sociedade civil e criar uma 

agência especializada para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, a ONU 

Mulheres, ainda é muito difícil que haja qualquer mudança sem que os Estados se empenhem 

em promovê-las, através de Planos Nacionais ou quaisquer outras medidas de âmbito 

doméstico.   

 

3.2 A Exclusão Feminina dos Processos de Negociação de Paz 

 

A popular ideia de que mulheres se interessam pela paz mais do que os homens se 

origina a partir de uma concepção histórico-cultural. Ao longo da história humana, através da 

literatura, do cinema e do teatro, mulheres foram representadas como aquelas que, ao contrário 

dos homens que exaltam a guerra, lutam pela perpetuação da paz. Nannerl O. Keohane (2010), 

em seu ensaio publicado pelo Liechtenstein Institute on Self-Determination, traz como exemplo 

do papel das artes na perpetuação do estereótipo pacifista atribuído às mulheres a comédia 

“Lisístrata”, do dramaturgo grego Aristófanes. Nessa obra, encenada pela primeira vez em 411 

A.C., Lisístrata, incita as mulheres a se reunirem e votarem por uma greve de sexo a fim de 

forçar os homens a negociarem a paz, de forma a pôr fim à guerra do Peloponeso11.   

                                                
10 Coletados no seguinte endereço: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/plano-nacional-de-acao-sobre-mulheres-

paz-e-seguranca/14060-o-brasil-e-a-agenda-de-mps Último acesso: 31 de julho de 2018. 
11 Guerra que aconteceu de 431 A.C. a 404 A.C. entre Atenas e Esparta. 
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No entanto, apesar de serem caracterizadas como pacifistas desde os anos iniciais da 

formação da sociedade ocidental tal como se conhece hoje, nem todas as mulheres atuam de 

maneira que seus atos performativos convirjam com os esperados pelo senso comum. Para 

Nannerl O. Keohane (2010), Joana D’Arc, uma das mais célebres chefes militares da Guerra 

dos Cem Anos12, Elizabeth I, rainha da Inglaterra, Margaret Thatcher, primeira-ministra do 

Reino Unido e Golda Meir, primeira-ministra do Estado de Israel são apenas alguns exemplos 

de mulheres que fizeram história por suas atuações como líderes e por estarem firmemente à 

frente de seus países durante guerras e conflitos com outros Estados. Todas são, até hoje, 

felicitadas pelo pulso firme que tiveram durante tempos tão difíceis e suas características de 

liderança, amplamente associadas aos ideais masculinos de governo, continuam sendo 

prescritas como o modelo a ser seguido, a todas as mulheres que ocupam ou aspiram ocupar 

altos cargos políticos.  

Apesar dos exemplos de grandes líderes político-militares supracitados, performances 

femininas associadas à sensibilidade, à proteção e ao pacifismo ainda imperam no senso 

comum. Por possuírem tais características, as mulheres seriam, assim, consideradas como 

melhor qualificadas que os homens para tratarem de assuntos de guerra. Nannerl O. Keohane 

(2010), no entanto, contradiz essa ideia e afirma que as mulheres não possuem um estilo de 

liderança comum que as define como um grupo e que as classifica como melhores que os 

homens. Pelo contrário, cada mulher possui seu próprio estilo, o que a estudiosa deixa claro, ao 

comparar Margaret Thatcher com Madre Teresa.  

Assim, o que deve ser questionado não é se mulheres lideram diferentemente de 

homens. Madre Teresa não agiu de forma semelhante à de Margaret Thatcher, da mesma 

maneira que Gandhi não agiu como os estadunidenses na luta contra o domínio inglês. Torna-

se uma obviedade, portanto, que cada ser humano possui suas características próprias e a 

eficiência de sua luta pela paz não deve ser classificada de acordo com o gênero. O que deve 

ser questionado é o porquê de as mulheres que realizam performances de liderança divergentes 

das performances de liderança masculinas, esperadas pelo senso comum, não serem levadas a 

sério e não possuírem voz para expressar suas ideias. Mais importante que isso, deve se 

questionar o porquê de mulheres, tenham elas um estilo negocial parecido com o ideal de 

masculinidade ou não, estarem em evidente desigualdade de representação em relação aos 

homens nas negociações oficiais de paz. O que para muitos não passa de uma questão cultural 

ou religiosa, na verdade representa um grave problema de democracia.  

                                                
12 Batalha travada entre a casa inglesa Plantageneta e a casa francesa De Valois pela sucessão do trono francês. 

Durou de 1337 a 1453. 
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Apesar de as mulheres estarem ganhando cada vez mais visibilidade política ao redor 

do mundo e estarem ocupando cargos de governo nunca antes ocupados por pessoas do sexo 

feminino, Danspeckgruber (2010) defende que a liderança dos Estados e das relações 

interestatais foi e continua sendo majoritariamente masculina. Durante negociações pelo fim de 

conflitos, todas as partes envolvidas buscam formas de garantir a segurança daqueles que 

representam, além de seus interesses econômicos, territoriais e bélicos. No entanto, as técnicas 

de negociações de paz adotadas pelos líderes mundiais não têm se mostrado muito eficientes. 

Em 2014, por exemplo, foi registrada a maior quantidade de mortos em conflitos armados desde 

a Guerra Fria. Além disso, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), em 2016, o número de civis fugindo de conflitos armados alcançou o nível mais 

alto já registrado, 65,6 milhões de pessoas.  

Em um mundo em que conflitos armados têm impactado de forma tão violenta a vida 

da população civil, é imperativo que ações sejam tomadas para acelerar os processos de solução 

pacífica de disputas (peacemaking), manutenção da paz (peacekeeping) e a sua consolidação 

pós-conflito (peacebuilding). Segundo o portal de dados Index Mundi13, em 2016, a razão 

sexual humana era de, aproximadamente, 1,02 homens para 1 mulher. Portanto, para que esses 

processos sejam conduzidos de maneira democrática, é fundamental a garantia de participação 

ativa às mulheres. Elas, que compõem metade da população mundial e que sofrem com crimes 

de guerra quase que inteiramente destinados ao sexo feminino, como o estupro e a exploração 

sexual, não podem ser privadas de representatividade e voz.  

Apesar dos esforços do Conselho de Segurança da ONU, através da implementação de 

sua agenda de Mulheres, Paz e Segurança, para garantir a participação de mulheres em 

negociações oficiais de paz e a proteção de meninas e mulheres em contextos de conflitos 

armados, e do recente ganho de espaço e importância das perspectivas feministas sobre 

Segurança, uma pesquisa da ONU, realizada em 2012, mostra que de 1992 a 2011, menos de 

4% dos signatários de tratados de paz eram mulheres. A pesquisa evidencia ainda que, no 

mesmo período, as mulheres representaram menos de 4% dos participantes e menos de 10% 

dos negociadores durante discussões oficiais sobre a paz.  

Ainda que esses dados quantitativos não demonstrem a forma que essas mulheres foram 

tratadas ao longo das negociações das quais fizeram parte, não é difícil de concluir que, por 

estarem em um espaço dominado quase que exclusivamente por pessoas do sexo masculino, 

                                                
13 Acesso através do seguinte endereço: https://www.indexmundi.com/world/demographics_profile.html Último 

acesso: 12 de agosto de 2018. 
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tiveram pouca liberdade de expressão e seus discursos e experiências não foram tão valorizados 

quanto os dos homens. Além disso, segundo a mesma pesquisa da ONU, apenas 2% dos fundos 

destinados à segurança e à paz mundial são aplicados a políticas de igualdade de gênero e de 

empoderamento feminino. 

Não se podem negar as evidências de que mulheres em cargos de liderança realmente 

impactam positivamente decisões políticas. Segundo dados da ONU de 2004, na Índia, os 

projetos de tratamento da água para consumo foram 62% mais numerosos em regiões lideradas 

por mulheres do que nas lideradas por homens. Na Noruega, dados de 2002 mostram que os 

municípios liderados por mulheres tiveram melhores resultados referentes a projetos de cuidado 

e proteção à criança. Apesar de esses estudos não estarem ligados a resultados da participação 

feminina em negociações de paz, é possível perceber que mulheres podem sim ser lideranças 

políticas transformativas. 

Para confirmar isso, o International Peace Institute (IPI) realizou um estudo durante o 

qual analisou 40 acordos de paz realizados em 35 países nas últimas três décadas. Os resultados 

mostraram que os acordos que contaram com a participação de mulheres que realmente tiveram 

a chance de influenciar no processo decisório foram muito mais facilmente alcançados. Em 182 

processos de pacificação, entre 1989 e 2011, houve maior impacto de duração da paz naqueles 

em que houve mulheres como negociadoras, mediadoras, testemunhas ou signatárias. 

Quantitativamente, o estudo mostrou que um acordo de paz tem 35% mais chance de durar pelo 

menos 15 anos se mulheres participarem do seu processo.  

A participação das mulheres em acordos de paz se prova, portanto, fundamental. As 

mulheres negociam a paz com um olhar diferente do dos homens. Por viverem um estilo de 

vida diferente do masculino, por imposição da sociedade, e por sofrerem violências que muitas 

vezes possuem como única justificativa, seu gênero, como as violências sexuais, domésticas, o 

impedimento de ocuparem determinados cargos ou mesmo de frequentarem a escola, as 

mulheres oferecem uma abordagem diferente para a solução de conflitos e de suas 

consequências à população civil. Não é que negociem diferentemente ou que sejam melhores 

que os homens, apenas possuem uma outra vivência e, por isso, podem contribuir com soluções 

que, até então, nunca foram vislumbradas.  

Como explica Danspeckgruber (2010), fundador do Liechtenstein Institute on Self-

Determination da Universidade de Princeton, durante o Congresso de Viena14, em 1815, todas 

as negociações formais foram conduzidas sem a participação oficial de mulheres, ainda que os 

                                                
14 O objetivo do Congresso era o de redesenhar o mapa político do continente europeu após a queda de Napoleão 

Bonaparte. 
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relatos históricos defendam que os assuntos chaves e alguns acordos importantes foram 

debatidos durantes os jantares e bailes organizados após as reuniões oficiais. Na ocasião de tais 

eventos e de tais debates, mulheres participaram abertamente e tiveram suas opiniões ouvidas. 

O Congresso de Viena exemplifica o caráter informal imposto à participação feminina na 

diplomacia e nas relações internacionais. Ainda conforme Danspeckgruber (2010), foi apenas 

a partir da segunda metade do século XX que as mulheres começaram a ser aceitas como líderes 

diplomáticas e políticas, devido ao aumento do acesso de mulheres à educação formal e 

informação a nível internacional e com o movimento de propagação de defesa dos direitos 

humanos. Infelizmente, a participação feminina nas negociações oficiais de paz ainda é 

dificultada. 

Os membros das delegações participantes das negociações de paz, salvo exceções, são, 

geralmente, escolhidos por sua trajetória militar, política, diplomática ou por ocuparem altos 

cargos no governo de seu país. De 2010 a 2015, o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos (ACNUDH) registrou ataques a escolas e instituições de ensino que 

permitiam a educação de meninas em, pelo menos 70 países. Em 2017, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) comunicou que 62 milhões 

de meninas, no mundo todo, não têm acesso à educação e que dois terços dos analfabetos ao 

redor do mundo são mulheres.  

Além dos ataques à infraestrutura escolar, o ACNUDH explica que o assédio sexual 

praticado por professores e alunos também contribui para que estudantes do sexo feminino 

desistam de frequentar a escola. Ainda segundo o ACNUDH, a não garantia de educação a 

meninas possui como consequência, além da não formação educacional, a epidemia de 

casamentos antecipados, maternidade precoce e exploração sexual e laboral. Assim, como é 

possível comprovar pelos dados oferecidos pelas Nações Unidas, a falta de acesso à educação 

e à profissionalização dificulta e, em muitos casos, até impede, que mulheres cheguem a ocupar 

altos cargos na política, no exército e na diplomacia, inibindo assim, suas chances de serem 

convidadas a compor delegações governamentais para a solução de conflitos armados.    

Dados da ONU de 2016 mostram que apenas 22,8% de todos os parlamentares do 

mundo são mulheres, ocupando menos de 10% dos cargos parlamentares em 38 Estados e não 

estando presente no parlamento de pelo menos 4 países. Já em 2017, apenas 11 mulheres no 

mundo ocuparam cargos de chefe de Estado. Em janeiro do mesmo ano, somente 18,3% de 

todos os ministérios do mundo eram chefiados por mulheres. Os ministérios ocupados por 

mulheres eram, até então, os do meio ambiente, recursos naturais, energia, educação e família. 

Nenhuma mulher presidia ministérios da defesa no mundo até janeiro de 2017. No mundo todo, 
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apenas 2 países possuem pelo menos 50% de seus parlamentos ocupados por mulheres: Ruanda, 

com 61,3% e Bolívia com 53,1%. 

Mesmo a falta de espaço institucional das mulheres nas posições de liderança e nas 

mesas de negociações internacionais não faz com que elas deixem de se engajar na luta pelo 

fim dos conflitos armados. Como não conseguem trabalhar diretamente com o governo ou 

partidos políticos, as mulheres acabam optando por agirem junto a ONGs ou grupos civis, sem 

qualquer garantia de segurança. A participação informal das mulheres nas negociações de paz 

se dá, principalmente, por meio da organização de passeatas, de encontros diretos com grupos 

rebeldes e de discussões na mídia. Danspeckgruber (2010) explica que a amplitude da 

marginalização feminina na luta pela paz pode ser compreendida ao se verificar a lista de 

ganhadoras do Nobel da Paz: a maioria das agraciadas pelo prêmio o receberam por liderarem 

movimentos da sociedade civil, que não possuíam apoio, financiamento, muito menos proteção 

de seu respectivo governo.  

Um exemplo de ação informal feminina na luta pela paz é o movimento Women of 

Liberia Mass Action for Peace liderado pela ativista Leymah Roberta Gbowee. Conhecida 

como Lisístrata moderna, essa terapeuta liberiana que trabalhou na primeira guerra civil do país 

na recuperação de ex-crianças soldados, cansada dos horrores da guerra, uniu mulheres de todas 

as classes sociais e religiões de seu país em um movimento que, ao promover a greve de sexo 

até o fim da guerra, ganhou atenção da mídia. As mulheres, então, aproveitando-se disso, 

passaram a ocupar um campo de futebol que ficava no caminho que o então presidente do país, 

Charles Taylor, fazia todos os dias da sua casa ao Capitólio. Durante o período em que ficaram 

acampadas sem apoio ou proteção governamental, a essas mulheres foram impostos riscos de 

retaliação de grupos contrários a suas ações, além de riscos sanitários, devido às precárias 

condições do acampamento. Caso tivessem sua representatividade garantida ao longo das 

negociações oficiais para a solução do conflito, não precisariam enfrentar esses obstáculos para 

se fazerem ouvir. Felizmente, através de suas manifestações pacíficas, conseguiram uma 

audiência com o chefe de governo, na ocasião da qual, a Women of Liberia Mass Action for 

Peace conseguiu que o presidente Taylor organizasse uma reunião para a negociação da paz. 

As mulheres do movimento esperaram no saguão do hotel que sediava o encontro de 

braços dados até que um acordo de paz fosse assinado. Leymah Roberta Gbowee ganhou o 

prêmio Nobel da Paz em 2011 e forneceu o apoio necessário para que a presidência da Libéria 

fosse ocupada, pela primeira vez, por uma mulher, Ellen Johnson Sirleaf. Assim, além de se 

tornar a primeira presidente do sexo feminino da Libéria, Sirleaf também se tornou a primeira 

presidente mulher a ser eleita democraticamente em toda a África. Apesar da luta das mulheres 
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ser válida e de realmente ajudar a alcançar a paz, enquanto ela continuar sendo informal, os 

interesses das mulheres não serão protegidos a longo prazo. Uma mudança eficaz desse cenário 

deve ser feita através de uma participação institucional, junto ao governo, onde as decisões 

femininas possam ser tomadas sob uma esfera jurídica. A presença majoritária de homens em 

mesas de negociação de paz fere a democracia, o direito à igualdade e os próprios interesses da 

negociação, já que esses, por não contarem com a experiência de representantes da metade de 

suas respectivas comunidades, acabam negligenciando a busca por uma solução satisfatória a 

todos.  

Para J. Ann Tickner (1992 e 1997), a participação das mulheres em questões de 

segurança nacional e a igualdade de gênero estão inteiramente ligados à conquista da paz e da 

justiça econômica. Apenas com a construção de um novo conceito de segurança nacional, 

afastado do conceito de militarismo e da realpolitik15, será possível que mais mulheres ocupem 

posições de poder e que a mediação feminina seja reconhecida como uma prática eficaz de 

negociações de paz. A segurança nacional tem que se afastar da ideia de se tentar avaliar o 

mundo e se aproximar da ideia de se atingir uma sociedade mais justa e segura para todos. 

Como defendido em 1995, na IV Conferência Mundial Sobre a Mulher e pela própria J. Ann 

Tickner, sem uma participação igualitária das mulheres em todos os níveis de tomada de 

decisão, nem a igualdade nem a paz serão alcançadas. 

 

3.3 A Inclusão Feminina nos Processos de Solução Pacífica de Conflitos, 

Manutenção e Consolidação da Paz 

 

Processos de solução pacífica de conflitos, como explicam O’Reilly, Ó Súilleabháin & 

Paffenholz (2015), não possuem como única finalidade o encerramento de conflitos armados. 

Esses acordos conduzem a reformas institucionais, estruturais e relacionais nas sociedades 

afetadas pelo combate, de forma a garantir a manutenção e a consolidação da paz. Apesar da 

desigualdade de representação feminina durantes esses processos, devido à falta de dados 

relacionados ao gênero, poucas pesquisas foram capazes de indicar o que acontece quando 

mulheres participam oficialmente das negociações de paz. Graças ao relatório “Reimagining 

Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes” (2015), publicado pelo International Peace 

Institute, será possível a análise dos impactos causados pela participação feminina nos três 

                                                
15 Do alemão “política realista”, o termo refere-se a um tipo de realismo político, em que as relações de poder se 

sobrepõem a todas as pretensões morais. Para Henry Kissinger, antigo secretário de Estado dos EUA, é uma forma 

de fazer política externa, baseando-se em avaliações de poder e interesse nacional.  
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processos basilares da construção da paz: a solução pacífica de disputas (peacemaking), a 

manutenção da paz (peacekeeping) e a sua consolidação pós-conflito (peacebuilding).  

A pesquisadora Laurel Stone, do Kroc Institute for International Peace Studies da 

Universidade de Notre Dame, utilizando-se de dados da Uppsala University’s Peace Agreement 

Dataset e dos relatórios da ONU Mulheres sobre a participação de mulheres em processos de 

paz, estudou o impacto da participação feminina em 182 acordos de paz de 1989 a 2011. Sua 

pesquisa revelou que a inclusão de mulheres em processos de solução de conflitos como 

testemunhas, signatárias, mediadoras ou negociadoras com voz ativa aumentava em 20% a 

probabilidade de a paz recém negociada durar por, pelo menos, dois anos e em 35% a 

probabilidade de sua duração ser de, no mínimo, 15 anos.  

Segundo dados16 do relatório “Across Conflict Lines: Women Mediating for Peace” do 

Institute for Inclusive Security, mais de 50% dos acordos de paz falham dentro de cinco anos 

após sua assinatura. De acordo com Westendorf (2015), conflitos civis que são solucionados 

através de acordos de paz são três vezes mais suscetíveis a serem retomados do que aqueles que 

são solucionados através da vitória de uma das partes. Nesse contexto, os resultados positivos 

apresentados por Laurel Stone em sua pesquisa acerca da representatividade feminina e da 

valorização de seus discursos e experiências nas mesas de negociação e do consequente 

aumento da durabilidade dos acordos de paz constituem uma esperança para que sejam 

alcançadas soluções pacíficas de conflitos mais duradouras. 

A pesquisadora Thania Paffenholz, através do “Broadening Participation Project”, 

desenvolvido pelo Graduate Institute of International and Development Studies de Genebra, 

realizou, entre 2011 e 2015, uma análise qualitativa de quarenta processos de negociação de 

paz e de transição política, levando em consideração a participação de variados grupos, como 

grupos religiosos, armados, partidos políticos e coletivos femininos.  O estudo concluiu que 

negociações durante as quais mulheres têm liberdade para influenciar a tomada de decisão 

atingem, em sua maioria, o resultado inicialmente almejado. Apenas um caso se provou uma 

exceção a essa conclusão. Além disso, uma vez encerrada a negociação, a implementação dos 

termos acordados ao longo do processo foi mais bem-sucedida nos casos em que mulheres 

tiveram um considerável poder de influência nos resultados do acordo e não estiveram presente 

apenas simbolicamente.  

                                                
16 Acesso através do seguinte endereço:  

https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2013/05/2011-Colloquium-Report_FINAL.pdf  

Último acesso: 20 de agosto de 2018. 
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Os resultados positivos advindos da inclusão feminina nos processos de solução pacífica 

de conflito não se resumem aos supracitados. Nesse mesmo estudo, a doutora Thania Paffenholz 

concluiu que, quanto maior o grau de influência das mulheres na negociação, maior sua 

capacidade de propor a discussão de temas relacionados aos direitos das mulheres e da 

igualdade de gênero. Como exemplo, O’Reilly, Ó Súilleabháin & Paffenholz (2015) citam a 

inserção, em um acordo de paz, da garantia às mulheres do Burundi do direito de liberdade de 

casamento e de escolha do cônjuge.  

As autoras do relatório “Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace 

Processes” apresentam, ainda, o caso dos grupos civis de mulheres que trabalharam 

conjuntamente com as representantes femininas oficiais durante as negociações de paz pelo fim 

dos 30 anos de conflito entre o governo guatemalteco e insurgentes da União Revolucionária 

Nacional Guatemalteca. Devido a seus esforços conjuntos, essas mulheres conseguiram inserir, 

no acordo de paz, uma cláusula de comprometimento para que os signatários garantissem a 

adoção de novas leis que classificassem o assédio sexual como um crime e que estabelecessem 

um escritório para a defesa dos direitos das mulheres indígenas.  

Para O’Reilly, Ó Súilleabháin & Paffenholz (2015), há 7 métodos de inserção de 

mulheres em processos de negociação de paz: a participação direta nas mesas de negociação; a 

adoção de um papel de observadora; a atuação enquanto consultora; sua inclusão em 

comissariados, como os de cessar-fogo e monitoramento; a presença em conferências não 

oficiais entre os líderes dos grupos conflitantes, para a discussão de soluções viáveis para o fim 

do confronto; a tomada pública de decisões, durante as quais a população vota pela aceitação 

ou rejeição de um acordo de paz previamente redigidos pelas partes conflitantes; e a 

mobilização em massa da sociedade civil, em favor ou contra o acordo em negociação. 

Focar no entendimento da participação direta de mulheres em mesas de negociação de 

paz é de grande importância para uma deliberação mais assertiva sobre a inserção feminina em 

processos oficiais de solução de conflito e a valorização de suas opiniões. De acordo com 

O’Reilly, Ó Súilleabháin & Paffenholz (2015), a atuação direta de mulheres em mesas de 

negociações de paz, como mediadoras ou como integrantes de delegações, contribui para um 

processo de tomada de decisão mais democrático e intensifica a legitimidade da representação 

dos interesses da sociedade ao longo do processo. Ademais, as autoras veem essa atuação como 

uma oportunidade de as mulheres moldarem a estrutura dos debates que serão desenvolvidos e 

de colaborarem com a criação de planos de reestruturação social pós-conflito, de forma a 

garantirem que o grupo social que representam não será preterido.      
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A análise do ocorrido durante a Guerra Civil da Irlanda do Norte proporciona uma 

compreensão mais factual do impacto que a participação de mulheres com voz ativa em 

negociações de paz pode causar. Como explica Palmer (2008), o conflito na Irlanda do Norte 

se destaca devido a sua longevidade e ao envolvimento de grupos separatistas fortemente 

armados e violentos que desafiavam o monopólio estatal da força. A Guerra se iniciou devido 

à disparidade de ideias entre os habitantes da Irlanda do Norte que, por, em sua maioria, serem 

protestantes, desejavam a anexação de seu território ao Reino Unido e os habitantes da 

República da Irlanda, católicos nacionalistas que não desejavam se subjugar ao domínio inglês. 

O conflito durou três décadas, de 1968 a 1998, e, segundo Palmer (2008), custou a vida de mais 

de 3500 pessoas.  

Antes da assinatura do Acordo de Belfast, ou Acordo da Sexta-Feira Santa, em 1998, 

houve tentativas prévias de se solucionar o conflito. De acordo com Palmer (2008), em 

nenhuma dessas ocasiões, foi documentada a participação de mulheres nas discussões e as 

tentativas de se atingir a concórdia entre os representantes dos diferentes grupos envolvidos no 

combate não se provou exitosa. O fracasso dos esforços de paz é justificado devido ao fato de 

as partes não buscarem um entendimento conjunto sobre os termos do acordo de paz que se 

ansiava assinar. Palmer (2008) esclarece que durante essas tentativas malsucedidas de se atingir 

a paz, que ocorreram entre 1992 e 1993, as Nações Unidas promoveram uma consulta a respeito 

da busca pela paz na Irlanda do Norte, durante a qual as mulheres manifestaram seu 

descontentamento com a falta de interesse dos políticos em assegurar as necessidades das 

cidadãs durante as negociações.  

Segundo Palmer (2008), como a demanda por enfermeiras e professoras não parava de 

crescer no país, durante os anos de conflito, a taxa de desemprego feminino despencou, já que 

essas profissões eram exercidas apenas por mulheres, em razão dos papéis de gênero que a 

sociedade irlandesa da época atribuía a homens e mulheres. Dessa forma, as norte-irlandesas, 

apesar de todo o sofrimento causado pela Guerra, alcançaram um papel de grande importância 

na vida pública da nação. Identificando nesse ganho de visibilidade a oportunidade de lutarem 

pela garantia de seus interesses no decorrer das negociações, elas formaram a Coalizão das 

Mulheres da Irlanda do Norte (NIWC). Graças ao trabalho da Coalizão, dois assentos foram 

reservados a mulheres nas mesas de negociação que resultariam na assinatura do Acordo de 

Belfast. Como expõe Palmer (2008), de 1996 a 1998, as mulheres da NIWC, apesar de estarem 

em menor número, lideraram debates com todos os grupos envolvidos no conflito, algo que não 

havia sido feito até o momento, e se comprometeram a trabalhar para que o acordo que poria 
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fim à Guerra da Irlanda do Norte satisfizesse a todos e garantisse os direitos humanos, a 

igualdade e a inclusão.  

As eleitas para ocuparem as duas cadeiras reservadas ao NIWC ainda se dedicaram a 

consultar mulheres por todo o país, com o intuito de entender suas necessidades e expectativas. 

A Coalizão agiu para que todos os cidadãos do país sentissem que o acordo atingido lhes era 

satisfatório e focou em moldar a estrutura da negociação, como sugerem ser possível O’Reilly, 

Ó Súilleabháin & Paffenholz (2015), ambicionando a criação de uma cultura de tolerância, 

inclusão e consenso. Felizmente, apesar de estarem em desvantagem numérica em relação aos 

homens, seus discursos, experiências e saberes foram valorizados, resultando no sucesso de 

suas ações. Além disso, conseguiram o apoio de todos os envolvidos na Guerra para que a 

negociação fosse conduzida de forma tolerante e consensual.  

De acordo com Palmer (2008), as representantes da NIWC assumiram um papel de 

mediadoras ao longo das negociações, ao buscarem entender o que era aceitável a todos os 

outros grupos interessados e valorizando, não apenas os resultados do acordo, mas também as 

relações que se construiriam ao longo dos dois anos de reuniões, a forma como os processos 

seriam geridos e como os temas seriam abordados. Como a própria NIWC afirmou em 1998, 

para elas, apenas o respeito e a confiança mútua fariam com que todos se ouvissem. O principal 

objetivo da Coalizão era atingir um acordo que promovesse uma paz duradoura.  

O Acordo de Belfast foi o único acordo multilateral do conflito, envolvendo todos os 

interessados no alcance da paz. Em seu artigo “The impact of women’s involvement in peace 

negotiations in Northern Ireland and Spain”, Palmer (2008) enumera algumas das conquistas 

que foram alcançadas graças à moderação feminina das negociações: a soltura de prisioneiros, 

a reforma dos sistemas policial e judicial, a criação de um fórum civil para a promoção da 

democracia participativa, o reconhecimento dos direitos e necessidades das vítimas da Guerra 

e dos direitos das mulheres à participação política total e igualitária, além  do compromisso à 

garantia de educação e habitação inclusiva para católicos e protestantes. 

Palmer (2008) defende que o sucesso do Acordo de Belfast pode ser medido através de 

uma análise da situação nas duas Irlandas anos depois. Após o acordo ter sido aprovado tanto 

pelos cidadãos da Irlanda do Norte quanto pelos da República da Irlanda, ainda no ano de 1998, 

através de um referendo, a NIWC ganhou dois assentos na primeira Assembleia da Irlanda do 

Norte. Ademais, estabeleceram a Comissão de Direitos Humanos da Irlanda do Norte e, em 

1999, ocuparam 38% dos postos do Fórum Civil. Apesar de Palmer (2008) indicar que, poucos 

anos depois do fim do combate, as taxas de violência urbana aumentaram no país, os índices de 

violência geral diminuíram, se comparados com os do período da Guerra. Além de terem 
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contribuído para o alcance da paz, as mulheres tiveram um papel essencial em seu processo de 

manutenção e consolidação, ao exigirem que o Acordo de Belfast fosse escrito de forma a 

beneficiar todos os grupos envolvidos no conflito.  

Evidentemente, a participação direta de mulheres em negociações de paz não garante 

que elas consigam manifestar suas opiniões e tenham suas visões respeitadas e consideradas. 

Para O’Reilly, Ó Súilleabháin & Paffenholz (2015), o fato de as mulheres serem minoria nesses 

processos dificulta a expressão de posicionamentos divergentes da narrativa masculina 

dominante. As autoras exemplificam essa afirmação com o ocorrido durante o Diálogo Inter-

Congolês, um fórum iniciado em 2001, durante a Segunda Guerra do Congo, que reuniu 

membros do governo da República Democrática do Congo, rebeldes do Movimento de 

Libertação do Congo e do Reagrupamento Congolês para a Democracia, membros de partidos 

políticos da oposição e a sociedade civil, incluindo grupos de mulheres, a fim de se negociar a 

paz. Apesar de diversos grupos societais estarem presentes para garantirem o respeito aos 

interesses daqueles que representavam, suas falas não possuíam o mesmo peso que as dos 

líderes governamentais.  

Devido a ocorrências como essa, a análise da inserção feminina nos processos de 

solução pacífica de conflitos deve ser realizada a partir de uma abordagem que leve em 

consideração os conceitos de afirmação e transformação. Assim, será possível entender como 

medidas afirmativas, que somente visam o aumento do número de mulheres presentes ao longo 

das negociações oficiais de paz, agem de forma simbólica, sem, portanto, causar uma real 

mudança no que se refere à luta das mulheres por uma noção de Segurança mais sensível às 

questões de gênero e por um espaço de debate mais inclusivo, que leve em consideração as 

diferentes necessidades dos diferentes grupos que compõem uma sociedade e como apenas as 

medidas transformativas, que garantam às mulheres a liberdade de expor suas opiniões e ter 

seus discursos e vivências valorizados, poderão provocar mudanças sociais capazes de criar um 

mundo mais democrático e igualitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

33 

 

 

Capítulo 4 

 

Afirmação e Transformação  

 
Fraser (1995), em seu célebre artigo “From redistribution to recognition? Dilemmas of 

justice in a ‘postsocialist’ age”, apresenta duas compreensões distintas sobre o conceito de 

injustiça. Para a autora, injustiça pode ser entendida pelo viés econômico e pelo cultural ou 

simbólico. A injustiça econômica diz respeito à expropriação dos frutos de um trabalho em 

benefício de outrem, à privação de condições básicas de subsistência e à subjugação a trabalhos 

mal pagos, não remunerados ou depreciados socialmente, sendo essa última forma de injustiça 

econômica uma das mais fáceis de se visualizar no cotidiano da sociedade ocidental.  

Segundo dados17 da ONU Mulheres, o trabalho doméstico não remunerado, comumente 

realizado por mulheres18, representa de 10% a 39% do PIB dos países, o que faz com que tenha 

um impacto nas economias nacionais maior do que o da indústria manufatureira ou o do 

comércio. Em 201519, as mulheres deixaram de produzir, no Brasil, o equivalente a 634,3 

bilhões de reais, devido ao fato de se submeterem a tarefas domésticas não remuneradas. 

Dados20 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que, no mesmo ano, as 

mulheres brasileiras trabalharam 7,5 horas por semana a mais que os homens devido à dupla 

jornada, tempo que poderia ser investido na realização de atividades que colaborassem com sua 

ascensão profissional ou na continuação de seus estudos. 

O viés cultural da injustiça, explicado por Fraser (1995), faz referência à imposição de 

padrões, à invisibilização de práticas culturais e ao desrespeito causado por interpretações 

estereotipadas de determinados grupos sociais. A essa realidade é possível associar a existência 

de hierarquias de gênero dentro dos estudos sobre Segurança. De acordo com o exposto ao 

início dessa pesquisa (cf. Capítulo 2), Tickner (1992) entende que as experiências masculinas 

                                                
17 Acesso através do seguinte endereço:  

https://nacoesunidas.org/trabalho-domestico-nao-remunerado-representa-ate-39-do-pib-dos-paises-diz-onu-

mulheres/ Último acesso: 27 de agosto de 2018. 
18 Dados do Data Popular em parceria com o SOS Corpo - Instituto Feminista pela Democracia, comprovam que 

o trabalho doméstico, no Brasil, é responsabilidade de 98% das mulheres. A participação masculina varia de 1% a 

5%. 
19 Acesso através do seguinte endereço:  

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/568836-trabalho-domestico-nao-remunerado-vale-11-do-pib-no-brasil  

Último acesso: 27 de agosto de 2018. 
20 Acesso através do seguinte endereço:  

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/565490-mulheres-trabalham-7-5-horas-a-mais-do-que-os-homens-

devido-a-dupla-jornada Último acesso: 27 de agosto de 2018. 
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ainda são interpretadas como equivalentes às experiências humanas e enquanto as mulheres não 

tiverem voz para exprimirem suas interpretações do mundo, não será possível atingir uma 

segurança que abranja as reais necessidades de toda a sociedade. Enxerga-se, nesse contexto, a 

invisibilização dos e o desrespeito aos saberes femininos, da mesma forma que a imposição de 

uma visão masculinizada do funcionamento do mundo.  

A partir da segunda metade do século XX, ganharam força as lutas pelo reconhecimento 

dos grupos que fugiam ao padrão ocidental do homem branco, heterossexual e cristão. A luta 

de Martin Luther King Jr. pelos direitos civis da comunidade negra nos Estados Unidos, os 

protestos das sufragistas inglesas pelo direito ao voto feminino,  o trabalho de Malcolm X para 

que os negros muçulmanos estadunidenses tivessem seus direitos expandidos e o fortalecimento 

dos movimentos LGBTs, a partir da década de 1970, são apenas alguns exemplos dos esforços 

para que a vida da sociedade civil não fosse mais ditada por padrões nos quais uma grande 

parcela não se encaixava e para que a diferença passasse a ser respeitada.  

Para Fraser (1995), a luta pelo reconhecimento acontece em circunstâncias de 

desigualdade financeira, laboral, educacional, religiosa e, pode-se citar ainda, sanitária21. A 

filósofa, contudo, entende que apenas o reconhecimento não é suficiente para garantir a justiça. 

Esta só será alcançada quando for encontrada, para as desigualdades de gênero, raça, 

sexualidade e classe, uma solução que una tanto redistribuição, quanto reconhecimento. De 

acordo com Fraser (1995), o reconhecimento atua de forma a combater as injustiças sociais, 

enquanto a redistribuição, as injustiças econômicas. 

A redistribuição é genericamente considerada pela autora como qualquer método de 

reestruturação político-econômica, como a redistribuição de renda ou a reorganização da 

divisão do trabalho. Por sua vez, o reconhecimento é considerado como qualquer forma de 

                                                
21 De acordo com dados apresentados por um relatório publicado, em 2015, pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres 

no mundo não conseguem atravessar seus períodos menstruais com as condições de higiene necessárias. Segundo 

reportagem, de 2016, da BBC Brasil, 40% das meninas da Uganda abandonam a escola quando começam a 

menstruar, por não possuírem meios de adquirir produtos de higiene íntima feminina. Esse cenário não se restringe 

a países em desenvolvimento. A Plan International UK, a filial do Reino Unido da organização internacional de 

caridade infantil Plan International, aponta que uma em cada dez meninas britânicas de 14 a 21 anos não podem 

arcar com os custos da proteção sanitária exigida pelo período menstrual. Uma pesquisa realizada pelo grupo 

Women for Independence demonstrou que uma em cada cinco meninas escocesas não possuem acesso a produtos 

de higiene íntima, uma em cada dez já teve que escolher entre comprar absorventes ou comida e 22% das mulheres 

entrevistadas afirmaram não poder realizar a troca dos absorventes na frequência que desejariam, o que resultou 

em impactos à saúde, como infecção urinária, de 11% dessas mulheres. Infelizmente, a desigualdade financeira 

que leva a essa insegurança sanitária também gera desigualdade cultural. Uma matéria especial da BBC News, 

publicada em 2017, retratou a realidade das mulheres do Nepal, que durante seu período menstrual, são 

consideradas impuras e são obrigadas a deixar suas casas. Até o fim do período, também, são proibidas de cozinhar, 

tocar em animais, plantas ou homens, usar os banheiros do vilarejo, beber água ou se banhar na fonte hídrica de 

seu povoado. 
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mudança cultural, como a revalorização de identidades socialmente depreciadas ou a 

“transformação em larga escala dos padrões sociais de representação, interpretação e 

comunicação, de modo a transformar a compreensão de todos sobre si.” (FRASER, 1995 p. 73. 

tradução minha)22, que é exatamente o que o Conselho de Segurança das Nações Unidas vem 

tentando praticar, desde 2000, no âmbito da participação feminina pela garantia da paz e 

segurança, com a criação de sua agenda de Mulheres, Paz e Segurança (cf. Capítulo 3). 

Fraser (1995) chama atenção para o fato de que as lutas por reconhecimento e por 

redistribuição podem interferir uma na outra, já que movimentos que buscam o reconhecimento 

promovem a distinção de um grupo do restante da sociedade, ao passo que os movimentos que 

almejam a redistribuição concentram-se em apagar as especificidades de cada grupo que 

compõe aquele corpo social. Essa contradição é chamada pela pesquisadora de “dilema da 

redistribuição-reconhecimento” e é esse dilema que deve ser resolvido para que seja garantida 

a justiça econômico-cultural àqueles que precisam tanto da redistribuição quanto do 

reconhecimento. 

Segundo a autora, a redistribuição será tão necessária quanto o reconhecimento em 

situações em que o grupo em questão não estiver ocupando uma posição de extrema divergência 

em relação aos padrões culturais e financeiros daquela sociedade. Fraser (1995) exemplifica 

esse posicionamento extremista através das figuras do trabalhador altamente explorado ao qual 

é negada a redistribuição financeira e do indivíduo cuja sexualidade não está em conformidade 

com a aceita socialmente, o qual tem sua existência invisibilizada e desrespeitada.  

Fraser (1995) desenvolve a ideia de que quanto mais um grupo social se encontra 

afastado dessas extremidades de injustiça econômica ou cultural, mais interligadas essas duas 

condições estão e maior deverá ser o grau de articulação entre os remédios que as combaterão, 

de forma a garantir a justiça a essas coletividades “bivalentes”. Para Fraser (1995), a população 

feminina se caracteriza como uma coletividade bivalente, pois o gênero é tanto “um princípio 

estruturante básico da economia política” (FRASER, 1995, p. 78. tradução minha)23 quanto um 

importante fator de “diferenciação de valorização cultural” (FRASER, 1995, p. 79. tradução 

minha)24.  

No que tange à injustiça econômica, além de definir quem poderá realizar trabalhos 

remunerados e quem será responsável pelos trabalhos não-remunerados, Fraser (1995) explica 

                                                
22 “...the wholesale transformation of societal patterns of representation, interpretation and communication in ways 

that would change everybody’s sense of self.” 
23 “It is a basic structuring principle of the political economy.” 
24 “...a cultural-valuational differentiation as well.” 
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que a hierarquia de gênero também define quem, na esfera dos trabalhadores remunerados, 

poderá realizar funções de maior ganho financeiro. Isso se comprova ao se analisar o impacto 

do trabalho doméstico não remunerado e da dupla jornada na vida financeira e pessoal das 

mulheres, exposto no início deste capítulo, e ao se levar em consideração o fato de elas 

ganharem, no Brasil, apenas 76,5%25 do salário dos homens e ocuparem somente 32%26 dos 

cargos de presidência e direção no país. Para que essa injustiça de gênero deixe de existir, Fraser 

(1995) defende ser necessária a aplicação de um remédio de redistribuição. No entanto, seu 

sucesso dependerá da abolição da noção de gênero, o que implicará em uma “desdiferenciação” 

das mulheres em relação aos homens. 

No que concerne à injustiça cultural, Fraser (1995) atribui a criação de normas que 

privilegiam as performances associadas à masculinidade ao androcentrismo27. Decorre desse 

fenômeno a desvalorização de tudo o que é associado pelo senso comum à performance de 

feminilidade. Mesmo quando não há a intenção de inferiorizar a mulher e o feminino, uma 

sociedade cujos valores foram construídos sobre pilares androcêntricos acaba por legitimar a 

violência de gênero.  

Essa violência se configura através de práticas de violência e exploração sexual e 

doméstica, da objetificação e humilhação das mulheres, de seus corpos e de sua sexualidade, 

da desqualificação de seus saberes e, principalmente, do seu afastamento das esferas de poder 

e dos cargos de tomada de decisão política. Como defendeu Simone de Beauvoir no título de 

uma de suas mais importantes obras, “O Segundo Sexo” (1949), em uma sociedade sexista e 

androcêntrica, as mulheres não passam de secundárias.  

Assim, para que sejam sanados esses comportamentos, será necessário, além de uma 

reconfiguração dos valores socioculturais, um esforço coletivo para que essa nova moralidade 

se faça presente no âmbito legal da comunidade.  Apesar de exigirem soluções diferentes, as 

injustiças econômicas e as culturais sofridas pelas mulheres se intrincam uma na outra, sendo 

impossível dissociá-las. De acordo com Fraser (1995), são as injustiças valorativas que 

impedem que as mulheres ganhem espaço e apreço social, fazendo com que não lhes seja 

                                                
25 Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2018. Acesso através do seguinte endereço: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-

mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem.html Último acesso: 27 de agosto de 2018 
26 Segundo pesquisa realizada pelo site de empregos Catho, no ano de 2018. Acesso através do seguinte endereço: 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-que-os-homens-em-

todos-os-cargos-e-areas-diz-pesquisa.ghtml Último acesso:  27 de agosto de 2018 
27 Termo cunhado em 1903, pelo sociólogo americano Lester F. Ward. De certa forma, estabelece um diálogo com 

o pensamento de J. Ann Tickner ao indicar que, nas sociedades patriarcais, os homens, não apenas são 

privilegiados, mas também têm suas experiências masculinas alçadas à categoria de experiências universais, que 

seriam, portanto, válidas tanto para homens quanto para mulheres. Ilustra, assim, a depreciação da sabedoria e das 

experiências femininas. 
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assegurada estabilidade econômica e representação política igualitárias, o que, por sua vez, leva 

a uma intensificação e perpetuação da desvalorização do feminino.  

Esse “círculo vicioso de subordinação cultural e econômica” (FRASER, 1995, p. 79. 

tradução minha)28 pode ser verificado ao se analisar a participação feminina na Guerra Civil da 

Irlanda do Norte. Como explicado ao fim do capítulo anterior, a medida em que as mulheres 

começaram a possuir estabilidade econômica, devido à grande demanda por professoras e 

enfermeiras causada pela guerra, elas conquistaram um grau de projeção política nunca antes 

visto no país e garantiram a participação de representantes na negociação que deu fim a três 

décadas de conflito armado.  

A atuação política das mulheres permitiu que colaborassem com a remodelagem da 

Irlanda do Norte pós-conflito e que influenciassem em mudanças políticas, sociais, 

institucionais e relacionais. Sem a fortuita diminuição de ambas as injustiças econômicas e 

culturais sofridas por aquelas mulheres, nunca lhes teria sido possível um maior grau de 

igualdade financeira e de prestígio naquela sociedade. O fim das injustiças de gênero depende, 

assim, tanto da redistribuição, quanto do reconhecimento. 

A fim de propor uma solução ao dilema da redistribuição-reconhecimento, Fraser 

(1995) apresenta duas abordagens diferentes do impasse: a afirmação e a transformação. Os 

remédios afirmativos contra injustiças, segundo a autora, são aqueles que buscam amenizar seus 

efeitos, sem, no entanto, se proporem a eliminar a raiz do problema. Já os remédios 

transformativos objetivam eliminar as consequências das injustiças através de uma 

remodelação total da estrutura que causa desigualdades. Ambos os remédios podem ser 

aplicados tanto a injustiças culturais quanto a econômicas.  

Para Fraser (1995), os remédios afirmativos às injustiças culturais tentam compensar a 

desvalorização social de determinado grupo identitário, sem se comprometer com a correção 

dos problemas que causam essas injustiças. Quando remédios transformativos são aplicados às 

mesmas injustiças sociais, há a intenção de se desconstruir todos os valores que antes causavam 

a desvalorização de alguns e a supervalorização de outros, de forma que todos passem a ser 

enxergados como dignos de apreço social.  

No caso das injustiças culturais causadas por pré-concepções acerca da performance 

hegemônica dos gêneros, remédios transformativos resultariam na extinção das dicotomias 

entre masculino e feminino. As performances, antes, classificadas como femininas e, portanto, 

desvalorizadas socialmente, passariam a ser tão valorizadas quanto as caracterizadas como 

                                                
28 “...a vicious circle of cultural and economic subordination.” 
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masculinas. Mais importante que isso, nenhuma delas continuaria sendo associada a papéis de 

gênero e, dessa forma, seria permitido tanto a homens quanto a mulheres as encenarem.   

No contexto das negociações de paz, remédios afirmativos para o aumento da 

participação feminina em processos de solução pacífica de conflitos seriam aqueles que 

garantiriam a presença de mulheres ao longo dos debates, mas que, por não se dedicarem a 

revalorizar a imagem desse grupo identitário, não provocariam nenhum efeito positivo, já que 

suas vozes e experiências não seriam consideradas.  

Devido ao fato de as negociações de paz ainda serem espaços majoritariamente 

masculinos, as mulheres que neles se inserem acabam sendo desrespeitadas e muitas vezes, têm 

que gritar para serem ouvidas. Esse foi o caso de Luz Méndez, uma das poucas mulheres a 

participar de um painel de discussões sobre a aquisição da paz na Guatemala. Segundo o 

relatório “Women Leading Peace: A close examination of women’s political participation in 

peace processes in Northern Ireland, Guatemala, Kenya, and the Philippines”(2015) a 

delegada da comissão de política e diplomacia da União Revolucionária Nacional Guatemalteca 

precisou, em muitos momentos, gritar para ser ouvida, já que era constantemente ignorada pelos 

membros da mesa de sexo masculino.  

Dame Margaret Joan Anstee, a primeira mulher a liderar uma missão de paz da ONU, é 

mais um exemplo do quanto remédios afirmativos para a luta contra injustiças culturais não 

contribuem para a verdadeira inclusão de mulheres em negociações de paz. Na posição de 

Representante Especial do Secretário-Geral da ONU durante o processo de verificação das 

eleições da Angola realizado pela Organização das Nações Unidas, a diplomata britânica foi 

chamada de prostituta29 pelo líder rebelde Jonas Savimbi, que desconsiderou seus 

posicionamentos sobre a aquisição da paz e da estabilidade política no país e continuou 

liderando a guerra civil, que duraria mais uma década. 

Remédios transformativos, por sua vez, não apenas garantiriam a participação de 

homens e mulheres nos processos oficiais de solução pacífica de conflitos na razão de 1:1, mas 

também agiriam de forma a readequar os valores atribuídos a cada um dos grupos identitários, 

com o propósito de garantir que ambos fossem respeitados socialmente e que, durante as 

negociações, ao posicionamento de todos fosse garantido o mesmo grau de importância.  

Conforme explica Fraser (1995), na luta contra as injustiças culturais sofridas pelas 

mulheres, a consolidação de uma identidade feminina e a dissolução de toda a diferença de 

gênero não são as soluções mais adequadas. Para ela, através dos remédios transformativos, se 

                                                
29 Em muitas culturas ao redor do mundo, a prostituição é vista como uma atividade desonrosa e depreciadora do 

caráter e do valor da mulher. 
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iniciará um processo de desconstrução da dicotomia masculino-feminino e de desestabilização 

de todas as performances de gênero pré-definidas pela sociedade, se tornando possível, dessa 

forma, a propagação de uma noção de gênero de “diferenças múltiplas, não-binárias, fluidas, 

inconstantes” (FRASER, 1995, p. 83. tradução minha)30.  

Transferindo o foco da análise para a aplicação de remédios afirmativos e 

transformativos à correção de injustiças econômicas, Fraser (1995) discorre sobre o fato de os 

remédios afirmativos agirem de forma a compensar a concentração de renda e bens, sem 

impactar na estrutura econômica que gerou a má distribuição. Apesar de proporcionarem um 

ganho de poder aquisitivo por parte da população economicamente desfavorecida, esse falso 

enriquecimento não passa de uma ilusão que ajuda a manter ativo o sistema que originou a 

desigualdade. Os remédios transformativos, por sua vez, reorganizariam esse sistema, a fim de 

tornar as relações de produção igualitárias, reprojetariam a divisão do trabalho, garantindo 

assim, melhores condições a todos. 

O grande problema das medidas afirmativas aplicadas à solução de desigualdades 

econômicas, para Fraser (1995) é que, por não atacarem a raiz das injustiças, se torna constante 

a adoção de novas medidas para a atenuação dos problemas. Infelizmente, isso reforça cada vez 

mais o caráter de necessidade dos injustiçados e a classe mais abastada começa a enxergá-los 

como insaciáveis, indesejosos de provocarem a mudança da própria condição e dependentes da 

assistência estatal. Uma medida, portanto, que deveria corrigir injustiças econômicas, acaba 

intensificando injustiças culturais de reconhecimento.  

A solução do dilema da redistribuição-reconhecimento, portanto, não poderia ser 

encontrada na aplicação de medidas afirmativas para a correção de injustiças econômicas, pois 

além de não solucionar de vez as disparidades de classe, também intensifica a desvalorização 

cultural de um grupo social. Fraser (1995) conclui que a solução para esse dilema estaria na 

aplicação de remédios transformativos para injustiças econômicas, pois, como foi possível 

constatar na análise sobre o ganho de independência financeira das e o aumento do valor 

atribuído às mulheres da Irlanda do Norte, citado anteriormente, o fato da  aplicação dessas 

medidas não acentuar a estigmatização de uma classe social como eterna dependente da ajuda 

governamental faz com que toda a sociedade seja alçada a um patamar de reconhecimento 

mútuo, permitindo, assim, uma valorização que abrange todos os grupos identitários.  

 

 

                                                
30 “...multiple, debinarized, fluid, ever-shifting differences.” 
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Capítulo 5 

 

Mulheres, Voz e Mudança 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, foi possível ver que ser mulher no século XXI 

pressupõe estar acorrentada, desde o nascimento, a performances pré-concebidas de gênero, 

que diminuem seu valor social e sua competência intelectual, além de ser enxergada, devido à 

concepção negativa do poder que a sociedade ocidental toma como verdadeira, como um ser 

incapaz de deter poder ou questionar o conhecimento e o saber legitimado por aqueles que 

ocupam o cume da pirâmide social. Consequentemente, ser mulher no século XXI é ter suas 

experiências e vivências rebaixadas ou até mesmo desconsideradas e, assim, ter sua participação 

na criação de um conceito de Segurança inclusivo e abrangente dificultada. 

 Ser mulher no século XXI é precisar que uma organização intergovernamental obrigue 

seus Estados-membros a respeitar sua existência, valorizar suas capacidades, verdades e 

perspectivas. É ser estereotipada e impedida, devido a questões de injustiça cultural e 

econômica, de fazer valer seus posicionamentos. É não poder frequentar a escola e estar sub-

representada nos altos cargos políticos e militares e nas posições de tomada de decisão. Ser 

mulher no século XXI é compor coletividades bivalentes, na maior parte do mundo, e, por isso, 

ter que lutar em duas frentes, a cultural e a econômica, para conquistar a tão sonhada igualdade. 

Devido a todos esses obstáculos decorrentes do valor social atribuído às mulheres e ao 

feminino, sua presença oficial em negociações de paz não garante que suas vozes serão ouvidas 

e suas experiências consideradas. É bem verdade que a representatividade quantitativa de 

mulheres em processos de solução pacífica de conflitos, consolidação e manutenção da paz 

ainda é precária. O relatório “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections 

between Presence and Influence”, publicado em 2010, pela ONU Mulheres e atualizado, em 

2012, apresentou uma análise da participação feminina em 31 processos de solução pacífica de 

conflitos, entre 1992 e 2011. O estudo mostrou que apenas 4% dos signatários, 2,4% dos 

mediadores, 3,7% das testemunhas e 4% dos negociadores eram mulheres.  

Ainda assim alguns países se destacaram positivamente. Nos anos de 2009 e 2011, 

Honduras e Filipinas contaram, respectivamente, com uma taxa de representatividade feminina 

entre os signatários de seus acordos de paz de 33%. Também em 2011, as Filipinas tiveram 

35% de suas delegações oficiais compostas por mulheres. Já em 2008, 20% dos mediadores do 
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acordo de paz da República Democrática do Congo eram mulheres, enquanto que, no Quênia, 

esse número chegou a 33%. Seguindo os passos das Filipinas, o Quênia também contou com 

uma taxa de representatividade feminina em suas delegações oficiais de 25% no ano de 2008. 

Apesar desses resultados encorajadores, analisando a tabela abaixo, presente no relatório da 

ONU Mulheres, conclui-se que, onze anos depois da adoção da Agenda de Mulheres, Paz e 

Segurança do Conselho de Segurança da ONU, não houve muitas mudanças relevantes, no 

contexto global, na inserção de mulheres em processos de negociação de paz.  

 

TABELA 1: Participação Feminina em 31 acordos de paz entre 1992 e 201131 

  Mulheres 

como 

Signatárias 

Mulheres 

como 

Mediadoras 

Mulheres 

como 

Testemunhas 

Mulheres 

nas 

Delegações 

1 El Salvador (1992) 12% 0% - 13% 

2 Croácia (1995) 0% 0% 0% 11% 

3 Bósnia (1995) 0% 0% 0% 0% 

4 Guatemala (1996) 11% 0% - 10% 

5 Irlanda do Norte (1998) 10% 0% - 10% 

6 Kosovo (1999) 0% 0% 0% 3% 

7 Serra Leoa (1999) 0% 0% 20% 0% 

8 Burundi (2000) 0% 0% - 2% 

9 Papua-Nova Guiné 

(2001) 

7% 0% - 4% 

10 Macedônia (2001) 0% 0% 0% 5% 

11 Afeganistão (2001) 9% 0% - 9% 

                                                
31 Acesso através do seguinte endereço: 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/10/wpssourcebo

ok-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf Último Acesso: 04 de setembro de 2018.  
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12 Somália (2002) 0% 0% 0% - 

13 Costa do Marfim (2003) 0% 0% 0% - 

14 R.D.C. (2003) 5% 0% 0% 12% 

15 Libéria (2003) 0% 0% 17% - 

16 Sudão (2005) 0% 0% 9% - 

17 Darfur (2006) 0% 0% 7% 8% 

18 Nepal (2006) 0% - 0% 0% 

19 Filipinas (2007) 0% 0% - - 

20 R.D.C. (2008) - Kivu do 

Norte 

5% 20% 0% - 

21 R.D.C. (2008) - Kivu do Sul 0% 20% 0% - 

22 Uganda (2008) 0% 0% 20% 9% 

23 Quênia (2008) 0% 33% 0% 25% 

24 República Centro-Africana 

(2008) 

0% 0% 0% - 

25 Zimbábue (2008) 0% 0% 0% - 

26 Somália (2008) 0% 0% 10% - 

27 Honduras (2009) 33% 0% - - 

28 Iraque (2010) 0% 0% 0% - 

29 Filipinas (2011) 33% 0% 0% 35% 

30 República Centro-Africana 

(2011) 

0% 0% 0% - 

31 Iémen (2001) 0% 0% - - 
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Apesar de reconhecer a importância primordial da inserção feminina em negociações 

oficiais de paz, é preciso entender que ela deve andar lado a lado com a valorização dos 

discursos das mulheres. A construção de um ambiente democrático de discussão depende disso, 

pois, se não houver mulheres nesses espaços, não será possível ouvir o que elas têm a dizer, 

entretanto, se os membros do sexo masculino não quiserem ouvi-las, de nada adiantará sua 

presença.   

Essa pesquisa, influenciada por uma concepção Foucaultiana de que “é justamente no 

discurso que vêm a se articular poder e saber” (FOUCAULT, 1999, p. 94), visa a demonstrar a 

urgência de se eliminar a tendência social de apenas afirmar o direito das mulheres de estar 

presente nas negociações oficiais de paz, sem que haja um trabalho de transformação estrutural 

da percepção cultural que os homens possuem dos discursos das mulheres. Afinal, o 

fortalecimento das vozes femininas e a consequente ratificação da sua igualdade de valor em 

relação aos homens são imperativos para a perpetuação de sua participação nos processos de 

aquisição da paz. 

A escolha de se focar em uma análise da importância dada pelos homens aos discursos 

e posicionamentos de mulheres em contextos de negociações oficiais de paz partiu do 

entendimento de que “o discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, expõe, 

debilita e permite barrá-lo” (FOUCAULT, 1999, p. 95). Dessa forma, entende-se que, ao 

mesmo tempo que o discurso masculino sobre Segurança e sobre as prioridades de uma 

negociação de paz perpetuam inseguranças, majoritariamente32, associadas ao gênero feminino, 

como a alimentar, a financeira e a sanitária, a valorização de discursos, experiências, vivências, 

saberes e interpretações femininas da realidade poderia reverter essa condição de injustiça 

oriunda dos valores culturais que são diferentemente atribuídos a homens e mulheres.  

Para Foucault, “deve-se conceber o discurso como uma série de segmentos 

descontínuos, cuja função tática não é uniforme nem estável” (FOUCAULT, 1999, p. 95). 

Assim como ninguém ocupa uma posição de poder em todos as relações e contextos sociais dos 

quais faz parte, o filósofo francês entende que o discurso é composto por uma quantidade 

variada de elementos e que, por ser instável, pode ser usado tanto como um instrumento para 

legitimar as verdades e o poder de um grupo social, quanto como um ponto de resistência a esse 

mesmo grupo. Devido à condição de submissão cultural em relação aos padrões associados às 

                                                
32 Como visto nos capítulos 2 e 3, em tempos de guerra, mulheres são as que mais sofrem com as sanções 

econômicas, a busca por refúgio, a migração forçada, o estupro e a prostituição forçada como estratégia sistemática 

de guerra. Mesmo em tempos de paz, as mulheres sofrem com a desigualdade salarial, desigualdade de acesso à 

educação e violência doméstica. 
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performances de gênero masculinas que a sociedade continua a perpetuar, as vozes e discursos 

femininos são constantemente enfraquecidos em contextos sociais tradicionalmente dominados 

por homens, como é o caso dos espaços de negociações oficiais de paz. Deste enfraquecimento, 

decorre a perpetuação de injustiças econômicas e sociais e as mais variadas formas de violências 

de gênero. 

Ainda segundo o relatório “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections 

between Presence and Influence” (2010 - 2012), apesar do tímido crescimento da participação 

feminina na política, da tomada de consciência de que a guerra impacta diferentemente homens 

e mulheres e das recentes pesquisas que demonstram que a participação feminina em 

negociações de paz reduz as chances de reincidência do conflito, desde a publicação da 

Resolução 1325, que marcou a abertura da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança do Conselho 

de Segurança da ONU (CSNU), o aumento da participação de mulheres em negociações de paz 

e a valorização de seus discursos e posicionamentos têm sido, meramente, marginais. 

Através desse relatório, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres deixa claro que acordos de paz que não levam em consideração 

violências e injustiças relacionadas ao gênero ainda são a norma mundial. Apesar de muitos 

desses acordos incluírem cláusulas sobre a garantia dos direitos humanos, raros são os que 

apresentam medidas para o combate à exclusão feminina das posições de tomada de decisão, 

ou se comprometem em garantir igualdade de tratamento às mulheres.  

O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), que hoje, 

faz parte da ONU Mulheres, analisou 300 acordos de paz assinados entre 1989 e 2008 e 

descobriu que apenas 18 deles faziam menção a violências relacionadas ao gênero e que apenas 

alguns desses 18 acordos apresentavam medidas concretas para punir os responsáveis por tais 

violências. No que concerne à reparação de injustiças econômicas, quase nunca aparecem em 

acordos de paz temas como a posse de e o acesso a terras por mulheres e sua parcela na divisão 

de riquezas. 

 O relatório da ONU Mulheres ainda informa que, apenas 16% dos 584 acordos de paz 

assinados entre 1990 e 2009, contiveram pelo menos uma referência a mulheres ou a questões 

de gênero. Com a adoção da Resolução 1325 pelo CSNU, em 2000, esse percentual cresceu de 

11% para 27%, no entanto, esse crescimento não se deve apenas aos efeitos da Resolução, mas 

também a um aumento considerável das taxas de violência contra meninas e mulheres em 

contextos de guerra, o que, naturalmente, fez com que crescesse a necessidade de se falar sobre 

violência relacionada a gênero nos acordos de paz. 
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Uma análise de 61 acordos de paz assinados entre agosto de 2008 e abril de 2012, 

apresentada pelo mesmo relatório, concluiu que apenas 17 deles incluíam termos relacionados 

a gênero e, ainda assim, essas inclusões foram quase todas feitas nos preâmbulos ou anexos dos 

acordos. Esses resultados mostram o quão difícil tem sido para as mulheres terem suas vozes 

ouvidas e suas demandas atendidas. Enquanto seus discursos não forem valorizados, a mera 

presença de mulheres em negociações oficiais de paz, infelizmente, não terá o impacto 

necessário para que sejam discutidas questões que afetam diretamente a população feminina. 

No relatório “Fresh Insights on the Quantity and Quality of Women’s Inclusion in Peace 

Processes” publicado, em 2015, pelo Graduate Institute of International and Development 

Studies’ Centre on Conflict, Development and Peacebuilding e pela Crisis Management 

Initiative, com o apoio do Ministério de Relações Exteriores da Finlândia,   Paffenholz, Prentice 

& Buchanan (2015) explicam que apesar de tanto a presença de mulheres em negociações 

oficiais de paz quanto sua atuação como atores com poder de influência serem importantes, essa 

última é a que mais impacto causa, pois permite que mulheres participem ativamente da tomada 

de decisão e decidam sobre os rumos da negociação.  

Paffenholz, Prentice & Buchanan (2015) exemplificam essa dinâmica com o ocorrido 

no Nepal e na Somália. No país asiático, o aumento da participação de mulheres em cargos de 

tomada de decisão foi estimulado pela adoção de uma medida afirmativa que garantia, através 

de um sistema de cotas, a presença de mais mulheres na Assembleia Constituinte. Das 601 

cadeiras disponíveis, 197 foram ocupadas por mulheres, totalizando, assim, 33% dos postos. 

Infelizmente, elas sofreram resistência de membros do sexo masculino e não conseguiram 

vencer as redes de poder e lealdade partidária existentes. Seus discursos, opiniões e experiências 

não possuíam o mesmo peso que o dos homens e, ao contrário do que se esperava quando a 

medida foi adotada, o aumento do número de mulheres não gerou nenhum impacto positivo em 

seu poder de influenciar as decisões da Assembleia.  

 Já no país Africano, de 2001 a 2005, as somalianas contaram com a ajuda de 

organizações internacionais, como a ONU Mulheres, e passaram a ter acesso a centros 

equipados com computadores, fotocopiadoras, impressoras e internet. Esses espaços as 

ajudaram a produzir material publicitário para divulgação de seus posicionamentos, que, por 

sua vez, foi distribuído a delegados, mediadores, e membros chaves das delegações presentes 

nas negociações pela paz no país. Além disso, alguns dos principais influenciadores das 

negociações eram obrigados a utilizar o mesmo centro que essas mulheres, por escassez de 

espaços munidos de computadores e acesso à internet na região. Essa convivência permitiu que 

as somalianas tivessem contato direto com aqueles que tinham grande poder de decisão em 
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relação aos rumos do acordo de paz. Através de seu ativismo, mesmo não fazendo parte das 

negociações oficiais, essas mulheres conseguiram garantir a introdução no acordo de temas 

como direitos humanos e o uso de uma linguagem sensível às questões de gênero. Além disso, 

conseguiram que 12% das vagas no Parlamento de Transição fossem reservadas a mulheres, 

apesar de só 8% das vagas terem sido efetivamente ocupadas por elas.  

 Esses dois exemplos, apresentados por Paffenholz, Prentice & Buchanan (2015) 

demonstram que, apesar da participação oficial de mulheres em negociações de paz ser um 

direito com fundamento nos princípios da democracia, ela apenas não resolverá os problemas 

advindos da falta de representatividade e influência feminina nesses espaços. A adoção 

coordenada de medidas afirmativas para a inserção de mulheres em negociações oficiais de paz 

e transformativas para a valorização de suas experiências, saberes e demandas é imperativa para 

que a participação feminina em acordos de paz não se resuma a números, mas também a 

resultados.  

 Como explicam Paffenholz et al. (2016), no relatório “Making Women Count - Not Just 

Counting Women: Assessing Women’s Inclusion and Influence on Peace Negotiations” 

publicado pela Inclusive Peace and Transition Initiative do The Graduate Institute of 

International and Development Studies e pela ONU Mulheres, a influência de mulheres 

incluídas é definida como a habilidade de fazer valer suas preferências antes, durante e após o 

processo de negociação da paz.  

 As preferências, por sua vez, são definidas pelas autoras como a abordagem de temas e 

a implementação de agendas durante as negociações, a participação na implementação de um 

acordo e a exigência de se iniciar ou dar continuidade a uma negociação ou assinar um acordo. 

Portanto, para que uma mulher seja considerada verdadeiramente incluída em um processo de 

negociação de paz, ela deve ser enxergada pelos outros membros envolvidos na negociação 

como capaz de realizar qualquer uma das tarefas supracitadas. Essas ações foram escolhidas 

por Paffenholz et al. (2016) como definidoras da influência de uma mulher em negociações de 

paz devido ao fato de serem as ações que realmente podem mudar o rumo de uma negociação 

e acelerar ou retardar a aquisição e implementação da paz. 

Em seu estudo, Paffenholz et al. (2016) analisaram qualitativamente 40 processos 

referentes a acordos de paz e suas consequentes implementações. A data de início desses 

processos varia da década de 1980 até a década de 2010 e eles dizem respeito a dezessete países 

na África, treze na Ásia, quatro na América Latina, três na Europa e três na Oceania. No que 

concerne à estimação do grau de influência das mulheres nesses acordos, foi definida uma 
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escala de quatro níveis: sem influência, pouca influência, forte influência e influência muito 

forte.  

Pouca influência foi definida como a apresentação de apenas alguns tópicos de 

discussão durante a negociação e a tentativa limitada de aceleração da assinatura de um acordo 

de paz. Forte influência foi definida como a apresentação de diversos tópicos para discussão 

durante a negociação e propostas de acordo, além da tentativa de se dar início mais rapidamente 

às negociações ou de acelerar a assinatura de um acordo. As autoras (2016) decidiram medir a 

influência das mulheres a partir de uma análise do quanto elas impactaram no acordo e na sua 

implementação, não se importando se o acordo foi, de fato, alcançado ou implementado.  

De acordo com Paffenholz et al. (2016), em lugares em que mulheres ainda não têm 

acesso a posições de tomada de decisão, seja ela política ou corporativa, e nos quais as questões 

de gênero e o direito das mulheres ainda sofrem resistência, a legitimidade da inclusão feminina 

ainda é questionada e pode resultar em assédio e até em ameaças à vida dessas mulheres. 

Segundo as autoras, foi justamente isso o que aconteceu no Iémen, entre 2013 e 2014. Durante 

a Conferência de Diálogo Nacional no país árabe, às mulheres foi reservado 30% dos lugares 

nas delegações que participariam das negociações oficiais. Além disso, elas também possuíam 

sua própria delegação composta por 40 iemenitas. Apesar desse contexto aparentemente 

acolhedor, a participação das mulheres não foi bem vista por fundamentalistas religiosos e por 

atores mais tradicionais.  

Discussões sobre direitos das mulheres foram contidas durante a Conferência e as 

mulheres envolvidas nas negociações chegaram a ser publicamente ameaçadas e fisicamente 

atacadas. O fato de comparecerem aos encontros noturnos da Conferência desacompanhadas de 

um responsável de sexo masculino fez com que suas fotos e nomes fossem publicados na 

internet e que fossem taxadas de desonradas. A quantidade de mulheres presentes nas 

negociações, portanto, não é o que determina se elas serão bem-sucedidas ou não, mas sim, a 

percepção das mulheres como pessoas dignas de serem respeitadas e terem seus discursos e 

realidades levados em consideração. 

Em seu estudo, Paffenholz et al. (2016) descobriram que alguns acontecimentos se 

repetiam em negociações em que mulheres exerciam forte influência, como a antecipação do 

fim das hostilidades entre as partes conflitantes, do início ou retomada das negociações, o 

aumento da representatividade feminina em assembleias de transição e outras instituições 

criadas na fase de implementação do acordo e, principalmente, um aumento nas pressões 

internas e externas às mesas de negociação para a assinatura do acordo.  
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Esse último acontecimento é exemplificado pelas autoras através do ocorrido durante a 

Segunda Guerra Civil da Libéria (cf. Capítulo 3), em que as mulheres literalmente bloquearam 

as portas da sala de negociações até que um acordo de paz fosse assinado, movimento que se 

assemelha ao ocorrido na República Democrática do Congo, na qual 40 mulheres formaram 

uma corrente humana em frente à sala do comitê de paz, garantindo, assim, a assinatura do 

acordo.  

Paffenholz et al. (2016) ainda citam o ocorrido em 1993, durante a Conferência de 

Reconciliação Nacional da Somália, na ocasião da qual algumas mulheres que atuavam como 

observadoras nas negociações, decidiam jejuar até que o acordo de paz fosse alcançado, 

pressionando os líderes das partes conflitantes a agirem mais rapidamente para atingir a paz. 

Esses resultados apenas reforçam a ideia de que quanto mais voz as mulheres tiverem em 

negociações oficiais de paz, mais rapidamente os acordos de paz serão alcançados, além de 

adotarem um caráter mais democrático e equitativo. 

Para as autoras (2016), o grau de influência das mulheres em negociações de paz é 

definido tanto pela forma como a inclusão delas é projetada, quanto pelo contexto no qual essa 

inclusão acontece. No que diz respeito à projeção da inclusão, é preciso levar em conta se os 

critérios e procedimentos adotados para a escolha daqueles que irão participar das negociações 

são sensíveis às questões de gênero, se os processos de tomada de decisão foram projetados 

para que mulheres e grupos da sociedade civil possam se manifestar sem a necessidade de 

prévia autorização, se a formação de coalizões de mulheres é estimulada ou se as diferenças 

entre elas impedem que se unifiquem e se elas possuem centros que lhes proporcione apoio 

técnico e acesso a computadores e internet. 

Ademais, Paffenholz et al. (2016) citam a importância da aceitação da participação 

feminina nas negociações por parte dos grupos conflitantes e dos mediadores, defendem que o 

envolvimento de mulheres nas fases de pré-negociação aumenta seu grau de influência nas fases 

de negociação e implementação do acordo e que o monitoramento da implementação é crucial 

para a garantia da adoção dos termos negociados pelas mulheres. Além disso, ressaltam que 

financiamento e apoio logístico são fundamentais para que mulheres de todo o país tenham 

acesso aos espaços onde ocorrerão as negociações e possam agir com flexibilidade e 

independência.  

No que se refere ao contexto no qual a inclusão acontece, as autoras afirmam que o grau 

de influência das mulheres nas negociações será mais forte caso existam comprometimentos 

prévios por parte do governo em relação às questões de equidade de gênero, redes regionais e 

internacionais apoiando grupos locais de mulheres, caso a sociedade em questão associe às 
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mulheres a característica de mediadoras e os grupos femininos da sociedade civil sejam fortes, 

ativos e possuam experiência prévia em mobilização social.  

Ainda segundo Paffenholz et al. (2016), o apoio dos atores regionais e da elite local é 

essencial para que seja assegurada a participação e o alto grau de influência das mulheres nas 

negociações de paz, já que negociações que pretendem ser inclusivas, geralmente, desafiam 

relações pré-definidas de poder e podem afastar esses grupos do topo da nova pirâmide 

hierárquica que se constrói, ao fim de um conflito armado, com a reformulação das relações 

sociais, através da implementação de um acordo de paz. Dessa forma, se esses atores acharem 

que a participação das mulheres nos processos de paz causará a sua perda de poder, muito 

dificilmente as apoiarão e elas terão mais um inimigo a enfrentar a fim de estarem presentes e 

se fazerem ouvir ao longo das negociações.  

A Organização das Nações Unidas, através do relatório “Women’s Participation in 

Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence” (2010 - 2012), declara que 

os Estados se vulnerabilizam quando não agem para conectar sua população às instituições 

estatais e às decisões que definirão o futuro da nação. É indispensável, portanto, que 

negociações mais inclusivas e abertas à perspectiva de gênero passem a ser adotadas 

mundialmente, de forma a garantir voz a todos aqueles que preenchem as fronteiras do país. 

Pequenas ações podem ser colocadas em prática para que seja alcançado um estágio em 

que mulheres e homens não só estejam em igual número em uma negociação de paz, mas 

também sejam igualmente ouvidos e valorizados. O’Reilly, Ó Súilleabháin & Paffenholz 

(2015), no relatório “Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes” (2015), 

publicado pelo International Peace Institute, chamam atenção para a necessidade de se oferecer 

serviços de cuidado às crianças das mulheres que participam das negociações. Infelizmente, em 

muitos países, às mulheres ainda é reservado o papel de única cuidadora das crianças e muitas 

ficam impossibilitadas de participar da vida pública de sua comunidade e da política de seu país 

por não terem com quem deixar seus filhos.  

Além disso, é imprescindível garantir a segurança dessas mulheres até após o fim das 

negociações, pois é real o risco de serem fisicamente atacadas por membros mais conservadores 

da sociedade, que não julgam correto a participação feminina em ambientes de tomada de 

decisão política. A Organização das Nações Unidas, em seu relatório “Women’s Participation 

in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence” (2010 - 2012), toma para 

si o compromisso de incentivar a participação oficial de grupos de mulheres da sociedade civil 

em todas as negociações de paz da qual fizer parte, além de financiar a integração de mulheres 

a delegações oficiais. 
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A ONU ainda defende que mulheres e especialistas em gênero devem estar envolvidos 

durante todo o processo de negociação, incluindo os acordos de cessar-fogo, monitoramento, 

reparações, recuperações econômico-sociais e acordos de partilha equitativa de riquezas, para 

que seja garantido que o acordo apoie a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. 

Ademais, a Organização insiste que mediadores de ambos os sexos devem receber uma 

formação destinada a torná-los mais sensíveis às questões de gênero e à igualdade entre homens 

e mulheres e a ensiná-los sobre linguagem adaptada às realidades impostas a cada um dos 

gêneros, como se relacionar com grupos de mulheres da sociedade civil e a analisar a situação 

das mulheres naquele conflito.  

Apesar de serem simples, essas recomendações podem representar um verdadeiro 

desafio para os que buscam instaurar a igualdade de gênero e uma visão democrática da 

representatividade e da valorização dos discursos em países onde as performances hegemônicas 

de gênero e o sexismo ainda imperam e determinam o valor social, intelectual e profissional de 

homens e mulheres.  
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Capítulo 6 

 

Conclusão 
  

Homens e mulheres são enxergados através de uma lupa social que os separa, delimita, 

classifica e qualifica. A concepção que a sociedade possui do gênero restringe os seres humanos 

à performance de personagens historicamente pré-definidos e acaba por construir uma estrutura 

hierárquica, baseada, não em suas competências, mas sim em valores e funções que lhes foram 

atribuídos, no momento de seus nascimentos, em função de seu sexo biológico. Nesses tempos 

de ganho de visibilidade midiática das diversas identidades de gênero, os discursos 

conservadores fazem questão de propagar, com um tom de pesar, a ideia de que os limites foram 

vencidos e de que todos podem manifestar suas identidades e sexualidade livremente. No 

entanto, isso está longe de se tornar realidade. 

A sociedade continua a comprimir os seres humanos em seus corpos perfeitamente 

moldados pelas amarras da interpretação predominante da masculinidade e da feminilidade. 

Essas amarras, além de limitarem o campo de ação, tanto de homens, quanto de mulheres, e de 

lhes impor uma vida da qual não há como escapar ileso, se posicionam de tal forma que 

estabelecem relações de poder responsáveis por descrever o mundo através da visão de apenas 

uma parcela da população, suprimindo, da outra parte, a oportunidade de participar do processo 

de construção da sociedade da qual faz parte.  

 Devido ao fato de a sociedade ainda estar imersa em valores e interpretações 

androcêntricas e machistas da realidade, muitos acreditam que a superestrutura sexista existente 

na política e nos altos cargos que possibilitam a tomada de decisão pode ser vencida apenas 

com o aumento do número de mulheres presentes nesses espaços. Não obstante, como foi 

mostrado ao longo desta pesquisa, apesar de a igualdade quantitativa entre mulheres e homens 

ser importante, não é ela que realmente levará a uma mudança nas relações de poder e nas 

oportunidades de manifestação dos interesses e necessidades de meninas e mulheres.  

 Os processos de aquisição, manutenção e consolidação da paz não buscam apenas o fim 

do conflito que ameaça determinada população. Muito mais do que isso, esses processos se 

apresentam como uma rara oportunidade de se remodelar a estrutura, as instituições e os valores 

de uma sociedade. Durante negociações pela paz, é feita uma análise de todas as engrenagens 

sociais que levaram à eclosão do conflito e, a partir desta análise, se houver diálogo entre 

representantes de todos os grupos que compõem a comunidade afetada pelo conflito, essas 
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engrenagens podem ser substituídas por outras que sejam favoráveis a todos. Entretanto, 

raramente, todos estão representados ao longo desses diálogos.  

 Por isso é tão importante que mulheres, além de estarem fisicamente presentes nesses 

espaços, possuam voz para expressar suas necessidades, seus interesses e suas interpretações 

das conjunturas política, econômica, social e militar que levaram à guerra. Dessa forma, o uso 

de remédios afirmativos para a luta contra injustiças culturais/valorativas não contribui para a 

inclusão de mulheres em processos de aquisição da paz. Infelizmente, essas medidas apenas 

propagam uma falsa ideia de inclusão e igualdade entre os gêneros, pois não se preocupam em 

causar uma mudança dos valores sociais que supervalorizam as características associadas à 

masculinidade e descartam aquelas associadas à feminilidade, junto com os saberes, 

experiências e interpretações das mulheres.   

 É urgente que mulheres passem a ser verdadeiramente incluídas em discussões políticas 

que afetam diretamente suas vidas e que possam opinar e propor soluções para o fim dos 

conflitos armados que levem em consideração a perspectiva de gênero e as violências que são 

majoritariamente sofridas por elas. Valorizar seus discursos é permitir que elas penalizem 

aqueles que, durante os tempos de guerra, as feriram e que construam uma sociedade em que 

suas dores sejam valorizadas e sua segurança física, alimentar, financeira, sanitária e 

educacional, garantida.  

Há quase 4 bilhões33 de mulheres no mundo. Negar que suas vozes sejam ouvidas é 

negar que metade do planeta tenha direito de se manifestar sobre seu futuro e de construir uma 

noção de segurança sensível ao gênero. Negar que suas vozes sejam ouvidas é permitir que 

performances hegemônicas de masculinidade e feminilidade sejam perpetuadas, limitando, 

assim, o desenvolvimento, não apenas de homens e mulheres, mas da sociedade como um todo 

e da humanidade, acima de tudo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Em abril de 2017, o governo dos Estados Unidos realizou uma pesquisa que estimou em 3,710,295,643 a 

quantidade de mulheres no mundo. Acesso através do seguinte endereço: https://www.worldatlas.com/articles/are-

there-more-men-or-women-in-the-world.html Último acesso em 13 de setembro de 2018. 
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