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Resumo

Com as guerras civis que ocorreram no Oriente Médio a partir de 2011, maioritariamente na

República Árabe da Síria, no Afeganistão e no Iraque e o aumento da violência e perseguição

aos seus cidadãos, muitos indivíduos desta região passaram a solicitar refúgio no continente

europeu, para tentarem reconstruir suas vidas em uma zona de segurança. Com este objetivo,

estes indivíduos passaram a deslocar-se e arriscar-se em travessias extremamente perigosas

por meio de contrabandistas, normalmente a partir da Turquia, para chegada à Grécia, e assim

seguir para o norte Europeu. Porém, a enorme quantidade de pessoas chegando no Leste

Europeu tem desencadeado uma crise humanitária, da qual os mais vulneráveis, como

mulheres, crianças e idosos, são os mais afetados. As mulheres, especificamente, sofrem

perseguição em todas as etapas do processo de requerimento de refúgio por apresentarem

vulnerabilidades relacionadas estritamente ao género feminino, sendo a mais alarmante a

violência sexual. Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar as

Violências com Base no Género das quais as refugiadas estão expostas no contexto de crise

humanitária nos Balcãs ocidentais, especificamente na Grécia, ao considerar que este grupo

precisa de uma proteção diferenciada, tanto à luz do direito internacional quanto na prática em

seu dia-a-dia por sofrerem perseguições inerentes ao género. Também pretende-se analisar se

as normas regionais e mundiais pensam nesta problemática sob uma ótica masculina e

patriarcal ou se considera o feminismo como uma pauta importante nas políticas de asilo.

Palavras-Chave: Feminismo; Refúgio; Grécia; Mulheres e Meninas; Violência com Base no

Género.
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Abstract

With the civil wars that took place in the Middle East since 2011, mainly in the Syrian Arab

Republic, Afghanistan and Iraq and the increase in violence and persecution of its citizens,

many individuals from this region started to request refuge on the European continent, in

order to try to rebuild their lives in a safe zone. To this end, these individuals began to travel

and do extremely dangerous crossings through smugglers, usually from Turkey, to arrive in

Greece, and thus proceed to northern Europe. However, the huge number of people arriving in

Eastern Europe has triggered a humanitarian crisis, of which the most vulnerable, such as

women, children and the elderly, are the most affected. Women, specifically, suffer

persecution at all stages of the asylum application process because they have vulnerabilities

related strictly to the female gender, the most alarming being sexual violence. In this context,

this work aims to analyze the Gender Based Violence which female refugees are exposed in

the context of the humanitarian crisis in the Eastern European, specifically in Greece,

considering that this group needs different protection, as in the light of international law as in

practice in their day-to-day. It is also intended to analyze whether regional and global norms

think about this issue from a male and patriarchal perspective and whether feminism is

considered an important issue in asylum policies.

Keywords: Feminism, Refuge; Greece; Women and Girls; Gender Based Violence.
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Introdução

A equidade entre os géneros, apesar de muito discutida atualmente pelos Estados,

pelas organizações e instituições internacionais e não governamentais, ainda tem um longo

caminho a percorrer para ocorrer. Conforme os dados divulgado pelo Fórum Económico

Mundial referentes à 2019, presentes na Fígura I, a Islândia tem sido a pioneira no Índice

Global de Diferenças de Gênero por 11 anos consecutivos, seguido pelos vizinhos nórdicos

europeus Noruega, Finlândia e Suécia. Além disso, o gráfico demonstra que, ainda que a

diferença de género global tenha diminuído ligeiramente para 68,6%, a equidade completa

entre os géneros está muito longe de ocorrer a nível global, ao considerar que na própria

Islândia, a líder deste índice, ainda está a quase um século de distância da paridade, caso

continue o atual ritmo de mudança (Fórum Economico Mundial, 2019).

Figura 1: Ranking Global do Índice de Diferença de Género, 2020.

Fonte: Fórum Economico Mundial, 2019.

Nesse sentido, a discussão em torno das questões sociais que envolvem as

discrepâncias entre os géneros é extremamente relevante principalmente ao considerar que,

nos dias atuais, embora tenha ocorrido um progresso significativo nas últimas décadas em

termos políticos, económicos, sociais, culturais em relação aos direitos e autonomia das
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mulheres, a igualdade de facto entre homens e mulheres ainda não foi atingida em nenhum

Estado - inclusive nos países nórdicos da Europa, considerados os mais desenvolvidos em

termos sociais e económicos do mundo (Conselho Europeu, 2019). Além disso, embora as

condições tenham melhorado contribuindo para maior ascensão e independência da mulher,

os postos em que se detém muito poder estão quase que exclusivamente restritos aos homens,

salvo raras exceções (Balestero e Gomes, 2015, p. 48).

Dentro das Relações Internacionais, conforme apontam V. Peterson e Anne Runyan, o

género também tem-se tornado uma pauta de estudo importante visto que nas últimas décadas

têm sido acumuladas cada vez mais evidências de que a equidade dos géneros é extremamente

relacionada a qualidade de vida de todos em qualquer país, e por isso, todos que procuram um

mundo melhor são aconselhados a levar a sério as condições de vida das mulheres (Peterson;

Runyan, 1999, p. 10). Inclusive, as crises globais não podem ser entendidas sem um

conhecimento das desigualdades estruturais do sistema mundial relacionaos às hierarquias

com base no género, na raça, classe, etnia, nacionalidade, orientação sexual, habilidade física,

e identificação religiosa. É importante ressaltar que as dicotomias com base no género não

podem ser separadas do racismo, classismo, nacionalismo, entre outras, pois tratam de

estruturas de identidade complexas influenciadas por muitos fatores conjuntos e por isso

consideradas pela literatura como interseccional (idem, p. 15).

Nesse sentido, Peterson e Runyan apontam que, para entender como as definições com

base no género funcionam, é preciso examinar duas dimensões do sistema social: a primeira é

sobre sociabilidade, ou seja, como os indivíduos são educados e como internalizam

culturalmente as suas atitudes e comportamentos, sendo a família, a escola, as instituições

religiosas e a mídia fontes essenciais de sociabilidade. E a segunda, o controle sistémico, ou

seja, como estas práticas e instituições mantém a hierarquia de género como uma forma de

conformidade (ibidem, p. 34). Portanto, a forma como olhamos as características masculinas e

femininas, a forma como nos preocupamos, percebemos, entendemos, analisamos e

criticamos o mundo que estamos a viver, tudo isso está relacionado com as hierarquias criadas

com base na dicotomia de género masculina e feminina. Devido a isso, o género influencia

não somente quem somos, como vivemos e o que temos, mas também como pensamos e

reivindicamos o que é a verdade. Desse modo, nenhuma análise da política mundial

contemporânea deve negligenciar ou tratar como irrelevante as interações com base no género

(ibidem , p. 12).
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É importante conceituarmos o conceito género como diferente do vocábulo sexo ou

mulher, visto que o género, de acordo com Izadora Monte (2010, p. 8), é antes de tudo, uma

categoria relacional, referente aos pressupostos sociais que constituem, ou constroem, as

diferenças entre homens e mulheres. Assim, o termo género, refere-se a esta diferença

hierárquica de poder entre homens e mulheres construída ao longo da história, e não somente

ao sexo feminino ou ao vocábulo mulher. Conforme apontado, ainda por Monte, “género é

importante não apenas porque define as relações de poder entre homens e mulheres, mas

porque também condiciona o nosso pensamento a funcionar a partir de dicotomias

hierarquizadas que legitimam formas múltiplas de dominação em diversas esferas sociais”

(idem, 2013, p. 70).

No mesmo sentido, para Gabriela Balestero e Sara Gomes, o conceito de género pode

ser entendido como a maneira em que as diferenças entre homens e mulheres são inseridas nas

mais diversas sociedades ao longo do processo histórico evolutivo, não estando relacionado às

assimetrias biológicas existentes entre macho e fêmea, qualificadas por sexo, mas sim ao

universo onde as inter-relações socioculturais são determinadas por fatores como leis, regras,

simbologia e patriarcalismo (Balestero; Gomes, 2015, p. 46).

Sobre o termo patriarcalismo é preciso uma observação quanto à sua terminologia já

que, se anteriormente foi amplamente utilizado pelas feministas para descrever e explicar a

opressão histórica e contemporânea das mulheres, mais recentemente tem-se tornado cada vez

mais problemático para algumas feministas (Ra-mazanoglu e Holland 1993, 243 apud Hooper,

2001, p. 41). Esta problemática tem sido levantada devido ao facto de ser um termo

normalmente associado a teorias históricas e universalizadoras que desencadeiam

generalizações vagas. Como várias feministas têm argumentado, as relações de género são

insuficientemente coerentes para garantir o termo patriarcado em geral e, assim, preferem

limitar o termo ao seu sentido sociológico mais antigo, onde descreve a "regra do pai"

familiar (em grande parte pré-industrial) – Bradley, 1989, p. 55 apud Hooper, 2001, p. 41.

No mesmo sentido, à nível internacional, a Convenção de Istambul, realizada em 2011,

aponta que o género está atrelado “aos papéis construídos socialmente, comportamentos,

atividades e atributos que uma dada sociedade considera apropriada para as mulheres e

homens” (Artigo 3ª, Convenção de Istambul). E as Diretrizes para Proteção Internacional

relacionadas às questões de género da ACNUR, apontam que o género refere-se ao

relacionamento entre mulheres e homens com base em identidades, estatutos, papéis e
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responsabilidades social ou culturalmente construídos e definidos, atribuídos a um sexo ou

outro, enquanto o sexo é uma determinação biológica (ACNUR, 2002, p. 2).

O Conselho Europeu (2019), na mesma linha, define o género como “um meio de

significar relações de poder que estão na origem de uma divisão hierárquica de papéis entre

mulheres e homens, historicamente desfavorável para o primeiro e no cerne das muitas

desigualdades e discriminações ainda observáveis hoje”. Para este órgão:

a subordinação sistemática das mulheres, enfatizado por fatores sociais,
tornam esta subordinação parecer “natural”, de modo que o debate sobre o
género refuta os argumentos biológicos para justificar a divisão de papéis
entre mulheres e homens, visto que são socialmente construídos,
institucionalizados, internalizados e transmitidos pela família, pela educação
e pelas instituições (Conselho Europeu, 2019, p. 8).

E também aponta que o género frequentemente se entrelaça com outros tipos de

relações de poder, principalmente com a classe social, orientação sexual, identidade e estado

civil. Assim, a interseccionalidade de opressões significa reconhecer as diferenças entre

mulheres e as suas experiências e, portanto, oferece uma nova área de visibilidade para as

mulheres que sofrem de dupla discriminação, tanto sexista, como racista, ou ainda tripla, se

incluir a discrimição por classe social (Conselho Europeu, 2019).

Assim, de um modo geral, o conceito género quando é utilizado já está relacionado

implicitamente com as diferenças de poder entre homens e mulheres nas esferas sociais e

políticas, e com as opressões a tudo que é relacionado ao ser feminino.

Conforme veremos no Capítulo 1, em que introduziremos os movimentos feministas

ao longo do tempo e as teorias feministas das Relações Internacionais dentro da abordagem

construtivista, os estudos de género surgiram a partir da identificação por parte das teóricas

feministas de que o ser feminino ao longo da sua história fora privado da esfera pública e de

sua autonomia, sendo limitado à esfera privada, às funções domésticas e à responsabilidade

afetiva da família, o que influenciou toda a sua trajetória em termos económicos, sociais e de

empregabilidade, sendo assim, oprimido dentro da sociedade pelo patriarcalismo.

Não obstante, assim como as mulheres em geral, as mulheres refugiadas também estão

em um contexto de vulnerabilidade e opressão, caracterizado por um grupo diversificado e

especial em relação à nacionalidade, idade, estatuto legal e social, situação e características

profissionais e pessoais, bem como às razões pelas quais elas deixaram os seus países de

origem. Conforme apontado pelo Conselho Europeu (2017), a persistência do acesso desigual
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das mulheres a recursos, propriedades, educação, proteção, justiça, mercado de trabalho e

tomada de decisões nos países de origem e de destino, afeta as experiências de migração.

Além disso, as mulheres e meninas, enquanto fogem para a segurança ou em processo de

migração em busca de uma vida melhor, são frequentemente confrontadas com situações de

tráfico, casamento forçado, violência e abuso de género, violência sexual e discriminação

racial ou de género.

Na Europa especificamente, a questão do refúgio é emblemática visto que, de Janeiro

a Dezembro de 2015, a região recebeu mais de 1.008.616 requerimentos de asilo de pessoas

provenientes de países que estão em guerra civil, como a Síria, Afeganistão e Iraque. Até

2016, destas, mais de 851.319 pessoas (incluindo mulheres e crianças, que representam 17% e

25% da população total, respectivamente) viajaram através da Turquia por via marítima para a

Grécia e para os demais países dos Balcãs Ocidentais, com a esperança de alcançarem os

países localizados mais no centro e norte europeus, como a Áustria, Alemanha e Suécia. É

preciso ressalvar ainda que, apesar de estes números serem os divulgados oficialmente, não se

trata exatamente da quantidade real da população recebida, visto que apenas dois terços da

população que procura asilo foi registada na chegada aos países em trânsito. Este imenso

fluxo de pessoas resultou na maior crise de refugiados na região desde a II Guerra Mundial

(UN Women, 2016, p. 9).

A crise ainda foi agravada com a superlotação dos campos de refúgio1 organizados ou

apoiados pela União Europeia nos países em trânsito, visto que desencadeou graves

problemas humanitários e violou regras básicas dos Direitos Humanos. Para a Amnistia

Internacional, o acordo entre a União Europeia e a Turquia, adotado pelos líderes europeus

em 20 de março de 2016, e as regras europeias de asilo são os dois principais responsáveis

pela grande maioria dos problemas enfrentados pelos refugiados, já que o acordo prevê que os

requerentes de asilo que chegam às ilhas gregas não são autorizados a mudar para a Grécia

continental e devem ser devolvidos à Turquia. Além disso, muitos destes indivíduos chegaram

antes dos países europeus selarem as suas fronteiras, e por isso, estão à espera da sua

transferência - sem previsão de resolução. Assim, a Grécia que inicialmente seria um país de

trânsito, tornou-se um país de destino devido à falta de opções legais e de segurança para

continuar a jornada na Europa. Ao não conseguirem deslocar-se para outro país, nem retornar

1 Os campos de refugiados são instalações temporárias construídas para fornecer proteção e assistência imediatas
às pessoas que foram forçadas a fugir devido a conflitos, violência ou perseguição (ACNUR, 2020. Disponível
em: <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/camps/>).

https://www.unrefugees.org/refugee-facts/camps/
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à Turquia, os refugiados retidos, aos milhares e em condições desumanas, permanecem por

longos meses nas ilhas gregas (Amnistia Internacional, 2018, p. 5-11).

Entre as principais consequências para as mulheres e meninas deste grande movimento

em massa é a ocorrência sistemática de violência sexual. Logo no início da crise, em 2015, a

ACNUR exteriorizou a sua preocupação com “testemunhos verosímeis” sobre violência

sexual e abuso contra mulheres e crianças refugiadas e migrantes em deslocamento na Europa,

e pediu às autoridades para que tomassem medidas para garantir a proteção dessas pessoas.

De acordo com Melissa Fleming, porta-voz do ACNUR, numa coletiva de imprensa em

Genebra:
“Crianças refugiadas e migrantes que se deslocam na Europa estão em risco
elevado de violência e abuso, incluindo a violência sexual, especialmente em
locais de receção superlotados ou em muitos locais onde os refugiados e
migrantes se reúnem, como parques, estações de trem, estações de ónibus e
estradas” (ACNUR, 2015).

Melissa acrescentou ainda que “a partir de testemunhos e relatórios que temos

recebido, existem casos de crianças envolvidas em prostituição para pagar a contrabandistas e

continuarem a sua jornada, ou porque ficaram sem dinheiro, ou porque foram roubadas”

(ACNUR, 2015).

Assim, neste trabalho, serão analisadas as vulnerabilidades e as violências com base

no género das quais as mulheres e meninas refugiadas estão suscetíveis dentro do contexto de

superlotação dos campos de refugiados localizados nos Balcãs Ocidentais, especificamente

na Grécia, ao considerar que, como indivíduos em deslocação, sofrem perseguições e

violências, que os indivíduos do sexo masculino não enfrentam na mesma proporção, como o

estupro, mutilação genital e abusos sexuais.

É importante ressaltar que neste trabalho serão analisados os casos das mulheres

refugiadas e não de mulheres migrantes. A diferença entre os dois termos se dá em razão do

facto de que a primeira se trata de uma migração forçada e a segunda, voluntária.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM, 2009, p. 43), o termo

migrante abrange todos os casos em que a decisão de migrar é tomada livremente pela pessoa

em decorrência de “razões de conveniência e sem a intervenção de fatores externos que a

obriguem. Desta forma, este termo aplica-se a pessoas, e seus familiares, que vão para outro

país ou região com vista a melhorar as suas condições sociais e materiais. Já os refugiados, é

definido na Convenção Internacional de 1951 como “uma pessoa que devido a um medo bem
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fundamentado de ser perseguida por razões de raça, religião , nacionalidade, pertencimento a

um determinado grupo social ou opinião política, está fora do país de sua nacionalidade e é

incapaz ou, devido a esse medo, não está disposto a se valer da proteção desse país; ou que,

não tendo nacionalidade e estando fora do país de sua antiga residência habitual como

resultado de tais eventos, seja incapaz ou, devido a esse medo, não esteja disposto a retornar a

ela” (ONU, 1951).

No que tange ao recorte geográfico do presente estudo, centrado na região Europa,

deve-se ao facto de, em primeiro lugar, esta pesquisa estar sendo realizada numa universidade

europeia, o que, devido a proximidade geográfica possibilitaria uma maior interação com o

tema. Em segundo lugar, por eu já ter pesquisado sobre os conflitos étnicos nos Balcãs

Ocidentais no trabalho final da licenciatura, o que também já possibilita um conhecimento

maior sobre a região e seus antecedentes históricos. E, em terceiro lugar, por se tratar da

maior deslocação de pessoas desde a II Guerra Mundial, conforme já mencionado

anteriormente.

No que tange à metodologia, trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica baseado

em literatura relevante sobre o tema, pesquisa documental e testemunhos orais recolhidos por

diversas organizações internacionais. O método a ser utilizado é o hipotético-dedutivo, cuja

hipótese central reside no facto de que a violência sofrida por mulheres refugiadas tem várias

dimensões, nem sempre alcançadas pelas instituições responsáveis pela sua proteção,

mostrando que tem sido insuficiente para sanar essas violências. A partir da coleta de relatos

de mulheres refugiadas que estão em situação vulnerável nos Balcãs Ocidentais,

especificamente na Grécia, pretende-se vincular as suas experiências diárias dentro de um

contexto regional face aos impactos nas estruturas e processos económicos globais.

Conforme apontado por Enloe, feminista teórica da política internacional, pensar a

política internacional sob uma ótica feminista requer o acompanhamento da vida de diversas

mulheres em lugares que, normalmente, são desprezados pelos especialistas em Relações

Internacionais ao considerarem tais relações como: privadas, domésticas, locais ou triviais, e

não relações políticas, como as experiências e impactos dos trabalhos de trabalhadoras

domésticas, camareiras de hotel, ativistas de direitos humanos e das mulheres, diplomatas,

mulheres casadas com diplomatas, mulheres que são amantes das elites masculinas, mulheres

que costuram, mulheres que se tornaram trabalhadoras do sexo, mulheres soldados, mulheres

forçadas a se tornar refugiadas e mulheres que trabalham em plantações de agronegócios.

(Enloe, 2014, p. 3).
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Nesse sentido, de acordo com Enloe, todas as experiências das mulheres em situações

de crise são políticas e por isso é imprescindível a conscientização do lema de que tudo que é

“internacional é pessoal” , ou seja, que as mulheres - em toda a sua diversidade - devem

tornar-se visíveis nas nossas investigações sobre cada uma dessas organizações e nas relações

entre essas organizações. Se é verdade que as relações cooperativas e hostis entre governos,

empresas e organizações internacionais dependem de construções de mulheres como símbolos,

mulheres como prestadoras de apoio emocional, mulheres como trabalhadoras não

remuneradas e mal remuneradas, mulheres como eleitoras e mulheres como símbolo

participantes, não faz sentido continuar a análise da política internacional como se as

mulheres fossem atores não decisivos (Enloe, 2014, p. 354).

Nesse sentido, ao questionarmos a presença das mulheres na política internacional e

nas relações internacionais e na sua vulnerabilidade baseada estritamente pelo género,

teremos como perguntas de partida, as seguintes questões: As políticas de refugiados

Internacionais, locais e regionais pensam nas mulheres enquanto grupo político? Pensam nos

problemas que surgem após o período de conflito? Ou repetem o padrão patriarcal de

enfrentamento dos problemas mundiais sob a ótica masculina? De que maneira o feminismo é

uma pauta importante nas políticas de asilo político?

O trabalho será dividido em três partes, sendo a primeira uma pesquisa documental

teórica sobre a trajetória dos movimentos feministas ao longo do tempo até chegarem na

esfera da política e das relações internacionais. O segundo fará um recorte institucional das

políticas de refúgio a nível internacional e europeu e sob o espectro violência com base no

género. E o terceiro serão apresentados o contexto da crise de refugiados europeia e as suas

implicações para as mulheres e meninas, de modo que serão apresentados relatos reais

provenientes de relatórios de Organizações Internacionais, Organizações Não Governamentais,

mídias tradicionais e independentes.

Vale ressaltar também que este trabalho foi realizado durante o isolamento social

imposto devido a pandemia do COVID 19 que ocorreu no ano de 2020, o que de certa forma,

restringiu o acesso a algumas obras. Além disso, devido a pandemia também impossibilitou

uma visita de campo que estava agendada em uma Organização Não Governamental na ilha

de Lesbos, na Grécia.

O período a ser analisado será de 2015, início da crise de refugiados europeia até 2019.

Vale ressaltar também que quando nos referimos aos Balcãs Ocidentais, estamos
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considerando o território que abarca a Albânia, Bósnia, República da Macedónia do Norte,

Kosovo, Montenegro, Sérvia e Grécia.



18

1- Fundamentos Teóricos

Staying in connection, then, with women and girls - in teaching, in research, in therapy, in
friendship, in motherhood, in the course of daily living - is potentially revolutionary.

(Gillingan, 1993, p. 25)

1.1 - Introdução às teorias e abordagens das Relações Internacionais (TRI):

Nesta parte da pesquisa será apresentada uma pequena contextualização dos grandes

debates das RI e das tradições teóricas para entender o contexto da abordagem principal deste

trabalho, no caso, o construtivismo. A ênfase neste último ocorre por ter dado origem às

teorias feministas das quais são as teorias de base deste trabalho. Esta seção foi incluída pois

acredita-se que é necessário ter conhecimento da base da disciplina para entender as

dinâmicas das teorias e problemáticas atuais. Vale lembrar que não será um estudo detalhado

de cada debate e sim expostas as ideias e conceitos principais. Contudo em alguns momentos

será indicado obras principais do assunto caso seja necessário o aprofundamento de alguma

abordagem pelo(a) leitor(a).

Desde que a disciplina de Relações Internacionais foi criada, registram-se quatro

grandes debates académicos e mais um que ainda está em curso. O primeiro grande debate

tratou-se de uma discussão entre o liberalismo utópico e o realismo; o segundo entre as

abordagens tradicionais e o behaviorismo; o terceiro entre o neorealismo/neoliberalismo e o

neomarxismo; e o quarto, que está em curso, do qual envolve alternativas de carater pós-

positivista como forma de entender as complexidades do mundo atual, conhecida como

abordagem construtivista. Assim, dentro destes grandes debates, devem-se sublinhar quatro

abordagens teóricas principais que compõe as Teorias das Relações Internacionais (TRI): o

realismo, o liberalismo, a sociedade internacional e a Economia Política Internacional

(Jackson; Sorensen, 2007, p. 60-61).

A formação da disciplina das Relações Internacionais ocorre imediatamente após a

Primeira Guerra Mundial (1914-1918) devido aos impactos da morte de milhões de pessoas,

visto que o principal objetivo a nível global se tornou a alcançar a paz mundial para impedir

que ocorresse novamente tamanho sofrimento humano (Jackson; Sorensen, 2007, p. 62).

Assim, a partir das discussões em torno da paz, académicos criaram abordagens e teorias de

política internacional que desencadearam o início da disciplina.
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As teorias das Relações Internacionais (TRI) foram criadas com a finalidade de

formular métodos e conceitos que permitam compreender a natureza e o funcionamento do

sistema internacional e explicar os fenómenos mais importantes que moldam a política

mundial. Estas teorias foram necessárias para entender a dinâmica complexa que compõe o

espaço internacional e as suas ações, interações, conflitos e negociações, visto que estes

desdobramentos ultrapassam as problemáticas do espaço doméstico e fronteiras nacionais, as

quais já são investigados pelas ciências sociais (Nogueira; Messari, 2005, p. 2).

O início dos estudos de RI tinham como base os valores liberais de Estado pois foram

muito influenciados pela protagonização dos Estados Unidos e Grã-Bretanha (ambos

ganhadores da I Grande Guerra). Ambos defendiam os valores democráticos e liberais no

cenário internacional como forma de impedir grandes desastres no futuro e por isso deixaram

a forma liberal de pensamento como protagonista no pós-guerra (Jackson; Sorensen, 2007 p.

64-65).

Esta ideia foi legitimada quando o presidente dos Estados Unidos da época, Woodrow

Wilson, defendeu que a única forma de impedir outra guerra seria através de valores

democráticos liberais e que para alcançar tal objetivo seria necessário seguir um programa

com 14 pontos essenciais, apresentado num discurso no Congresso americano em Janeiro de

1918, conhecidos pela literatura como os 14 pontos de Wilson. Dentre as ideias de Wilson

para um mundo mais pacífico, deve-se sublinhar duas como principais: a primeira está

associada a promoção da democracia e autodeterminação, que tem por base a convicção

liberal de que governos democráticos não fazem e não entram em guerra uns com os outros, e,

a segunda, se refere à criação de uma organização internacional que estabeleceria as relações

entre os Estados com uma fundação institucional mais firme do que as perceções realistas do

Concerto da Europa e da balança de poder do passado. Ou seja, as Relações Internacionais

passariam a ser reguladas por um conjunto de regras comuns no direito internacional – o que

em essência era o conceito da Sociedade das Nações (Jackson; Sorensen, 2007, p. 64- 65).

Desse modo, o pensamento liberal clássico baseava-se, de forma geral, em uma ideia

de que as organizações internacionais poderiam promover a cooperação pacífica entre Estados

e defendiam a relação entre a democracia liberal e a paz (Jackson; Sorensen, 2007, p. 65).

Como esta foi a primeira abordagem teórica a nível de política internacional, os liberais foram

o primeiro grupo académico formado nas Relações Internacionais.

No entanto, este pensamento liberal clássico logo levantou críticas a respeito da sua

análise mundial. Edward Hallett Carr, um diplomata britânico aposentado, escreveu um livro
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ao qual deu o título de “Vinte anos de crise”, publicado em 1939, poucos meses antes do

início da Segunda Guerra Mundial, do qual afirmou que a preocupação normativa dos

primeiros académicos da área de Relações Internacionais, no caso os liberais, fez com que não

enxergassem o mundo como realmente funcionava e sim como deveria ser, e definiu essa

visão como utópica. Devido a este idealismo, Edward Carr denominou este primeiro grupo de

académicos de utópicos e idealistas pois considerava que se concentravam demasiado em

problemas ético-morais, impedindo-os de elaborar análises críticas que permitissem antecipar

os sinais da II Guerra Mundial. Assim, ao contrário do grupo que chamara de idealistas, Carr

definiu um segundo grupo denominado de realistas, dos quais para o autor defendiam uma

visão menos utópica e mais sintonizada com as dimensões do poder e dos interesses que

permeiam a política internacional (Nogueira; Messari, 2005, p. 3-4).

Desse modo, a teoria realista, inspirada por Maquiavel e Hobbes, com seu estado de

natureza de “guerra de todos contra todos”, surgiu em contraposição ao liberalismo (ou

idealismo), pois apesar de apresentar muitas variações quanto aos seus elementos

constitutivos, tem o pressuposto de que os Estados são os atores principais da ordem

internacional e que sua política externa é baseada no conflito e nas relações de poder entre

Estados. Os realistas de modo geral defendem que os Estados se colocam mutuamente na

condição de conflito permanente e antagonismo na esfera internacional, e por isso, a guerra

deve ser pensada como um aspeto definidor e essencial nas suas relações (Covell, 2004, p. 86).

Além disso, outra ideia fundamental presente nos pressupostos realistas é a ideia de

anarquia internacional, a qual defende que a partir desta política centrada no Estado e no

conflito, não existe nenhuma organização supranacional com poder suficiente acima dos

Estados. Nesse sentido, de acordo com o realismo, não existe uma força externa capaz de

persuadir os Estados a não ser o seu próprio poder militar na esfera internacional. Assim, os

Estados seriam entidades livres e independentes que devem preservar-se e defender-se através

de suas capacidades e a guerra seria a principal maneira de alcançar poder e,

consequentemente, uma anarquia no sistema internacional (idem, p. 86).

O realismo também é relacionado a ideia de racionalidade, pois acredita que a ação

dos Estados deve ser sempre racional e baseada em seus interesses, de modo que para

alcançá-los deve-se usar todas as capacidades de poder disponíveis, incluindo o conflito.

Assim, diferente do idealismo que defende a cooperação internacional e os valores éticos e

morais, o realismo defende que os Estados devem ser livres para utilizar todo o seu poder e

visar apenas os seus interesses (ibidem, p. 87).
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Este confronto ideológico entre idealistas e realistas ficou conhecido como o primeiro

grande debate académico e teórico das Relações Internacionais e considerado o mais

emblemático da área pois, ainda que tenha sofrido alterações ao longo do tempo, perdurou

como predominante até meados da década de 80. Os primeiros, conforme visto acima, tinham

como conceitos-chave o Direito Internacional, Organização Internacional, interdependência e

cooperação, enquanto os segundos, a política de poder, segurança, conflito e guerra.

Com o início da II Guerra Mundial, pode-se considerar que os realistas saíram como

os vencedores do primeiro grande debate visto que, apesar do esforço internacional de

cooperação para alcançar a paz mundial, não foi capaz de prevenir o conflito. Com a guerra, a

lógica da sobrevivência e do poder mundial defendidas pelos realistas foram realçadas e

tiveram a sua supremacia confirmada com o lançamento do livro “A Política entre as Nações”

de Hans Morgenthau, em 1948 (Nogueira; Messari, 2005, p. 4-5).

Em seguida, com a chamada revolução behaviorista nas ciências sociais em geral, a

crítica a ser feita na área das Relações Internacionais deixou de ser ontológica e passou a ser

de caráter metodológica. Esta mudança de perspetiva deu origem ao segundo grande debate

das RI, visto que se passou a discutir não mais sobre o que estudar, mas sim como estudá-lo.

Isto ocorreu em um contexto em que os realistas científicos defendiam maior rigor científico e

influência dos métodos das ciências exatas, maior diálogo com outras áreas de conhecimento

científico e um uso mais intensivo de métodos quantitativos para os estudos das Relações

Internacionais (idem, p. 4-5).

Para entender melhor como surgiu esse debate, é necessário considerar que as

primeiras gerações de estudiosos de RI foram educadas como historiadores, advogados,

académicos ou eram antigos diplomatas ou jornalistas que trouxeram, muitas vezes, uma

abordagem puramente humanística e histórica ao estudo da disciplina. Porém, como após a II

Guerra Mundial, a disciplina académica de RI cresceu rapidamente, em particular nos Estados

Unidos, devido à sua maior importância no cenário nacional, os investimentos nessa área de

estudo, tanto públicos como privados, também aumentaram. Assim, criou-se uma nova

geração de académicos das RI, que incluía a matemática e as ciências naturais em suas

análises e que, a partir de uma metodologia mais rigorosa, desenvolveu ideias variadas de

como estudar a disciplina. Assim, com esta nova geração de académicos se passou a

questionar se os métodos exclusivamente humanísticos seriam, afinal, de caráter científico

(Jackson; Sorensen, 2007, p. 74-75).
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Contudo, apesar deste segundo grande debate ter gerado muitas discussões no campo,

vale ressaltar que estas novas reflexões não significavam uma nova teoria, e sim uma nova

metodologia que se esforçava em se tornar científica e que por isso, deixou o realismo

permanecer como a grande abordagem teórica das RI. Um dos principais fatores que

contribuiu para a continuação de uma interpretação realista do mundo foi o embate da Guerra

Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, tendo em vista a intensa luta pelo poder e

pela dominação mundial (Jackson; Sorensen, 2007, p. 75-78).

Nos anos 50, 60 e 70, com a expansão do liberalismo económico mundial, grande

parte das relações internacionais envolvia o comércio, o investimento, viagens, expansão da

comunicação e interações diversas entre as democracias liberais do Ocidentais. Este cenário

foi propício para que os liberais tentassem novamente formular uma alternativa ao

pensamento realista, porém com uma abordagem reformulada que atendesse às dinâmicas

atuais da época. Esta reformulação seria baseada principalmente em evitar os excessos

utópicos do liberalismo anterior de modo que se preservasse as antigas ideias liberais de

progresso e mudança. Este movimento de intelectuais que propunham a reformulação do

idealismo utópico liberal ficaram conhecidos como neoliberais. Sendo assim, pode-se

considerar que neste período, o debate entre liberalismo e realismo, apesar de modificações e

readaptações, continuou (idem, p. 79).

No final da década de 1960 e no decorrer da década de 1970, vários desafios se

impuseram ao realismo como teoria dominante das Relações Internacionais. Esses desafios

tinham duas origens principais: a evolução da Política Internacional e a evolução da própria

disciplina. Do lado da evolução da política internacional mundial, podem se citar a

confirmação da União Soviética como superpotência competidora com os Estados Unidos no

cenário internacional e o surgimento de novos Estados após as descolonizações das décadas

de 1950 e 1960. Na área acadêmica, o surgimento de novos atores não-estatais na política

internacional, como empresas multinacionais e organizações internacionais governamentais e

não-governamentais, levantou o questionamento de premissas básicas do realismo (Nogueira;

Messari, 2005, p. 4-5).

Este questionamento ocorreu a partir de críticas que surgiram em relação à separação

entre política doméstica e política internacional, bem como à divisão entre high e low politics

(alta política, relativa à segurança; e baixa política, referente a temas económicos,

tecnológicos etc.), e à preferência da primeira em relação à segunda. Criticou-se também a

exagerada ênfase dos realistas na questão da guerra em detrimento de outras questões de



23

política internacional, e o excesso de ênfase no conflito em detrimento da cooperação e da

interdependência. O livro de Joseh Nye e Robert Keohane, de 1977, Power and

Interdependence: World Politics in Transition foi emblemático a esse respeito. O resultado de

todas estas críticas foi uma crise aguda do realismo, do qual realçou uma forte necessidade de

uma resposta capaz de superar suas insuficiências (idem, p. 4-5).

Esta crise deve-se também aos debates académicos de RI terem se concentrado

exclusivamente à política internacional, deixando as novas questões económicas mundiais em

planos secundários que surgiram com o novo arranjo internacional pós Segunda Guerra. A

dinâmica internacional foi alterada após a Segunda Guerra Mundial pois muitos países

abriram mão da sua colonização e consequentemente muitos países receberam independência

política. Contudo, muitos destes Estados novos, devido à sua recém construção, eram fracos

em termos económicos e ficaram posicionados na extremidade inferior da hierarquia

económica mundial (Jackson; Sorensen, 2007, p. 89).

Assim, com esta discrepância de poder entre os Estados, a partir dos anos de 1970,

esses países novos, considerados como subdesenvolvidos, por não terem alcançado ainda o

pleno desenvolvimento económico e social dos países ricos, começaram a pressionar a favor

de mudanças no sistema internacional para melhorar suas posições económicas com relação

aos Estados “desenvolvidos”. Desse modo, é dentro deste contexto de descontentamento da

periferia mundial que surge o terceiro grande debate nas Relações Internacionais ou debate

interparadigmático, com o surgimento do neomarxismo como uma nova corrente que se

contrapõe aos modelos teóricos, económicos e políticos existentes dos neoliberais e

neorrealistas (idem, p.89).

A corrente neomarxista é uma tentativa de analisar a situação dos países da periferia

mundial por meio da aplicação de instrumentos de análise desenvolvidos por Karl Marx –

famoso economista político do século XIX que defendia a ideia de que o proletariado e a

classe trabalhadora eram explorados pelo poder da burguesia ou pela classe capitalista – e

argumenta que, assim como na esfera doméstica, a economia capitalista global controlada por

Estados capitalistas ricos é utilizada para enfraquecer os países mais pobres do mundo (ibidem,

p. 89-90).

Portanto, o terceiro debate ficou caracterizado pela inclusão de mais uma corrente ao

debate, para além do neorrealismo e neoidealismo com a inclusão do neomarxismo. De um

modo geral, esta inclusão transferiu o foco das questões militares e políticas para aspetos

económicos e sociais ao introduzir problemas socioeconómicos existentes nos países em
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desenvolvimento, o que expandiu a agenda de pesquisa académica das RI (Jackson; Sorensen,

2007, p. 92). Contudo, uma das consequências desta expansão foi uma certa estagnação no

diálogo, visto que as correntes com suas perspetivas ideias competiam entre si de modo que

impossibilitava o consenso ou síntese entre as três (Nogueira; Messari, 2005, p. 6).

Na década de 90, o mundo sofre uma nova transformação tanto na área política,

económica e académica quanto internacional com o fim da Guerra Fria. Na área política, com

o fim da União Soviética, a predominância do liberalismo desencadeou a expansão e

legitimação dos Direitos Humanos e dos conceitos de democracia e segurança humana. Neste

momento, o indivíduo tornou-se um sujeito cada mais importante no direito e na segurança

internacionais, pois passou-se a questionar o papel dos atores externos, como Organizações

Internacionais e Organizações Não Governamentais, em situações onde o Estado era incapaz

ou não queria proteger os seus nacionais, principalmente a partir dos conflitos étnicos que

ocorreram nos Balcãs Ocidentais (Cravo, 2013, p. 23).

Assim, no pós-Guerra Fria, o debate sobre segurança precisou ser alargado tanto a nível

conceptual, quanto teórico, o que resultou na sua reconceptualização mais ampla. A segurança

nesse momento é concebida como um fenómeno multissetorial, ou seja, que não se restringe

aos setores políticos e militares tradicionais, e multinível, no sentido de que não se limitará ao

Estado como ator e objeto de análise (Brandão, 2015, p. 4). Além disso, com essa expansão, o

conceito de segurança internacional passou a abarcar não só a segurança humana, como uma

preocupação estatal, mas também temas que estavam fora das fronteiras nacionais como a

segurança ambiental, energética, alimentar, biossegurança e sanitária, pois, ainda que se

tratassem de questões fora das fronteiras nacionais, as suas consequências teriam impactos

para as grandes potências mundiais (Nasu, 2011, p. 16-19).

Com o seu alargamento, a área de segurança, trouxe também novas problemáticas

relacionadas com a segurança estatal como o conflito existente na relação entre segurança-

desenvolvimento-pobreza, migração-segurança, energia-ambiente-segurança, crime

organizado-terrorismo, segurança interna-externa e segurança pública-privada. Estes

fenómenos, por sua vez, são entendidos como interdependentes, mesclados ou contínuos e

resultam em uma narrativa baseada na interconexão de nexos (Brandão, 2015, p. 5).

Contudo com a abrangência do escopo de segurança, surgiram também algumas críticas

quanto a esta expansão. Uma grande contribuição crítica para o debate dos estudos de

segurança internacional foi feita por Ole Waever (1995) com a criação da teoria de

securitização, na Escola de Copenhaga, dando seguimento, como veremos a seguir, ao



25

pensamento construtivista. As raízes desta teoria estão na teoria dos atos da fala de John

Austin (1965), a qual argumenta que a linguagem é quem constrói as ameaças (Waever

apud Carmali, 2008, p. 114).

Para Waever e outros, a relação dos atos de fala e a expansão do conceito de segurança

internacional ocorre no contexto em que um estadista ao declarar uma questão como sendo de

“segurança”, transfere automaticamente um desenvolvimento particular para uma área

específica, e, portanto, reivindica um direito especial de utilizar quaisquer meios necessários

para a bloquear (Waever et al., 2015, p. 245- 248). Ou seja, como a segurança é um dos

pilares centrais da sobrevivência de um Estado, um estadista ao anunciar uma questão como

de segurança, traz a essa questão uma importância que o legitima usar qualquer meio para

pará-la. Por isso, as consequências de alargar o escopo das questões securitárias, conforme

apontado por Ole Waever (1995) é justamente o Estado saber delimitar o que de facto é uma

questão de segurança, visto que, ao dizer que “segurança não é apenas a defesa militar do

Estado, mas é também x e y e z” – tem o infeliz efeito de expandir a esfera de segurança

infinitamente, até que englobe toda agenda social e política” (Waever et al., 2015, p. 239-

240).

No que tange ao caso Europeu, ao considerar a teoria da securitização, Ana Paula

Brandão (2015) argumenta que o nexus de segurança serve os interesses das Organizações

Internacionais (como forma de aumentar a eficácia das ações internacionais e de segurança da

UE), da Comissão Europeia (a partir de uma área sob sua competência onde acumulou

experiência) e dos Estados-Membros (europeização das políticas nacionais). Nesse sentido, a

narrativa de segurança é usada (a partir de uma ideia de falta de controle das ameaças num

mundo globalizado), para permitir a apropriação de políticas e instrumentos de um ator

multifuncional para fins de segurança e a securitização de questões para consolidar políticas

ou projetar atores, sendo, assim, coconstitutiva. Em outras palavras, a externalização do

escopo de segurança europeia em Estados que não fazem parte do bloco europeu é vista como

uma oportunidade para legitimar o uso de vários instrumentos que visam promover a própria

presença europeia (Brandão, 2015, p. 15-16).

Em relação à mudança na área monetária neste período, deve-se mencionar que com a

predominância do liberalismo económico, os regimes estavam sendo adaptados para servir de

sustentação, através dos ajustes estruturais administrados pelo Fundo Monetário Internacional

(FMI) e Banco Mundial, ao aumento da volatilidade dos mercados resultante da liberalização

cambial favorecedora dos interesses financeiros especulativos (Castro, 2001, p. 43).
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À nível internacional, a importância do indivíduo como sujeito na segurança

internacional também é relacionada com a ocorrência de uma série de questões diversas na

política mundial a partir da década de 90 como a divisão e a desintegração estatal (como por

exemplo na ex- Ioguslávia), a guerra civil, o terrorismo, a democratização, as minorias

nacionais, a intervenção humanitária, a limpeza étnica, a migração em massa e os problemas

com os refugiados, segurança ambiental e assim por diante (Jackson; Sorensen, 2007, p. 65),

das quais fizeram aumentar a cooperação internacional sistémica (por oposição à regional).

Como resultado deste processo podemos citar também a modificação do uso da força

militar na política, da qual, associada a questão da expansão do conceito de segurança humana,

passou a estar cada vez mais ligada a defesa dos direitos humanos, principalmente por meio

das chamadas intervenções humanitárias e as operações de construção da paz (peacebuilding)

e manutenção da paz (peacekeeping) da ONU. Um outro fator do período foi a multiplicação

dos tribunais internacionais para julgamento do crime de genocídio, e o movimento para a

criação do Tribunal Penal Internacional Permanente que tomou forma do estatuto adotado na

Conferência da ONU em Roma, em 1998 (idem, p. 44).

À nível académico, com esta transformação em vários níveis no sistema internacional,

surgiram um grande número de estudiosos de RI que estavam insatisfeitos com o realismo de

Keneth Waltz e a sua abordagem acerca da Guerra Fria apresentada em sua obra intitulada

Teoria da Política Internacional de 1979 (Jackson; Sorensen, 2007, p. 65). Uma das principais

críticas dirigidas pelos novos pensadores contra o neorrealismo e também do neoliberalismo

(também conhecidas como positivistas) era que estas correntes teóricas expressavam uma

postura “racionalista” que limitava o alcance analítico e interpretativo da TRI. Os novos

pensadores defendiam, portanto, que os temas políticos não deveriam mais ser analisados sob

a teoria racional, pois era preciso criar meios para lidar com elementos ideacionais da

subjetividade humana como a cultura, identidades, normas, valores, aspirações e sentimentos

que são subjacentes à ação política e social, tanto nos níveis domésticos quanto internacionais

(Castro, 2001, p. 45).

Assim, nesse contexto de nova transformação mundial e insatisfação com as teorias

existentes, surgiu no final da década de 1980, o quarto debate das Relações Internacionais,

denominado de construtivista ou pós-positivista, que por sua vez surgiu para contrapor e

questionar as teorias racionalistas e idealistas, também chamadas de positivistas. Esta corrente,

com a influência de debates que estavam ocorrendo em outras ciências sociais, busca tentar

explicar as novas questões que surgiram no sistema internacional com a mudança de
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paradigma pós-Guerra Fria, ao considerar a importância das mudanças na área política e

internacional, monetária e académica, que tornou necessária a criação de uma nova

abordagem (Nogueira; Messari, 2005, p. 6; Castro, 2001, p. 43). Para Monte, o surgimento do

pós-positivismo ou construtivismo se dá como um desafio a esta hegemonia do pensamento

que fora central na disciplina e possui uma abordagem mais sociológica para a explicação dos

fenómenos internacionais (Monte, 2013, p. 60).

De acordo com Peterson e Runyan (1999, p. 22), os positivistas têm duas premissas

básicas: a primeira, baseada na ideia de que através da aplicação de métodos científicos, os

factos podem ser separados de valores; A segunda, refere-se à ideia de que os sujeitos

(observadores) e objetos (o que é observado) podem ser analisados separadamente. Assim,

dentro desta abordagem o observador pode estar fora da realidade do objeto, visto que não são

associados. Dentro dessa perspectiva, o positivismo assume que a realidade social é algo

“natural” e é o produto de leis naturais (humanas ou físicas), que não são mutáveis, e da ação

racional (Peterson; Runyan, 1999, p. 22).

O pós-positivismo, em contraste com o positivismo, argumenta que a realidade é uma

construção social, no sentido de que humanos e sujeitos criam o significado e inteligibilidade

através da constituição mútua de símbolos, linguagens, identidades, práticas e estruturas

sociais. Esta corrente argumenta que não há nenhum significado social independente do

pensamento e ação humana. Assim, dentro desta nova abordagem, sujeitos e objetos não são

separados e sim coexistem de modo que influenciam o conhecimento. Como consequência, a

objetividade deve ser repensada e a relação entre conhecimento e poder torna-se um ponto

central (assim como a linguagem se torna política) visto que constitui a perpetuação do

sistema e da ordem. Além disso, ao aceitar que o conhecimento é socialmente situado e

produzido, os indivíduos tornam-se mais abertos a novas perspectivas e a noções de realidade

e permite o questionamento e repensamento das percepções dominantes da realidade (idem,

1999, p. 23-24).

Alexander Wendt é um dos principais representantes do enfoque construtivista nos

estudos das Relações Internacionais, visto que embora o termo tenha sido introduzido por

Nicholas Onuf, foi Wendt que o popularizou através de seu artigo Anarchy is what States

make of It publicado em 1992. Em 1999, Wendt publicou o livro Social Theory of

International Politics, do qual também foi considerado por muitos como um dos principais

trabalhos da disciplina de Relações Internacionais devido à combinação de realismo científico,

holismo e idealismo (Tolossa, 2004, p. 16).



28

De forma resumida, Wendt visa, na sua obra, criticar a teoria do sistema internacional

neorrealista de Waltz ao tentar mostrar como as conclusões problemáticas sobre a política

internacional desta teoria decorrem da sua ontologia materialista e individualista subjacente.

Assim, para o autor, ao visualizar o sistema em termos idealistas e holísticos, poderíamos ter

uma melhor compreensão do mundo e que ao re-conceptualizar a estrutura do sistema em

termos holísticos e, especialmente, idealistas, tornaria-se possível fazer perguntas

constitutivas que possam levar ao progresso na evolução do sistema internacional (Wendt,

1999, p. 370-376).

Wendt aborda as questões construtivistas em dois níveis: no nível de “segunda ordem”

que baseia-se à nível de perguntas fundamentais sobre o que existe e como pode-se explicar

ou entender um fenómeno; e no nível de “primeira ordem” que baseia-se em questões

substantivas, específicas de domínio. De acordo com Wendt, questões de “segunda ordem”

são questões da teoria social: a natureza da agência humana e sua relação com as estruturas

sociais, o papel das ideias e forças materiais na vida social, a forma adequada de explicações

sociais e assim por diante. Já a teorização de “primeira ordem” é específica do domínio, ou

seja, envolve escolher um sistema social (família, congresso, sistema internacional),

identificar os atores relevantes e analisar como é que eles estão estruturados para desenvolver

proposições sobre o que está a ocorrer (idem, p. 5-6).

Wendt utiliza essa abordagem por defender que o construtivismo não é uma teoria da

política internacional, e sim uma forma que nos incentiva a perceber como os atores são

socialmente construídos. E, assim, antes de se denominar construtivista sobre qualquer coisa,

é preciso escolher “unidades”, “níveis de análise, “agentes “ e as “estruturas” nas quais os

fenómenos estão inseridos - o que justifica a sua divisão de análise em segunda e primeira

ordem (ibidem, p. 7). Nesse sentido, para o autor a teorização sobre política internacional

deve-se iniciar com a distribuição de ideias, e especialmente com a identificação da cultura,

no sistema de análise, para depois inserir as forças materiais, e não o contrário. Mostrar que

condições aparentemente materiais são realmente consequências de como os atores pensam

sobre elas e abrem possibilidades de análise que, de outra forma, não seriam possíveis (ibidem,

p. 371). Devido a isso, Wendt considera que a análise dos fenómenos mundiais deveria seguir

uma referência idealista. Isto significa que as ideias mantidas por Estados individuais recebem

conteúdo ou significado pelas ideias que compartilham com outros Estados ou, por outras

palavras, que a cognição estatal depende da cultura sistêmica dos Estados. Aceitar esse ponto

para questões de teoria e método é importante para o autor pois significa que, ao analisar o
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que os Estados pensam, faz sentido analisar a cultura do sistema internacional de cima para

baixo, em vez de começar com percepções em nível de unidade e trabalhar de baixo para cima.

Nesse sentido, a ontologia da vida internacional que Wendt defende é “social”, no sentido de

que é através de ideias que os Estados acabam relacionando-se entre si, e “construcionista”,

no sentido de que essas ideias ajudam a definir quem e o que os Estados são (ibidem, p. 372).

De acordo com o autor, o excesso de privilégio de uma abordagem naturalista e causal

da vida social deixa-nos suscetíveis a esquecer que os tipos sociais são sociais justamente por

terem sido feitos de ideias instituídas na prática. E, a consequênia de esquecermos que os

fenómenos sociais são sociais e que somos seus criadores ou autores, é que, em vez de

encararmos os sistemas sociais como algo construído por pessoas, encararíamos como forças

da natureza que nos pressionam e fogem ao nosso controle, como os fenómenos naturais, e

não é disso que se trata (ibidem, p. 374). A teorização constitutiva não garante em si mesma

que a sociedade tentará repensar seus tipos sociais, mas torna possível esse tipo de

pensamento crítico e aprimora a capacidade coletiva de auto-reflexão crítica - o que só é

possível nas análises sociais, e não naturais. Estruturas puramente materiais não se podem

envolver em reflexão de segunda ordem, porque não são ideias (ibidem, p. 374- 375).

Dessa maneira, o que o fim da Guerra Fria mostrou, segundo os construtivistas, foi

que o mundo das Relações Internacionais não é estático como o mundo natural, e sim um

sistema cujas regras são feitas e produzidas através de práticas humanas, de modo que

somente tais regras intersubjetivas é que dão sentido às práticas internacionais - e não um

conjunto de verdades imutáveis deduzidas da natureza humana ou da anarquia internacional

(Guizzo, 2013, p. 390).

Portanto, de um modo geral, de acordo com a abordagem construtivista, ao contrário

das teorias tradicionais positivistas centradas na ciência, os interesses dos Estados seriam

“socialmente construídos” através de processos afetados em parte por elementos ideacionais.

Em outras palavras, qualquer política e a própria violência exercida pelo Estado contém

elementos ideacionais que podem ser criticados, ou ao menos expostos à interpretação e à

possível reelaboração através de práticas sociais participativas (Castro, 2001, p. 45).

Devido à sua abrangência e complexidade, existem diversas abordagens dentro do

campo construtivista que interagem de formas paralelas. Os pós positivistas, podem ser

divididos em pelo menos três grupos: os autores que se inspiram na “teoria crítica” legatários

do marxismo e da Escola de Frankfurt, tendo como principais nomes Robert Cox e Richard

Linklater; o grupo da “teoria feminista”, que se ocupa da construção do género e suas relações
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com a política internacional, tendo como alguns dos principais nomes Simone de Beauvoir,

Judith Butler, Cynthia Enloe, Ann Tickner e Angela Davis; e finalmente os autores chamados

“pós-modernos”, que, inspirados em trabalhos de filósofos como Foucault, Derrida, Nietzsche

e Heiddegger, procuram problematizar as interpretações de teorias e factos da política

internacional (Castro, 2001, p. 46). Portanto, esta nova abordagem facilitou uma importante

evolução disciplinar nas RI ao motivar o abandono do estilo de debates bilaterais pouco

comunicativos e a adotar um novo estilo de debate multilateral altamente comunicativo

(Mendes, 2012, p. 114).

Assim, é neste último debate que ocorre a aproximação entre os Estudos de Gênero e

as Relações Internacionais e se compreende a forma pela qual o género passa a ser uma

categoria relevante no pensamento das Relações Internacionais (Monte, 2013, p.59-60). De

acordo com Peterson e Runyan (1999, p. 49), com a mudança do foco da segurança

internacional na necessidade das pessoas e do planeta, possibilitou a abertura do campo de

estudo com base no género, ao abranger o debate para as questões de paz mundial, justiça

económica, equidade global e meio ambiente (Peterson; Runyan, 1999, p. 49).

É importante ressaltar, conforme apontado por Christine Sylvester, que o

construtivismo também é uma abordagem que foi tradicionalmente creditado a homens, como

por exemplo a Alexander Wendt e Nicholas Onuf (1989), e não a mulheres académicas. Ela

cita por exemplo o trabalho de Jean Elshtein (1995), intitulado Women and War, em que fora

também uma abordagem pioneira dentro da abordagem construtivista, ao tratar da

constituição social de género por meio de idéias contadas em histórias de guerra, mas que não

fora mencionado, e muito menos explorado pelo campo tradicional das Relações

Internacionais (Sylvester, 2004, p. 11).

1.2. Introdução aos Estudos do Género

Nesta seção será apresentada evolução dos estudos de género ao longo da história

antes da sua introdução na teoria feminista das Relações Internacionais, na década de 1990,

como uma forma de contextualização de base do campo que abriu caminho para os estudos

posteriores.

No meio intelectual, não existe um consenso sobre a natureza ou significado das

identidades de género, como são produzidas ou se devem ser reforçadas, modificadas ou

abolidas, mesmo entre as feministas. No entanto, as diferenças entre os género ao longo do
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tempo foram analisadas sob três dimensões principais: a incorporação física, incluindo corpo

e o papel da biologia reprodutiva, as instituições e os processos sociais de género que eles

abrangem, onde se incluem a família, a economia, o Estado, a dimensão discursiva da

construção de linguagem de género e o seu papel constitutivo na ordem de género (Hooper,

2001, p. 20).

A diferença entre os géneros, sob a ótica biológica, foi muito evidenciada durante a

segunda onda do feminismo, entre o início dos anos 60 e 70, quando surgiram várias

explicações biológicas para a existência de disparidades generalizadas entre os papéis e

realizações registradas publicamente de homens e mulheres nas sociedades modernas. Os

psicobiologistas procuraram explicar a divisão sexual contemporânea do trabalho e o domínio

masculino em termos de hierarquias de agressão, submissão e domínio entre os homens e sua

suposta importância no desenvolvimento do comportamento social em tempos pré-históricos

nas diferenças genéticas entre os sexos e nas estratégias de investimento genético. Ambos os

grupos usaram o comportamento animal, especialmente o comportamento dos primatas, como

evidência da história do desenvolvimento humano ou do património genético (idem, p. 22).

Contudo, muitas teóricas feministas consideraram essas teorias com base biológica

como justificativas reducionistas e conservadoras do status quo. Inclusive, estes argumentos

psicossociológicos e sociobiológicos foram incluídos como parte de uma tradição da "má

ciência" (Haraway 1991 apud Hooper, 2001, p. 22-23), na qual os intervalos de um período

da história ou nível de análise para outro eram feitos sem explicação e em que categorias

sociais humanas eram projetadas em outros animais e depois usadas como base para explicar

o comportamento humano. Além disso, essa objetividade nunca foi alcançada devido aos

preconceitos culturais não reconhecidos das suas próprias pesquisas (Hooper, 2001, p. 22-23).

Paralelamente, passaram a existir muitos estudos de socialização sensíveis ao género

de forma que forneceram evidências abundantes de quão diferenciado era o tratamento de

meninos e meninas no momento do nascimento, e como eles são esperados, e como são

coagidos na maneira de pensar e se comportar, o que resultava em maneiras diferentes de

desenvolver habilidades e estabelecer prioridades. Assim, a literatura feminista começou a

pesquisar os impactos da socialização através da família, educação e local de trabalho e o

papel do consumo na promoção de identidades de género (idem , p. 24).

Carol Gillingan, filósofa e psicóloga feminista norte-americana, no seu livro In a

Different Voice, ao realizar e analisar diversas experiências entre homens e mulheres,

constatou que o facto de o lugar das mulheres no ciclo de vida ter sido sempre o de nutrir,
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cuidar e ajudar, e, a partir disso, tecido as suas redes de relacionamento, elas (mulheres), ao

longo da história, deixaram as suas próprias vozes esquecidas do processo de formação social.

De acordo com a autora, as mulheres ao se sensibilizarem com as necessidades dos outros e

ao assumirem responsabilidades com base no cuidado geral, levaram-nas a atentarem a outras

vozes que não as suas e a incluírem no seu julgamento outros pontos de vista. Assim, a sua

fraqueza moral é relacionada com a sua preocupação com seus relacionamentos e com suas

responsabilidades (Gillingan, 1993, p. 16-17).

Além disso, a autora pontuou que as qualidades consideradas necessárias para a vida

adulta, como a capacidade de pensamento autónomo, tomada de decisão clara e responsável,

normalmente são associadas à masculinidade. Em contrapartida, como mencionado, as

mulheres são caracterizadas pela interdependência e supervalorização dos relacionamentos no

respetivo contexto de análise moral. Assim, estes estereótipos refletem uma concepção de

vida adulta que está desequilibrada e que possui uma divisão de capacidades, visto que tende

a valorizar habilidades instrumentais masculinas e uma vida autónoma do trabalho, e

desvalorizar a interdependência das relações, presentes maioritariamente na concepção

feminina (idem, 1993, p. 50).

Contudo, muito antes da análise social entre os géneros de Carol Gilligan, Simone de

Beauvoir, em seu livro O Segundo Sexo (editado originalmente em 1949), foi a grande

responsável por lançar a primeira semente para os estudos de género a partir de uma

abordagem social e não biológica ao constatar que “não se nasce mulher, torna-se mulher".

Nesta obra, Beauvoir aponta que a mulher, sempre foi a escrava do homem, visto que os dois

sexos nunca partilharam o mundo em condições iguais. Ao constatar essa inequidade, a

filósofa se questionou em que momento a mulher passou a ser o “segundo sexo”, ou em suas

palavras, o “outro”, e não o género dominador do mundo ao longo da história. Para tentar

chegar a uma resposta, Beavoir fez uma pesquisa detalhada sobre os pontos de vista da

biologia, da psicanálise e do materialismo histórico, para analisar em que momento a

“realidade feminina” foi constituída e quais as consequências desse ponto de vista mundial

masculino para as mulheres (Beavoir, 2009, p. 32-76 ).

Beavoir ao abrir o campo dos estudos de género, deu espaço para o surgimento de

estudos e teorias subsequentes, como a de Judith Butler, filósofa pós-estruturalista estado-

unidense. Butler, na sua obra mais emblemática, Problemas de Género, analisou pela primeira

vez criticamente a ideia de uma identidade universal da mulher e considerou que não é

possível existir apenas uma identidade feminina. Nesse sentido, Butler aponta que a crítica
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feminista também deve compreender que a categoria Mulheres, utilizado de uma forma geral

e universal e que representa uma identidade comum, é produzida e reprimida pelas mesmas

estruturas de poder das quais busca emancipar-se. Se alguém é mulher, isso não é tudo que

esse alguém é, especialmente ao considerar que o género nem sempre se constitui de maneira

coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e também porque o género

estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas sexuais e regionais de

identidades discursivamente constituídas. Portanto, a autora ressaltou o quanto que se tornou

impossível separar a noção de género das interseções políticas e culturais em que

invariavelmente ela é produzida e mantida (Butler, 2019, p. 20-21).

A presunção política de existir uma base universal para o feminismo encontrado em

uma identidade supostamente existente em diferentes culturas, acompanha frequentemente a

ideia de que a opressão das mulheres possui uma unidade singular, discernível na estrutura

universal ou hegemônica da dominação patriarcal ou masculina. Contudo conforme defende a

autora essa análise é totalmente descontextualizada pois não considera outros eixos de

relações de poder como classe, etnia, raça, que também constituem a “identidade”, tornando a

noção singular de “mulheres” equivocada (idem, p. 21-22)

Outro ponto fundamental e inovador dentro da teoria feminista apontada por Butler,

foi no que concerne à dimensão natural da diferença anatômica entre os sexos, conforme

proposto inicialmente por Beavoir. Butler ao longo da sua obra busca romper com a distinção

tradicional dicotómica entre sexo e género (em que considera o primeiro como um fenómeno

ou dado da natureza e o segundo como uma construção social), pois acredita que o sexo é

também uma categoria social e construída culturalmente. Conforme aponta Butler:

se o sexo e o género são radicalmente distintos, não decorre daí que ser de um dado
sexo seja tornar-se de um dado género; em outras palavras, a categoria de ‘mulher’
não é necessariamente a construção cultural do corpo feminino, e ‘homem’ não
precisa necessariamente interpretar os corpos masculinos. Essa formulação radical
da distinção sexo/gênero sugere que os corpos sexuados podem dar ensejo a uma
variedade de géneros diferentes, e que, além disso, o género em si não está
necessariamente restrito aos dois usuais . Se o sexo não limita o gênero, então talvez
haja géneros, maneiras de interpretar culturalmente o corpo sexuado, que não são de
forma alguma limitados pela aparente dualidade do sexo (ibidem, p. 194-195).

Assim, Butler critica as categorias binárias de identidade e principalmente da noção de

identidade única da mulher dentro do feminismo, visto que dentro de sua interpretação, a

divisão dos géneros é mais do que a relação entre os corpos biológiocos e mais do que duas
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únicas interpretações sociais existente para eles (masculino e feminino). Butler acredita que as

pessoas só se tornam intelegíveis no momento que adquirem o seu género em conformidade

com padrões reconhecíveis de intelegibilidade e em que, em certo sentido, instituem e

mantém relações de coerência e continuidade entre sexo, género, prática sexual e desejo

(ibidem, p. 43).

Para a autora esta coerência e continuidade são oferecidas por uma prática reguladora

de “heterossexualidade compulsória”, de modo que a coerência ou a unidade interna de

qualquer dos géneros, homem ou mulher, exigem uma heterossexualidade estável e oposta.

Essa conceção dos géneros não só pressupõe uma relação causal entre sexo, género e desejo,

como sugere que o desejo reflete o género e que o género reflete o desejo. Assim, a unidade

metafísica entre os três é uma forma de heterossexualidade oposta e compulsória (ibidem, p.

52).

Nesse sentido, de acordo com a autora, a unidade do género é o efeito de uma prática

reguladora que busca uniformizar a identidade do género por via dessa heterosexualidade

compulsória (ibidem, p. 67), e que a instituição de uma heterosexualidade compulsória e

naturalizada exige e regula o género como uma relação binária, em que o termo masculino

diferencia-se do termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do

desejo heterosexual (ibidem, p. 53). Nesse sentido, a autora aponta que a tarefa central de sua

obra é descentrar-se dessas duas instituições definidoras: o falocentrismo e a

heterosexualidade compulsória (ibidem, p. 10).

Butler aponta que, na sua maior parte, as críticas feministas preocupadas com a

problemática psicanalítica da identificação têm concentrado a sua atenção na questão da

identificação materna, buscando elaborar uma posição epistemológica feminista e ou um

discurso materno desenvolvido do ponto de vista dessa identificação e das suas dificuldades.

Contudo, embora esse trabalho seja significativo, passou a ocupar uma posição hegemónica

no debate feminista e tende a reforçar a estrutura binária heterossexista que engloba a divisão

dos géneros em masculino e feminino, o que impede uma descrição adequada dos tipos de

convergência subversiva e imitativa que caracterizam as culturas gay e lésbica (ibidem, p.

120- 121).

Butler considera o género como uma representação que constitui, performativamente,

a aparência de sua própria fixidez interior. Nas suas palavras, “tornar-se um género é um

laborioso processo de tornar-se naturalizado, processo que requer uma diferenciação de
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prazeres e de partes corporais, com base em significados com características de género”

(ibidem, p. 127). O reconhecimento pela afirmação de que género é performance, levou Butler

a ser considerada fundadora da chamada “queer theory” e tornou-a um nome essencial nas

discussões teóricas feministas por ter incluído a comunidade queen dentro do debate da

construção de identidade de género.

Contudo, ainda que as contribuições de Butler tenham sido emblemáticas no campo

dos estudos de género, é importante mencionar que a ideia de que género e sexo são partes

essenciais da definição de nossa identidade e o efeito de práticas discursivas, já tinha sido

uma das maiores contribuições do sociólogo francês Michael Foucault na sua obra A História

da Sexualidade, mais propriamente, no volume A vontade do saber (Monte, 2010, p. 14).

Em sua obra, Foucault aponta como que, ao invés do sexo ter sido reprimido ao longo

da história, ele fora na verdade estimulado através de um dispositivo complexo de discurso

que nos faziam falar dele e dar maior atenção e preocupação, principalmente a partir da

confissão religiosa no início do período conhecido como Contra-Reforma (Foucault, 2014, p.

173). Foucault aponta que a partir do século XVII, o que seria teoricamente o início de uma

época de repressão sobre o sexo, originária das sociedades burguesas, ocorrera na verdade a

multiplicação dos discursos sobre o sexo dentro do próprio campo do exercício do poder.

Neste momento, a pastoral cristã, ao tentar impor regras de penitência aos indivíduos e ao

condenar todas as insinuações da carne com relação ao sexo, inscreveu, como dever

fundamental, a tarefa de fazer passar tudo o que se relaciona com o sexo pelo crivo

interminável da palavra, por meio da confissão. Assim, o homem ocidental desde há três

séculos tem permanecido atado a tarefa de dizer tudo sobre sexo por meio do discurso, o que

invés de reprimi-lo, passou a valorizá-lo (idem, p. 19-23)

Conforme aponta Foucault, há dezenas de anos que nós só falamos de sexo como tabu,

de modo que desafiasse a ordem estabelecida e com um tom de voz que demonstra saber que

se é subversivo, o que faz com que se pense que o sexo e a sexualidade foram reprimidos

desde então (ibidem, p 11). Contudo o historiador/sociólogo levanta três questões que são a

base de argumentação do seu trabalho sobre essa repressão: a primeira, de caráter histórico – a

repressão do sexo seria mesmo uma evidência histórica? –; a segunda, histórico-teórica – a

mecânica do poder, e em particular, a que é posta em jogo numa sociedade como a nossa,

seria mesmo, essencialmente de ordem repressiva? Interdição, censura e negação são mesmo

as formas pelas quais o poder se exerce de maneira geral, talvez em qualquer sociedade, e
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infalivelmente, na nossa?; e, a terceira questão, histórico-política – o discurso crítico que se

dirige à repressão viria cruzar um mecanismo de poder, que funcionara até então sem

contestação, para barrar-lhe a via, ou faria parte da mesma rede histórica daquilo que

denuncia (e sem dúvida disfarça) chamando o “repressão”? (ibidem, p. 15).

Para responder a tais questões, Foucault demonstra como que o sexo e a sexualidade a

partir da Contra-Reforma, não fora de facto reprimido e sim estimulado através dos discursos.

Ele mostra que, já no século XVIII, nasce uma incitação política, económica e técnica a falar

de sexo, dessa vez não mais sob a forma de uma teoria geral da sexualidade, mas sob formas

de análise, contabilidade, de classificação e de especificação, através de pesquisas

quantitativas ou causais. Neste momento, o sexo não é apenas julgado como também é

administrado. Entre alguns exemplos desta administração podem citar-se o surgimento do

termo “população” como problema: seja problema económico e político, população-riqueza,

população mão de obra ou capacidade de trabalho, população em equilíbrio entre seu

crescimento próprio e as fontes de que dispõe. Assim, dentro destas questões, o sexo passou a

ser utilizado para analisar as taxas de natalidade, a idade de casamento, a precocidade, a

frequência das relações sexuais, o efeito do celibato ou das interdições, as incidências das

práticas contraceptivas, entre outros, o que desencadeou uma análise de condutas sexuais, de

suas determinações e efeitos, nos limites entre o biológico e o económico (ibidem, 27-29).

Para Foucault, talvez nenhum outro tipo de sociedade jamais tenha acumulado, e num

período histórico relativamente tão curto, uma quantidade de discurso sobre o sexo tão grande.

Em vez da preocupação uniforme em esconder o sexo do recato geral da linguagem, a

característica dos três últimos séculos é a variedade, a larga dispersão dos aparelhos

inventados para falar, para fazê-lo falar, para obter que fale de si mesmo, para escutar, registar,

transcrever e redistribuir o que dele se diz (ibidem, p. 37-38). E esta intensificação do discurso

sobre as práticas sexuais está relacionada com as instituições escolares ou psiquiátricas, sua

hierarquia, suas organizações especiais e seu sistema de fiscalização, que constituem, ao lado

da família, uma outra maneira de distribuir o jogo dos poderes e prazeres, das quais indicam

regiões de alta saturação sexual, com espaços ou ritos privilegiados (como a sala de aula, o

dormitório, a visita e a consulta) (ibidem, p. 52). Nesse sentido, para Foucault, poder e sexo

sempre caminharam juntos através de mecanismos complexos. Para o autor, nunca tantos

centros de poder como a igreja, a escola e a família, dispuseram de tanta atenção, contatos e

vínculos em torno do sexo. Assim, é preciso abandonar a hipótese de que as sociedades

industriais modernas inauguraram um período de repressão mais intensa do sexo, visto que,
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não somente assistiu-se a uma explosão das sexualidades, como foi assegurado, através de

uma rede mecanismos, a proliferação de prazeres específicos e a multiplicação de

sexualidades díspares (ibidem, p. 54-55).

Portanto, para Foucault, a análise da formação de algum tipo de saber sobre o sexo não

deve ser feita em termos de repressão ou de lei, e sim em termos de poder. E, como poder,

Foucault não quer dizer como um sistema geral de dominação exercida por um elemento ou

grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social inteiro.

O poder para Foucault deve ser compreendido como:

a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e
constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos
incessantes, as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de forças
encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas, ou ao contrário, as
defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se
originam e cujo bojo geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos
estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais (ibidem, p, 100-101).

O poder para Foucault é, assim, omnipresente e, por isso, as suas relações são

múltiplas e móveis. Para entendê-las, deve-se imergir na produção exuberante dos discursos,

dado que é justamente no discurso que se articula o poder e saber e, por essa, razão deve-se

conceber o discurso como:

uma série de segmentos descontínuos, cuja função não é tática, uniforme nem
estável (...). O discurso assume uma multiplicidade de elementos que podem entrar
em estratégias diferentes, de modo que veicula e produz poder; reforça-o, mas
também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo (ibidem, 109-110).

A partir do século XVIII, Foucault diz que é possível identificar quatro grandes

conjuntos estratégicos que desenvolvem dispositivos específicos de saber e poder a respeito

do sexo, sendo eles:

- a histerização do corpo da mulher – processo pelo qual o corpo da mulher foi

analisado (qualificado e desqualificado) como corpo integralmente saturado de sexualidade e,

pelo qual, este corpo foi integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe foi intrínseca, ao

campo das práticas médicas;

- pedagogização do corpo da criança - dupla afirmação de que quase todas as crianças

se dedicam ou são suscetíveis de se dedicarem a uma atividade sexual e tal atividade sexual,

sendo indevida, ao mesmo tempo “natural” e “contra a natureza”, traz consigo perigos físicos

e morais, coletivos e individuais;
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- socialização das condutas de procriação - socialização económica por intermédio de

todas as incitações, ou freios, à fecundidade dos casais, através de medidas “sociais” ou

fiscais e socialização política mediante a responsabilidade dos casais relativamente a todo

corpo social. E socialização médica, pelo valor patogênico atribuído às práticas de controle de

nascimentos, com relação ao indivíduo ou à espécie;

- psiquiatrização do prazer perverso – o instinto sexual foi isolado como instinto

biológico e psíquico autónomo de modo que foi procurado uma tecnologia corretiva para tais

anomalias (ibidem, p. 112-114).

Para Foucault, estas estratégias tratam-se da própria produção da sexualidade. Nesse

sentido, a partir da prática dos discursos, para Foucault, a sexualidade é:

o correlato da prática discursiva desenvolvida lentamente, em que fora definida
como um domínio penetrável por processos patológicos, solicitando, portanto,
intervenções terapêuticas ou de normalização; um campo de significações a decifrar;
um lugar de processos ocultos por mecanismos específicos; um foco de relações
causais infinitas, uma palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, desencavar e
escutar. A história da sexualidade deve ser feita do ponto de vista de uma história
dos discursos (ibidem, p. 77).

O nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade subterrânea que
se aprende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que a estimulação
dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos
conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos
outros, segundo algumas estratégias de saber e de poder (ibidem, p. 115).

Nesse sentido, Foucault defende que a sexualidade está ligada a dispositivos recentes

de poder visto que esteve em expansão crescente a partir do século XVII e a sua articulação,

desde a origem, vinculou-se a uma intensificação do corpo, à sua valorização como objeto de

saber e como elemento nas relações de poder (ibidem, p. 107).

Assim, conforme apontado por Monte (2010, p. 14), ao fazer essa ligação entre o

pensamento do corpo e a sexualidade, é possível perceber como que se dá a passagem dos

estudos de género para a ciência política e para as Relações Internacionais e, por isso, esta

análise de Foucault é tão importante para os estudos de género atuais.

Pierre Bourdieu, sociólogo e antropólogo francês, também contribuiu para os estudos

de género em sua obra A Dominação Masculina (1998). Nesta obra, Bourdieu traz como

questão principal a forma como a sociedade transformou processos que são culturais em

processos biológicos e naturais no que concerne a formação dos géneros masculino e

feminino através da repetição de comportamentos. Segundo o autor, a divisão entre os sexos

parece estar "na ordem das coisas", como se fosse normal, natural e inevitável de forma que
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as ações e comportamentos divididos entre os géneros se tornou legitimado e aceito pela

sociedade (Bourdieu, 2012, p. 17).

Para Bourdieu, a ordem social funciona como uma máquina simbólica que tende a

ratificar a dominação masculina sob a feminina em diversos contextos como na divisão social

do trabalho, na distribuição estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, no local,

momento e instrumentos e na estrutura do espaço, sendo este último, por exemplo, como a

divisão entre o espaço público, o lugar de assembleia ou de mercado, reservado aos homens,

enquanto a privada, a casa, reservada às mulheres (idem, 2012, p. 18).

De acordo com Bourdieu (2012, p. 103), a família, o Estado, a Igreja e a Escola foram

e são as instituições mais importantes responsáveis pela construção dos papéis

desempenhados pelos géneros visto que tinham em comum o facto de agirem sobre as

estruturas inconscientes dos indivíduos. Segundo o autor, é na família que cabe o papel

principal na reprodução e na dominação masculina ao inserir a primeira noção de divisão

sexual de tarefas baseadas e da representação legítima dessa divisão garantida pela linguagem;

A Igreja, por sua vez, sendo historicamente antifeminista marcada por um clero pronto a

condenar todas as faltas femininas, perpetuou durante séculos a noção moralista patriarcal de

inferioridade feminina, condenando qualquer tipo de prática considerada subversiva aos

costumes, como roupas ou determinados comportamentos. A Igreja age de maneira mais

indireta, sobre as estruturas históricas do inconsciente por meio sobretudo dos textos sagrados,

da liturgia e dos espaços religiosos; A escola contribuiu ao transmitir ideias arcaicas de

modelos preconcebidos tipicamente masculinos e femininos, de profissões e comportamentos.

É toda a cultura académica, veiculada pela instituição escolar, que encaminou modos de

pensar e um discurso oficial sobre os géneros; e o Estado que veio para ratificar e reforçar as

prescrições e as proscrições do patriarcado privado com as de um patriarcado público, inscrito

em todas as instituições encarregadas de gerir e regulamentar a existência quotidiana da

unidade doméstica (Bourdieu, 2012, 103- 105).

Assim, ao seguir o pensamento de Bourdieu, as instituições tais como Estado, família

e escola colaboram como agentes de perpetuação dessa relação de dominação, pois elaboram

e impõem princípios de dominação que são exercidos no campo mais dinâmico em uma

sociedade: a esfera privada. Essas instituições determinam comportamentos, impõem regras e

valores que são absorvidos pelas instituições familiares, de forma que, por meio da
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comunicação, aprende-se inconscientemente e reproduz a ordem masculina (Balestero;

Gomes, 2015, p. 48).

Desse modo, as divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as

relações sociais de dominação e de exploração que estão instituídas entre os géneros,

inscrevem-se em distinções redutoras que levam a classificar todas as coisas do mundo e

práticas como separadas entre masculino e feminino. Assim, a diferença biológica entre os

sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença

anatómica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como justificativa natural da diferença

socialmente construída entre os géneros e, principalmente, da divisão social do trabalho

(Bourdieu, 2012, p. 20-41).

Na leitura de Balestero e Gomes (2015, p. 45), Bourdieu refere-se a violência

simbólica entre homens e mulheres, a uma violência suave, insensível, reproduzida pelas vias

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento ou reconhecimento. No mesmo

sentido, e ainda acrescentando a minha leitura, o que Bourdieu quer dizer com o termo

simbólico, não é minimizar o papel da violência física e esquecer que há mulheres espancadas,

violentadas, exploradas ou desculpar os homens que praticam essa forma de violência, assim

como também não é o oposto do real ou efetivamente observado, como se fosse uma violência

que não existisse e sem efeitos concretos, mas sim a subjetividade das violências entre as

relações de dominação.

Na lógica da dominação, o dominado reconhece o poder exercido pelo dominante. As

instituições tais como Estado, família e Escola colaboram como agentes de perpetuação dessa

relação de dominação, pois elaboram e impõem princípios de dominação que são exercidos no

campo mais dinâmico numa sociedade: a esfera privada. Essas instituições determinam

comportamentos, impõem regras, valores que são absorvidos pelas instituições familiares, de

forma que, por meio da comunicação, aprende-se instintivamente, mediante esquemas

inconscientes da ordem masculina (ibidem, p. 45).

Contanto, de acordo com Bourdieu, apesar do dominado, no caso a mulher, ter

consciência de sua opressão, não se deve responsabilizá-las, como se elas gostassem ou

optassem por essa dominação. Conforme aponta Bourdieu (2012), é preciso assinalar que as

tendências para a "submissão", dadas por vezes como pretexto para "culpar a vítima", são

resultantes das estruturas objetivas e que essas estruturas só devem sua eficácia aos

mecanismos que elas desencadeiam e que contribuem para sua reprodução. Ou seja, essa
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dominação só ocorre porque existe um sistema complexo que faz a dominação parecer natural,

mesmo para os que são dominados (Bourdieu, 2012, p. 52).

Isto está associado ao poder simbólico que foi construído, visto que a essas estruturas

de organização lhe foi dado um poder subjetivo em que as próprias mulheres associam esta

dominação como aceitável. Um exemplo, dado por Bourdieu, é a preferência de mulheres por

parte de homens mais altos e mais velhos, pois ainda que isso represente uma dominação

masculina de tamanho e idade, também é reconhecido e aceite pela sociedade como um fator

positivo. Por isso, as mulheres também buscam essa aceitação pois o status também é

atribuído a si próprias. Assim, conforme aponta o autor, devido a essa construção social e

prática, a mulher torna-se submissa devido ao facto de a sua submissão não se constituir como

um ato consciente isolado, mas como fruto de um poder instituído ao longo do tempo em

esquemas de percepção e disposições do que é amável, admirável, na qual ela se sensibiliza a

tais manifestações simbólicas do poder e procura se enquadrar neste perfil (Bourdieu, 2012, p.

46 e 47).

Além disso, conforme apontou Beauvoir em 1949, o laço que une as mulheres aos seus

opressores não é comparável a nenhum outro, pois é um laço que não tem passado, não tem

história, nem religião, nem uma solidariedade de trabalho e interesses, como os proletários, ou

pudessem ser confinadas a guetos, como os judeus, ou a comunidades ou cortiços, como os

operários de fábricas. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica e só

ganharam aquilo que os homens concordaram em lhes concecer. Elas nada tomaram e nem

receberam, porque não tem os meios concretos de se reunir numa unidade, onde se afirmariam

e se oporiam aos dominadores (Beauvoir , 1949, p. 20).

Portanto, as mulheres nunca na sua história se tinham unido e sido reconhecidas como

grupo político para combater a sua opressão até a consolidação dos estudos de género.

Contudo, com o questionamento das estruturas sociais, políticas e económicas existentes pelas

mulheres, criaram-se condições para a emergência de uma teoria crítica feminista que

influenciou e incrementou estudos e pesquisas científicas sobre as relações sociais de sexo/

género na academia ou fora dela. Assim, os estudos de género foram marcados pela

repercussão das lutas pela redistribuição, justiça e direitos políticos e sociais e/ou por lutas

pelo reconhecimento e/ou identitárias entre os géneros, e se comprometeram com a

transformação das relações de dominação e poder masculinos (Scavone, 2008, p. 176).



42

O alicerce desta produção teórica é a história das lutas feministas, as quais ao longo do

tempo, propiciaram gradativa visibilidade às questões de género nos diferentes campos sociais.

Esta luta está contextualizada nas transformações políticas, económicas e sociais que

sacudiram a sociedade moderna num período de transição. As principais mudanças que

ocorreram como pano de fundo desta discussão foram: i) a entrada das mulheres no mercado

de trabalho, com o surgimento da sociedade urbano-industrial, na qual, aos poucos e ao longo

do século XX, elas passaram a ter uma dupla jornada de trabalho (doméstica e extradoméstica)

e, com isso, a nova responsabilidade de conciliar vida profissional com vida familiar; ii) e o

advento da contracepção medicalizada e segura nos anos de 1960, a qual possibilitou a

escolha do número de filho/as que as mulheres desejavam e, assim, romper com o

determinismo biológico e social da maternidade (Scavone, 2008, p. 176).

De acordo com Beauvoir, foi pelo trabalho e pela sua indepedência financeira que a

mulher cobriu, em grande parte, a distância que a separava do homem, ao considerar que o

trabalho pôde assegurar-lhe uma liberdade concreta e pôde desmoronar este sistema de

depêndencia em que sempre existira um mediador do sexo masculino nas suas decisões. Por

outro lado, deve-se enfatizar que a estrutura social não foi profundamente modificada pela

evolução da condição feminina. Este mundo, que sempre pertenceu aos homens, conserva

ainda a forma que estes lhe deram. Beauvoir aponta que as mulheres que trabalham, na sua

maioria, não recebem da sociedade, nem do marido, a ajuda que lhes seria necessária para se

tornarem concretamente iguais aos homens. De acordo com a autora, apesar da mulher se

libertar economicamente do homem, ela não alcança uma situação moral, social e psicológica

idêntica à dele. A maneira pela qual se empenha na sua profissão e a ela se dedica, depende

do contexto constituído pela forma global da sua vida. Quando uma mulher inicia a sua vida

de adulta, ela não tem atrás de si o mesmo passado de um rapaz, não é considerada de maneira

idêntica pela sociedade, o universo é-lhe apresentado numa perspectiva diferente. Assim, o

facto de ser mulher coloca-a perante problemas singulares para se afirmar como ser humano

autónomo (Beauvoir, 1949).

Além disso, deve-se mencionar que, embora tenha havido uma crescente incorporação

de mulheres no mercado de trabalho e se tenha proporcionado liberdade, as condições de

emprego das mulheres são, muitas vezes relativamente desfavoráveis, visto que elas:

enfrentam taxas de desemprego mais altas que os homens; concentram-se num pequeno

número de ocupações; estão super-representadas no setor económico informal, com baixos

níveis de proteção social; e continuam enfrentando diferenças salariais significativas quando
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comparadas aos homens. Em muitos casos, as leis de trabalho que protegem os direitos da

mulher à maternidade e ao acesso a determinadas ocupações de alto risco, produzem efeitos

indesejados, reduzindo suas oportunidades económicas (Fernandez; Valdez, 2016, p.53).

Para sair desse ciclo opressor, Bourdieu sugere que de todos os fatores de mudança, os

mais importantes são os que estão relacionados com a transformação decisiva da função da

instituição escolar na reprodução da diferença entre os géneros, tais como o aumento do

acesso das mulheres à educação, à independência económica e à transformação das estruturas

familiares (Bourdieu, 2012, p. 107).

Na leitura de Balestero e Gomes (2015, p. 48), deve-se pensar que se houve um

trabalho de historicizar e eternizar conceitos, seria necessário um trabalho de reconstrução

histórica ou a recriação da história e das estruturas que mantêm a dominação masculina. Para

isso, é preciso continuar com o movimento feminista que contribui, em algumas áreas, para

desmistificar certos comportamentos e rompê-los, estimular o acesso da mulher ao mercado

de trabalho, no qual a distancia das tarefas exclusivamente domésticas, e estimular o acesso

das mulheres à educação, no qual garante mais independência feminina económica e contribui

para uma mudança na estrutura familiar.

1.3 Movimentos Feministas ao longo da história

As abordagens feministas têm sido descritas de várias formas ao longo do tempo, seja

como liberais, radicais, socialistas, pós-coloniais ou pós-modernas e foram marcadas por três

ondas ou debates que mudaram o foco da sua discussão. As duas primeiras ondas foram

marcadas por uma discussão centrada no Estado e de caráter Ocidental, enquanto a terceira

englobou uma visão pós-moderna mais complexa (Tickner, 2001, p. 11).

Contudo, apesar de suas diferenças, de um modo geral, conforme apontado por Ann

Tickner (2001, p. 11), todas as abordagens possuem um ponto em comum que é a sua

preocupação em explicar a subordinação das mulheres, ou a assimetria injustificada entre as

posições sociais e económicas de mulheres e homens, e buscam prescrições para acabar com

ela. No mesmo sentido, Peterson e Runyan afirmam que as perspectivas feministas sempre

colocam em primeiro plano a posição da mulher e o poder inerentes aos géneros, seja nos

estudos de literatura, filosofia, ciências ou política mundial. Porém, concordam que não existe
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um significado universal feminista, de modo que, nem o feminismo, nem o conceito de

mulher constituem uma categoria homogénea de significados ( Peterson; Runyan, 1999, p. 26).

Importante ressaltar que embora nesta parte do trabalho as abordagens sejam

apresentadas de forma sequencial, muitas delas coexistem e os debates aos quais são referidos

estão longe de serem resolvidos

O primeiro movimento feminista surgiu em meio a luta pelo sufrágio universal e pela

inclusão das mulheres no espaço político no fim do século XIX. As suas reivindicações eram

centralizadas principalmente no Estado, pois acreditava-se que a opressão das mulheres e a

realização de seus direitos individuais seria o resultado da imposição das suas barreiras legais.

Assim, dentro de uma lógica Ocidental, este primeiro debate foi dominado por uma ideologia

liberal, em que o Estado é o agente potencial de promoção da igualdade e, por isso, é a

autoridade mais apropriada para garantir os direitos das mulheres e ficou marcada como o

início da primeira onda feminista (Monte, 2013, p. 72).

Diferentemente da tradição liberal clássica, que defende um Estado mínimo, a maioria

das feministas liberais acredita que o Estado é a autoridade apropriada para fazer valer os

direitos das mulheres e se tornar o árbitro neutro necessário para garantir a igualdade das

mulheres. O feminismo liberal geralmente conta com epistemologias positivistas, típicas das

tradições analíticas e empiristas do conhecimento, que começaram na Europa do século XVII,

as quais baseiam-se em alegações de que existe uma realidade objetiva, independente de

nossa compreensão, e que é cientificamente conhecível, cujos valores podem permanecer fora

de suas investigações teóricas. No que tange à construção do conhecimento, as feministas

liberais afirmam que o conhecimento existente, uma vez que geralmente não inclui o

conhecimento sobre as mulheres, foi tendencioso e não objetivo. E para resolver este

problema, deve-se incluir as mulheres nas estruturas de conhecimento existentes. Portanto,

segundo as feministas liberais, o problema de desenvolver um melhor conhecimento não

reside no próprio método científico, mas nas maneiras pelas quais as teorias foram focadas e

desenvolvidas (Tickner, 2001, p. 12-13).

O feminismo liberal sofreu muitas críticas por teóricas posteriores quando estas

argumentaram que o Estado, apesar do seu potencial, não se engaja em práticas inclusivas,

mas sim em práticas discriminatórias (Monte, 2013, p.72). Porém, conforme pontua Tickner

(2001), embora muitas feministas académicas contemporâneas tenham ido além do feminismo

liberal, este não deve ser subestimado, visto que a maioria das reformas nas democracias
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liberais ocidentais que beneficiaram as mulheres podem ser atribuídas ao feminismo liberal

(Tickner, 2001, p. 11).

Simultaneamente às ideias liberais, também havia mulheres incorporando a questão

feminina nas ideias e teorias socialistas/marxistas ancorado em uma perspectiva materialista,

histórica e dialética baseada nas obras influenciadas pelo pensamento de Marx, como A

Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels.

Nesta obra, editada originalmente em 1884, Engels demonstrou como é que a

sociedade passou de um modelo matriarcal e poligâmico para o patriarcal-monogâmico com o

desenvolvimento progressivo da acumulação proveniente da propriedade privada. Para Engels

o sistema familiar monogâmico e patriarcal não fora criado a partir de uma consolidação do

amor individual entre os casais, mas para manter o direito de herança hereditário em proveito

dos seus filhos que não seria possível em uma sociedade com base matriarcal (Engels, 1984, p.

59-60). Engels aponta que, com o desmoronamento do direito materno, o homem aponderou-

se da direção da casa, de modo que a mulher se viu degradada, convertida em servidora, em

escrava da luxúria do homem e num simples instrumento de reprodução. De modo que a

família patriarcal foi caracterizada por uma família em que alguns membros são livres e

outros não, submetida ao poder paterno de seu chefe, no caso, o único totalmente livre seria o

homem chefe da família (idem, p. 61).

A expressão família, inclusive, foi cunhada para designar um novo organismo social,

cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o

poder sobre a vida de todos eles. E, para assegurar a fidelidade da mulher, e, por conseguinte,

a paternidade dos filhos, a mulher é entregue sem reservas ao homem. Contudo, deve-se

ressaltar que esta monogamia fruto da castidade e fidelidade se restringia apenas às mulheres,

já que os homens continuavam a exercer do privilégio da poligamia, como donos dos corpos

não só da sua esposa mas das suas escravas (ibidem, p. 61-67).

Assim, a monogamia de modo algum foi fruto do amor sexual individual, já que os

casamentos continuavam a ser de conveniência. Na verdade, foi a primeira forma de família

que não se baseava em condições naturais, mas económicas, e, concretamente, no triunfo da

propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva, originada espontaneamente. Assim,

a monogamia não aparece na história como uma forma de reconciliação entre o homem e a

mulher, ela surge como a forma de escravização de um sexo pelo outro. Engels ainda

acrescenta que “o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o
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desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogomia, e a primeira

opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino” (ibidem, p. 70-71).

Engels também aponta que, nesse novo modelo familiar, a mulher se viu excluída da

vida em sociedade e somente com a entrada na grande indústria, como proletária, a mulher

passou a ocupar novamente espaços públicos. No entanto, também entrava sob uma

contradição visto que, no momento que escolhesse a vida social, teria que deixar a vida

privada ou vice-versa, o que não abriu muitas possibilidades de escolhas já que, na maioria

das vezes, não tinha a opção de não assumir o trabalho doméstico. No momento em que

Engels escreveu a sua obra, o homem, na sua maioria, era o responsável pelo sustento de sua

família (pelo menos nas classes possidentes), e isso, dava-lhe uma posição dominadora, em

que, dentro de uma analogia com as indústrias, na família o homem seria o burguês e a mulher

o proletariado (ibidem, p. 80).

Assim, para Engels quando a propriedade privada se sobrepôs à propriedade coletiva,

quando os interesses da transmissão por herança fizeram nascer a preponderância do direito

paterno e da monogamia, o matrimónio começou a depender inteiramente de condições

económicas. De acordo com o autor, “o capitalismo ao transformar todas as coisas em

mercadorias, destruiu todas as antigas relações tradicionais e substituiu os costumes herdados

e os diretos históricos pela compra e pela venda, pelo “livre” contrato” (ibidem, p. 86).

Dentro desta lógica de dominação que ocorrera nos seios das famílias, no Ocidente

moderno, o papel das mulheres como reprodutoras e empregadas domésticas reduziram-nas a

um estado de dependência económica, de modo que, mesmo quando as mulheres conquistam

a sua independência financeira por meio de seu trabalho, recebem em média menos salário do

que os homens e ainda são responsáveis por uma parcela desproporcional das tarefas

domésticas. Desse modo, ao reconhecerem a sua opressão com base nos modos de produção e

reprodução, surgiu a corrente feminista marxista para questionar principalmente a posição

económica das mulheres dentro da lógica patriarcal (Tickner, 2001, p. 17).

Monte apontou que as feministas marxistas procuraram mostrar como a separação

entre o trabalho produtivo e o reprodutivo não remunerado serve apenas interesses masculinos

dentro da lógica capitalista (Monte, 2013, p. 73-74). Conforme aponta Monte:

a consideração do trabalho reprodutivo como parte integrante e importante das atividades económicas
colocaria em xeque, por exemplo, a produtividade das grandes corporações, dependente do trabalho
não reconhecido e muito menos remunerado que as mulheres fazem de manutenção do lar e criação
dos filhos. A não remuneração do trabalho reprodutivo diminui o preço dos salários das mulheres,
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enquanto a revisão da importância social do trabalho doméstico nos levaria a uma revisão das ideias
sobre políticas de assistência social. A consideração do valor do trabalho reprodutivo transformaria
esse conceito, distanciando-o da ideia de que são “benefícios” oferecidos pelo governo e ressaltando
como são essenciais à produtividade dos indivíduos (idem, p. 74).

Mirla Cisne (2018), acrescenta ainda que para o feminismo marxista não é suficiente

pensar nas categorizações individuais do ser homem e do ser mulher de forma individualizada,

ainda que isso também seja importante. As diversas opressões e explorações que se expressam

na vida dos indivíduos são determinadas estruturalmente pelas relações sociais de sexo —

incluindo sexualidade —, raça e classe, que de forma interligada e dialética configuram as

múltiplas expressões da questão social, tanto na sua dimensão de desigualdade, como na de

resistência política. De forma mais precisa, esta corrente entende que as relações sociais de

sexo, raça e classe são antagónicas e estruturantes porque determinam materialmente a

exploração do trabalho, por meio da divisão de classe e da divisão sexual e racial do trabalho

(Cisne, 2018, p. 212). Dentro da abordagem marxista, a opressão sobre as mulheres não é um

problema específico, mas, assim como o racismo, o patriarcado está engendrado na lógica do

capitalismo, e, por isso, a luta anticapitalista demanda a luta contra o patriarcado e o

racismo (idem, p. 220).

Portanto, as feministas socialistas colocam as forças económicas em primeiro plano,

ao revelar como o capitalismo e as relações de género patriarcais interagem de forma que a

mulher fique em desvantagem, tanto no espaço de trabalho, quanto em casa. Ao contestar a

separação entre as esferas públicas e privadas, as feministas socialistas são mais propensas a

compartilhar pensamentos mais voltados para o pós-positivismo, contra o pensamento

dicotómico (Peterson; Runyan, 1999, p. 29).

Nos anos 60 surgiu outra corrente de pensamento feminista a partir de críticas ao

feminismo predominante liberal, conhecida como feministas radicais e marcou o início da

segunda onda de discussão do feminismo. As abordagens das feministas radicais, em

contraposição ao pensamento liberal, se opõem a afirmação de que as barreiras legais seriam

os únicos entraves à emancipação feminina, pois acreditavam que a opressão das mulheres é a

primeira, mais profunda e generalizada forma de opressão humana. De acordo com esta

corrente, as mulheres eram oprimidas por causa do patriarcado ou de um sistema generalizado

de domínio masculino, enraizado na desigualdade biológica entre os sexos e na reprodução de

papéis que são atribuídas às mulheres em relação à família fincado no cuidado de homens e

crianças. Ao contrário das liberais, as feministas radicais não endossavam a ideia de que as
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mulheres deveriam aspirar a ser iguais aos homens, e sim celebrar as virtudes únicas das

mulheres que, nas sociedades patriarcais, foram desvalorizadas como cuidar e promover

relacionamentos, visto que poderiam ser a base para a construção de sociedades melhores

(Tickner, 2001, p. 13-14).

As radicais acreditavam que cada um dos géneros teriam diferentes conceções sobre

temas da política internacional, decorrentes dos processos de socialização específicos de cada

um – distintos justamente por estarem inseridos na lógica do género que opera nas sociedades,

conforme apontado por Carol Gillian em seu livro “In a Different Voice” (1982). Devido a

esta diferença, as radicais defendiam a construção do conhecimento a partir do Women´s

Ways of Knowing - uma técnica iniciada na década de 1960 que, através da conscientização,

permitia às mulheres compreender as profundezas até então invisíveis da sua própria opressão.

Enquanto o pensamento patriarcal é caracterizado por divisões e oposições, este tipo de

conhecimento tentaria construir uma visão do mundo baseada em relacionamentos e conexões

(Tickner, 2001, p. 14)

Nesse sentido, enquanto as feministas liberais buscam oportunidades iguais para

mulheres ascenderem a situações de privilégio definidos pela masculinidade, as feministas

radicais priorizam a autonomia e a libertação das mulheres em relação a normas masculinistas

e heteronormativas – ou seja, desafiam o poder do género dentro do Estado e do sistema

internacional A seu ver, no controle dos homens sobre o corpo das mulheres está a raiz da

situação de opressão e “desprivilégio”. Tanto o controle ideológico (por meio de leis, como as

que regem o casamento), quanto o prático (pela violência doméstica e sexual), exercido sobre

as mulheres seriam expressões de princípios masculinistas que dependem e sustentam a

inferiorização do feminino, enquanto valorizam o masculino e garantem aos homens melhores

lugares na sociedade (Monte, 2013, p. 73).

Um ponto fundamental na análise deste trabalho, é o enfoque que as feministas

radicais dão à violência sexual (sofrida pelas mulheres) ao expor como as experiências e

atividades associadas às mulheres e ao corpo feminino são desvalorizadas, como a violência

sexual é uma forma de controle sexual das mulheres e como as questões de segurança

deveriam ressaltar as relações entre a violência sexual e internacional. Fenómenos próprios

das RI também estão envolvidos nesse processo, como, por exemplo, a forma em que o

estupro está ligado aos conflitos étnicos e à conquista territorial. Uma das principais obras a

analisar casos de estupro militar está dentro do livro “Maneuvers: The International Politics
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or Militarizinf Women´s Live”, no capítulo “When Soldiers Rape”, de Cynthia Enloe (Monte,

2013, p.73; Monte, 2010, p. 39).

Portanto, as radicais foram importantes, pois utilizaram o género pela primeira vez

como categoria de análise e visível, especialmente em espaços nos quais o processo de

naturalização fez o trabalho mais profundo de “apagamento” do processo da construção socio-

histórica da hierarquização por género, sendo as RI um desses casos (Monte, 2010, p. 40).

Já no fim dos anos 80, surgiu um novo debate que foi fortemente influenciado pelos

feminismos pós-coloniais, do dito “Terceiro Mundo” e pós-modernos. Isso se deve tanto ao

impacto das críticas de feministas negras, que introduziram considerações de raça e classe ao

debate, quanto à influência do pós-modernismo que questionou a possibilidade de acumulação

sistemática de conhecimento. Essas novas críticas argumentaram que as teorias anteriores

falharam ao não reconhecerem as diferenças entre as mulheres com base na raça, classe,

preferência sexual e localização geográfica e por basear suas reivindicações de conhecimento

nas experiências de mulheres ocidentais brancas. As mulheres localizadas no “Terceiro

Mundo” (termo já em desuso) salientaram a importância de produzir o seu próprio

conhecimento e recuperar as suas próprias identidades, visto que, a partir de suas experiências

históricas da opressão colonial, oferecem mais evidências da multiplicidade de opressões

vividas de formas diferentes entre as mulheres, de modo que não é possível generalizar as

questões de género em todo o mundo (Tickner, 2001, p. 17-18). Este debate aproxima-se das

questões ontológicas e epistemológicas das abordagens pós-positivistas, ao considerar que o

discurso tornou-se cada vez mais central nos Estudos de Género e foi assumido como fonte

complexa de organização de poder, de instituições e de hierarquias (Monte, 2013, p. 75).

Desse modo, enquanto nas décadas de 1960 e 1970, a ênfase estava numa agenda

política projetada para trabalhar em prol da igualdade das mulheres, essa nova preocupação

com a identidade do sujeito mudou as considerações teóricas para questões filosóficas e

epistemológicas e aproximou a teoria feminista das perspetivas pós-modernas (Tickner, 2001,

p. 19).

Especificamente o feminismo pós-colonial aponta que a economia é um fator

explicativo importante, contudo, a ênfase deve ser colocada na interseção entre imperialismo,

colonialismo, capitalismo, racismo e a opressão das mulheres. Assim, as teóricas pós-

coloniais desafiam a distinção entre o local e o global e afirmam que estruturas de dominação
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perpassam esses níveis ao demonstrarem como isso implica formas específicas e múltiplas de

opressão para as mulheres nos locais mais pobres do planeta (Monte, 2013, p. 76)

As feministas pósmodernas são críticas não somente em relação às dicotomias de

género, mas também da utilização do próprio conceito de género, homem e mulher, usado por

outras feministas. Este grupo teórico ressalta que as outras feministas, ao serem deterministas

quanto a dicotomias de género, continuam reforçando sistemas de poder, visto que tendem a

falar do género como se fossem essencialmente naturais com regras inalteráveis. O seu

argumento principal é sustentado na ideia de que os indivíduos são muito mais complexos do

que uma descrição unitária. Assim, é imprescindível uma análise que considere questões

diversas inerentes ao indivíduo como a sua raça, classe, nacionalidade, etnia, sexualidade,

entre outras variáveis, visto que a partir dessas intersecionalidades são construídas as

hierarquias sociais dentro dos sistemas de poder mundial. Portanto, as teorias pósmodernas

não acreditam numa universalização identitária da mulher, e sim em experiências variadas de

opressão para que assim formações complexas sociais não sejam reduzidas à uma

caracterização homogénea inexistente (Peterson; Runyan, 1999, p. 25- 175).

Contudo, apesar do valor indiscutível do pós-modernismo, críticos apontam para o

perigo do ceticismo sobre todas as reivindicações de conhecimento, pois essa atitude poderia

levar ao abandono do projeto político de reduzir a subordinação das mulheres que motivou o

feminismo desde seus primórdios (Tickner, 2001, p. 19.20).

As divisões com as questões de género também são refletidas nos termos de quem tem

acesso a recursos, quem controla os recursos, quem mais sofre com a degradação ambiental e

como o estereótipo de género está relacionado com o uso irresponsável de tais recursos

(Peterson; Runyan, 1999, p. 60). Assim, dentro da terceira onda do feminismo, existe ainda

uma outra corrente particular no seu modo de analisar os mecanismos que funcionam no

apoio de estruturas hierárquicas e opressivas: as chamadas teorias ecofeministas.

O ecofeminismo teve origem em diversos movimentos sociais – de mulheres, pacifistas

e ambientais – do final da década de 1970, os quais, em princípio, atuaram unidos contra a

construção de complexos de energia nuclear. Este movimento trouxe à tona a relação

existente entre a exploração e a submissão da natureza, das mulheres e dos povos estrangeiros,

pelo poder patriarcal. Assim, em busca de uma compreensão e análise crítica, esta teoria

proporciona uma nova visão de tomada de consciência da falta de valorização das práticas do

cuidado com a natureza e com os seres humanos, criticando estereótipos que são patriarcais
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dentro da lógica capitalista (Angelin, 2014, p. 1582). É importante ressaltar que dentro da

teoria ecofeminista existem inúmeras abordagens diferentes, sendo três as mais importantes

delas: o ecofeminismo clássico, o ecofeminismo espiritualista do Terceiro Mundo e o

ecofeminismo construtivista (Torres, 2009, p. 164).

Contudo, ainda, que, de facto, ao longo do tempo as mulheres tenham se aproximado do

meio natural, em decorrência de diversos fatores, entre eles o cuidado com a vida, é

necessário se atentar para que não transforme esta relação entre a mulher e a natureza em uma

visão determinista e natural. Este determinismo pode criar estereótipos que estão relacionados

com a visão predominante na sociedade capitalista patriarcal de que as mulheres estão

intrinsicamente ligadas à natureza - motivo esse suficiente para naturalizar os seus papéis e

oprimi-las. Por conseguinte, a questão central desse debate gira em torno do facto de que, na

visão capitalista patriarcal, tal como as mulheres, a natureza não passa de um mero objeto de

exploração (Angelin, 2014, p. 1572-1580).

Monte acrescenta ainda as consequências da exploração ambiental para as mulheres:

toda exploração, seja ela expressa no uso insustentável dos recursos naturais, na violência
doméstica ou em guerras totais, está interrelacionada e é essencialmente a mesma,
variando apenas em grau. As mulheres, associadas cultural e linguisticamente ao mundo
natural, sofrem a forma de exploração primordial. Todas as outras formas de opressão, de
alguma forma, estão modeladas a partir daquela experimentada pelas mulheres. A relação
entre Estados, por exemplo, emularia essa opressão na medida em que Estados marginais
ou “oprimidos” são feminilizados. Como consequência, todas essas relações de exploração
acabam refletindo sobre as mulheres, que sofrem cargas acumuladas dessas explorações
(Monte, 2013, p. 76).

Além de serem igualadas à natureza nos esquemas de reconhecimento e exploração, as

mulheres são mais afetadas pelas crises ambientais do que os homens, principalmente as

mulheres pobres dos países em desenvolvimento, que vivem de uma economia de subsistência.

Elas são as maiores vítimas da crise ambiental nos seus próprios países, pois são as primeiras

a sentirem o reflexo da diminuição da qualidade de vida causada pela poluição ou escassez

dos recursos naturais, os quais são explorados indiscriminadamente para satisfazer as

necessidades capitalistas (Angelin, 2014, p. 1594).

Nesse sentido, as ecofeministas defendem que não se pode duvidar do facto de que a

lógica do modelo de produção capitalista tem-se demonstrado incompatível com as exigências

ecológicas para a sustentabilidade da vida no planeta e com a inclusão social das pessoas. Ele

não garante qualidade de vida para todos e todas (Angelin, 2014, p. 1595), nem a importância

da substituição do ideal da autonomia – ideal masculinista que organiza todas as formas de

exploração num processo contínuo – pelo da interdependência. Para elas, uma visão que
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redefina a relação entre homens e mulheres, entre estes e a Terra, baseada no respeito, e que

reconheça a interdependência inevitável entre todos, seria a forma de superar as diversas

formas de opressão da nossa sociedade (Monte, 2013, p. 76).

1.4. As teorias feministas nas Relações Internacionais

Após a exposição teórica, quer das teorias da disciplina geral das RI, quer de algumas

abordagens feministas, vamos relacionar agora a questão do género com as teorias feministas

das Relações Internacionais. Será debatido de que forma a aplicação do conceito de género se

relaciona com as identidades estatais, as normas do sistema internacional, as críticas da

construção teórica e a elaboração de conceitos.

Conforme visto na seção anterior, antes da inclusão do género na disciplina as

Relações Internacionais eram profundamente baseadas em debates sobre a alta e a baixa

política, na distinção entre questões de poder e sobrevivência, o que não abria espaço para o

feminismo participar do debate. Isto ocorria, pois, havia um pensamento dominante que as RI

eram um estudo neutro e objetivo e, portanto, não havia espaço para questões de identidade,

em geral, e questões de género, em particular. Assim, quando se tratava e debatia segurança,

se tratava da segurança de todos, sem considerar se eram homens, mulheres, crianças ou

idosos. Porém, nalgum momento questionou-se o facto de que, tanto na academia, quanto na

política, quem tratava dessas questões de segurança eram homens e quem defendia a

sobrevivência de todos eram homens (Nogueira; Messari, 2005, p. 223).

A perspetiva de género foi incluída nas relações internacionais muito recentemente,

mais precisamente no início da década de 90, sendo muito mais tardio do que em todas as

demais ciências humanas e sociais. De acordo com Nogueira e Messari (2005), esta inclusão

ocorreu diante dos conflitos que ocorreram ao longo desta década, em que o estupro de

mulheres se tornou uma prática para a limpeza étnica entre diferentes etnias. Assim, como as

mulheres se tornaram alvo de perseguição, não por serem parte de um grupo étnico ou tribal

diferentes, mas pelo seu género, a disciplina das relações internacionais não tinha mais como

negligenciar esta problemática e teve de incluir as questões de género nos seus estudos

(Nogueira; Messari, 2005, p. 223).

As precursoras dos estudos de género na política e relações internacionais foram

Cynthia Enloe e J. Ann Tickner, em suas obras Bananas, Beaches and Bases (2014) e Gender
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in International Relations (1992), respetivamente, visto que ambas questionaram pela

primeira vez onde estão as mulheres na política internacional e evidenciaram o patriarcalismo

presente dentro das dinâmicas estatais e internacionais. A partir de suas contribuições, foi

iniciado um debate mais amplo e profundo sobre género e Relações Internacionais que abriu o

campo de estudo das teorias feministas nas Relações Internacionais.

De acordo com Shalev e Gurion (2019), a contribuição das teóricas feministas para os

estudos de relações internacionais (RI) deve-se à reavaliação dos papéis que o género e a

mulher desempenham na arena internacional, à redefinição dos conceitos de poder, soberania,

hegemonia e segurança, e à ajuda em desvendar os meios pelos quais a hegemonia da

masculinidade se incorporou à política de RI. Assim, a partir das teorias feministas das RI, é

preciso que no pensamento do domínio internacional seja examinado também o nível

individual, a comunidade e as pessoas que estão afetando e são afetadas por problemas

comuns à disciplina política de RI, como segurança e diplomacia. Deve-se investigar como as

mulheres, que geralmente são ignorados pelo RI, são impactadas por esses problemas (Shalev;

Gurion, 2019, p. 1-2).

Izadora Monte (2013) aponta que, de forma geral, as abordagens que usam o género

como categoria de análise no estudo das relações internacionais procuram, nas instituições e

normas do sistema internacional, explicações para a assimetria nas relações entre os géneros e

o modo de construção de identidades de homens e mulheres. Além disso, têm em comum o

facto de incluir no seu projeto científico, uma dimensão política, da qual não apenas inclui a

superação da opressão feminina, mas também uma construção de uma ordem internacional

mais justa, na qual não existam diferenças e hierarquias com base no género, classe ou raça.

Apesar de existirem muitas abordagens que utilizem métodos e focos de análise diferentes, o

género como categoria de análise é a junção entre elas (Monte, 2013, p. 68-69).

Outro fator importante sobre as teorias feministas das RI, em geral, é que se concentra

com mais frequência na desigualdade económica, nas populações marginalizadas, na

crescente feminização da pobreza e na justiça económica, particularmente no contexto das

relações Norte-Sul, e, por isso, considera como fundamentais os valores democráticos e os

direitos humanos nas suas análises. Assim, a análise feminista ocorre num contexto de política

global complexo, que não se restringe somente nas relações entre Estados e Organizações,

mas que apresenta igualmente uma análise da interseção de raça, classe, género e outras

estruturas sociais hierárquicas no nível global, que afetam a vida social dos indivíduos dentro
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dos Estado, não sendo, portanto, uma análise estritamente do campo das Relações

Internacionais (Tickner, 2001, p. 3-4 e 130-132).

De acordo com Christine Sylvester (2004), as teóricas feministas das Relações

Internacionais são vanguardistas, visto que juntamente com o pós-modernismo e a teoria

crítica, rompem com a tradição, buscam inovação e chocam ao retratar locais e agentes das

relações internacionais que a RI tradicional não incluiu nos seus estudos. A teoria feminista

traz uma observação analítica de autoridades não reconhecidas, de Estados, estratégias e

equipamentos, militares, estadistas, presidentes, tiranos, soldados, banqueiros mundiais,

diplomacia das Nações Unidas, guerra e paz, para tentar iluminar importantes relações e

práticas que foram obscurecidas pelas RI tradicional, e assim trazer um ponto de vista

diferente (Sylvester, 2004, p. 269).

Desse modo, a pesquisa feminista nas Relações Internacionais, analisa tanto as

estruturas quantos os agentes de todas as camadas hierárquicas de poder. Ao olhar para cima,

para as camadas mais altas, permite investigar como as estruturas do poder político e

económico, bem como as formas dominantes de conhecimento, são criadas, sustentadas e

legitimadas. Ao olhar para baixo, envolve investigações baseadas na vida daqueles que

normalmente não são considerados portadores de conhecimento. Esse tipo de pesquisa pode

envolver a procura em lugares não usuais como as residências, fábricas e fazendas - ou

“políticas inferiores à baixa política”. Uma metodologia apropriada para essa pesquisa é a

etnografia, um método mais típico da antropologia e da sociologia do que especificamente

das RI (Tickner, 2001, p. 141).

Em Bananas, Beaches and Bases, Cynthia Enloe, aponta que para compreender o

feminisno da política internacional deve-se se exercitar uma curiosidade genuína sobre a vida

de cada uma das mulheres e, especialmente, da vida de mulheres que, enquanto indivíduo,

ainda não foram pensadas como políticas. Ou seja, para esta autora pensar a política

internacional sob uma ótica feminista requer o acompanhamento da vida de diversas mulheres

em lugares que normalmente são desprezados pelos especialistas em Relações Internacionais

ao considerarem tais relações como privadas, domésticas, locais ou triviais, e não relações

políticas, como as experiências e impactos dos trabalhos de trabalhadoras domésticas,

camareiras de hotel, ativistas de direitos humanos e das mulheres, diplomatas, mulheres

casadas com diplomatas, mulheres que são amantes das elites masculinas, mulheres que

costuram, mulheres que se tornaram trabalhadoras do sexo, mulheres soldados, mulheres
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forçadas a se tornar refugiadas e mulheres que trabalham em plantações de agronegócios.

(Enloe, 2014, p. 3).

Enloe, ao considerar e dar importância às relações indiretas das mulheres na política a

partir de seu espectro pessoal e privado, afirma que tudo que é pessoal também é político.

Nas palavras da autora, “afirmar que “o pessoal é político” é intencionalmente perturbador,

porque significa que os relacionamentos que uma vez imaginávamos serem privados ou

meramente sociais são, de facto, infundidos com poder”. Assim, questões como as políticas de

casamento, o barateamento do trabalho das mulheres, ideologias de masculinidade, doenças

sexualmente transmissíveis e homofobia, não devem ser tratadas mais como marginais, mas

como questões centrais do Estado (Enloe, 2014, p. 348-349).

Conforme salientado por Peterson e Runyan (1999, p. 50), quando as feministas

alegam que o pessoal também político, elas querem dizer que todos nós somos responsáveis

por vários tipos de relações e estruturas de poder que afetam as nossas escolhas e objetivos no

nosso dia-a-dia.

Neste mesmo sentido, Enloe afirma que o internacional também é pessoal, ao

considerar que os governos dependem, para além de equipamentos militares, de certos tipos

de relacionamentos supostamente privados para conduzir os negócios estrangeiros, como por

exemplo, esposas que estejam dispostas a prestar serviços não remunerados a seus maridos

diplomáticos para que estes possam desenvolver relacionamentos de confiança com outros

maridos diplomáticos, a gratidão das esposas de militares para convencê-los de que são viris e

um fornecimento constante de serviços sexuais femininos extraconjugais. Portanto, de acordo

com Enloe, para operar na arena internacional, os governos buscam o reconhecimento de sua

soberania junto de outros governos, mas também dependem de ideias sobre dignidade

masculinizada e sacrifício feminizado para sustentar esse senso de nacionalidade autónoma

(Enloe, 2014, p. 351).

Outro exemplo, de que o pessoal é internacional, são as dinâmicas privadas que

ocorrem tanto dentro quanto nos arredores das bases militares, como o relacionamento entre

um oficial e sua esposa, as relações sexuais de assédio dentro das bases e o policiamento de

mulheres civis por soldados, visto que todas estas relações são relações de poder, e, por isso,

fazem parte da política das relações internacionais e do interesse de segurança nacional (Enloe,

2014, p. 350- 354). Assim, de acordo com Enloe, a conscientização do lema de que tudo que é

“internacional é pessoal” significa que:
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as mulheres - em toda a sua diversidade - devem se tornar visíveis, analiticamente
visíveis, em nossas investigações de cada uma dessas organizações e nas relações
entre essas organizações. Se é verdade que as relações cooperativas e hostis entre
governos, corporações e organizações internacionais dependem de construções de
mulheres como símbolos, mulheres como prestadoras de apoio emocional, mulheres
como trabalhadoras não remuneradas e mal remuneradas, mulheres como eleitoras e
mulheres como símbolo participantes, não faz sentido continuar analisando a política
internacional como se as mulheres fossem uma mera reflexão tardia. Não faz sentido
coletar dados não generosos sobre refugiados, pessoal de segurança privada, vítimas
de terremotos, milicianos, executivos de empresas, proprietários de fábricas,
jornalistas ou negociadores de paz. Não faz sentido fazer imagens atraentes de
mulheres, se não as entrevistarem (Enloe, 2014, p. 354).

J. Ann Tickner constata que a abordagem com base no género dentro da política é

importante, pois os homens dominam as posições de poder de elite no âmbito da política

internacional, tanto no nível intergovernamental, quanto estatal, de modo que não apenas

tomam decisões importantes, como também definem agendas políticas, particularmente em

questões de política e segurança internacionais. No âmbito académico, os homens também

estabeleceram historicamente agendas de investigação, definindo as disciplinas que, de certa

forma, limitassem o conhecimento - uma prática que tem como efeito a permissão de algumas

perguntas e proibição de outras. Assim, historicamente, as mulheres têm predominantemente

agido localmente e, embora tenham contribuído com muitos estudos sobre a política

internacional, não foram incluídas como as grandes estudiosas do conhecimento mundial.

Pelo contrário, frequentemente as análises feministas foram incluídas na categoria idealista,

que carece da dureza e praticidade necessárias para operar no “mundo real” da política

internacional (Tickner, 2001, p. 130).

Enloe apresenta como exemplo que uma das funções mais úteis que a primeira-

ministra britânica Margaret Thatcher serviu durante os anos 80 foi a de romper o

esquecimento da importância do género na política. Thatcher não era uma defensora das

mulheres, mas quando se reuniu em Veneza, em 1987, ao lado de Mitterand, representante da

França, Nakasone, representante do Japão, Reagan, representante dos Estados Unidos e outros

chefes de governo, de repente, percebeu-se que todos os outros presentes eram homens. Vinte

e cinco anos depois, Angela Merkel, a chanceler alemã, exerceu uma função semelhante de

conscientização de género quando também foi a única mulher presente em uma fotografia

com outros representantes das maiores potências economicas do mundo em uma reunião do

G8 (Enloe, 2014, p. 29).
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Figura 2: Reunião do Grupo dos 7, incluindo Margaret Thatcher, 1987.

Fonte: Daniel Simon/Frank Spooner Pictures (in Enloe, 2014, p. 29).

Figura 3: Líderes do Grupo dos Oito, incluindo Angela Merkel, com membros da Comissão Europeia
e oficiais do conlito europeu, Irlanda do Norte, 2013.

Fonte: Matt Cardy/Getty Images News (in Enloe, 2014, p. 30).

Em Gender in Global Politics (2001), Ann. J Tickner afirma que as hierarquias de

género são socialmente construídas e mantidas por meio de estruturas de poder que trabalham

contra a participação das mulheres na formulação de políticas de segurança externa e nacional.

Em vez de ver o Estado como um árbitro neutro, as estudiosas feministas de RI apontaram

que o Estado assume e promove práticas que atendem principalmente ao interesse dos homens.

Ao examinarem os conceitos de segurança e soberania a partir da ótica de género, por

exemplo, as teóricas feministas das RI sugeriram que os limites entre interior-exterior e
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ordem-anarquia, evocam construções de género que privilegiam construções hegemónicas de

masculinidade (Tickner, 2001, p. 21).

Assim, para estas teóricas feministas, as relações internacionais e a política

internacional são arenas dominadas por homens, de modo que qualquer análise de conceitos e

práticas de género em RI exige que seja dada atenção à construção e reprodução de

identidades masculinas e aos efeitos que estes têm sobre a teoria e a prática de RI (Tickner,

2001, p. 21). Para Peterson e Runyan (1999, p. 48), a predominância de homens dentro da

produção científica das Relações Internacionais explica, em grande parte, o silêncio em

relação às discussões com base no género.

Nesse sentido, o conceito de género nas relações internacionais de acordo com J. Ann

Tickner, refere-se a um conjunto de características variáveis, mas que foram socialmente e

culturalmente construídas, de modo que conceitos como poder, autonomia, racionalidade,

atividade e público estão associadas estereotipicamente à masculinidade, e os seus opostos -

fraqueza, dependência/conexão, emocionalidade, passividade e privacidade - estão associados

à feminilidade, sendo o primeiro grupo sempre relacionado a um tipo de “masculinidade

hegemónica”, como um tipo ideal que deve ser alcançado (Tickner, 2001, p. 15-16).

Peterson e Runyan acresentam ainda que, na medida em que um homem exibe

emoções, passividade e fraqueza, ele é automaticamente definido como não masculino, o que

quer dizer, feminino, e, de maneira similar, a mulher que apresenta as características de

dureza e força são descritas como masculinas, o que realça a criação de estereótipos

limitativos entre os dois géneros. E as consequências destes esteriótipos são as diferentes

experiências que homens e mulheres têm ao longo de suas vidas, como, por exemplo, a forma

como ganham dinheiro e exercem a sua figura pública. Ao redor do mundo, as mulheres estão

ausentes das posições mais altas de decisão nas esferas de poder políticas, económicas e

ideológicas, e isto ocorre, em parte, devido aos estereótipos que estabelecem a liderança como

uma atividade masculina e a discriminiação das mulheres que buscam posições de poder

(Peterson; Runyan, 1999, p. 8-10).

Dentro desta lógica, homens não são suficientemente masculinos simplesmente devido

a sua genitália, visto que eles precisam continuar demonstrando como é ser um homem real

distanciando-se do que é feminino. Essa distância envolve evitar cores claras, o cuidado

infantil e gentileza, o medo de demonstrar emoção, necessidades, vulnerabilidades e o desejo

de afeição e o exagero na racionalidade, na competitividade, poder e em compartamentos

violentos (idem, p. 37).
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Desse modo, como os critérios biológicos por si próprios não estabelecem o estatuto

de “homem real” e “mulher real”, os individuos devem continuar desempenhando atitudes de

género e comportamentos para continuar provando que estão agindo conforme o apropriado.

Para atender a este ideal, o género define o que vestimos, o que comemos, o que bebemos, o

tipo de entretenimento e atividades que preferimos, e como medimos inteligência, coragem e

liderança (ibidem, p. 37).

Além disso, a crença de que os homens são naturalmente agressivos e sexualmente

dependente e que mulheres são naturalmente passivas e sexualmente submissas, encoraja

outros comportamentos perigosos como, por exemplo, a legitimação do abuso sexual

sistémico, visto que esta associação de caraterísticas masculinas ameniza o comportamento de

estupro masculino e controla o comportamento de meninas e mulheres, que tentam evitar e

diminuir os efeitos dessa violência (ibidem, p. 42).

Assim, a masculinidade é a chave para entender como é que, normalmente, aceitamos

as inequidades sistémicas com base no género ao invés de lutarmos contra elas. A

masculinidade e o androcentrismo são ideologias que impregnam o nosso pensamento,

atitudes e avaliação, de modo que, não só institucionalizam a hierarquia em que o ser

masculino está sobreposto ao ser feminino, como perpetua o pensamento de que é uma

condição natural inquestionável (ibidem, p. 63).

Tickner acrescenta ainda que as características associadas à masculinidade

hegemónica variam ao longo do tempo e da cultura e estão sujeitas a alterações de acordo

com os requisitos de poder. Contudo, ainda que se reconstruam, sempre se constroem para

apoiar o poder masculino e manter a subordinação feminina e para reforçar o poder dos

grupos dominantes, uma vez que as minorias costumam ser caracterizadas como carentes

dessas características. Portanto, para as feministas, de acordo com a autora, género não se

refere apenas às mulheres, refere-se também a homens e masculinidade e é uma noção que

oferece um conjunto de marcos dentro dos quais a teoria feminista explicou a construção

social e a representação das diferenças entre os sexos (Tickner, 2001, p. 15- 16).

Assim, devido a essa variedade de significados relacionados com feminilidade e

masculinidade, conclui-se que as expressões de género não são fixas ou predeterminadas. As

particularidades relacionadas a definição de género são sempre influenciadas pelo contexto

cultural e social da época. No entanto, essas variações também não significam que acabe com

as diferenças e hierarquias com base no género e com as inequidades. Assim, as diferenças de

género são produzidas, tipicamente em forma dicotómica, que não apenas opõe o masculino
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ao feminino, como também coloca o masculino numa hierarquia acima do ser feminimo.

Portanto, género é relacionado com poder, e poder é género (Peterson; Runyan, 1999, p. 7).

Por isso, ao considerar que o conhecimento tradicional da disciplina assume

identidades masculinas, Ann J. Tickner, a partir de sua abordagem feminista, critica a teoria

realista das Relações Internacionais, pois, para a autora, o realismo como teoria dominante

dos estudos da área desencadeou a maneira patriarcal como se construiu a política, o papel do

Estado e as relações externas, dada a ótica masculina baseada na guerra e no conflito, e, por

isso acredita que as perspectivas feministas das RI se afastam das teorias concencionais, tanto

em termos de segurança, como de guerra e política externa (Tickner, 2001, p. 3-4).

A partir deste afastamento, Tickner aponta algumas dessas diferenças entre os

conceitos centrais das teorias tradicionais das RI e da teoria feminista. No caso da guerra, por

exemplo, enquanto os teóricos de RI se concentram nas causas e no seu término, as teóricas

feministas estão preocupadas com o que acontece durante, bem como com as suas causas e

final. Além disso, em vez de ver a capacidade militar como garantia contra ameaças externas

ao Estado, para as teóricas feministas, os militares são vistos como frequentemente antitéticos

à segurança individual, particularmente à segurança das mulheres e de outros grupos

vulneráveis. Além disso, as feministas: estão preocupadas com o facto de o stress contínuo na

necessidade de defesa ajudar a legitimar um tipo de ordem social militarizada que

supervaloriza o uso da violência estatal para fins domésticos e internacionais; examinam se a

valorização das características associadas a uma forma dominante de masculinidade

influencia as políticas externas dos Estados; e se o privilégio desses mesmos atributos pela

escola realista de RI pode contribuir para a reprodução de comportamentos propensos a

conflitos e maximizadores de poder (Tickner, 2001, p. 3-4).

Devido a isso, a associação entre masculinidade e guerra tem sido central nas

investigações feministas. Embora a masculinidade da guerra raramente seja negada, os

militares devem trabalhar duramente para transformar homens em soldados, usando o

treinamento misógino que é considerado necessário para ensinar os homens a lutar. É

importante ressaltar que esse treinamento depende da difamação de qualquer coisa que possa

ser considerada feminina visto que agir como um soldado não é ser "feminino". A

"masculinidade militar", ou um tipo de masculinidade heroica, que remonta à Antiguidade

grega, atrai recrutas e mantém a autoestima em instituições onde a subserviência e a

obediência hierárquica são a norma (Tickner, 2001, p. 57).
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Outra imagem construída de um soldado é a de um guerreiro justo, que protege as

mulheres, crianças e outras pessoas vulneráveis em missão de sacrifício. A noção de que

homens (jovens) travam guerras para proteger grupos vulneráveis, como mulheres e crianças,

que não se espera que se consigam proteger, tem sido um importante motivador para o

recrutamento de forças militares. O conceito de "protegido" é essencial para a legitimação da

violência e foi um mito importante que sustentou o apoio à guerra e sua legitimação para

mulheres e homens (Tickner, 2001, p. 69).

De acordo com Tickner, a valorização da guerra através da sua identificação com um

tipo heróico de masculinidade depende de uma noção feminizada e desvalorizada de paz, vista

como inatingível e irrealista (2001, p. 49). Para a autora, estas relações desiguais têm sido

utilizadas para justificar e legitimar expansionismos e guerras pelos Estados e, por isso, é

imprescindível relacionar a questão de género e identidade com as Relações Internacionais

pois esta análise contribui para um novo entendimento de conflito e insegurança (Tickner,

1993, p. 148).

Tickner também pontua que em tempos de conflito e crise, os heróis normalmente são

do sexo masculino, enquanto que o que recebe proteção é relacionado ao sexo feminino. Um

exemplo é a referência à “pátria-mãe” (mother country), que cria uma relação entre os que

protegem, os homens, e os indefesos, as mulheres. Assim, a autora evidencia o vínculo entre o

conceito de proteção e a questão de género, ao considerar que para alguém proteger algo

necessita daqueles que precisam de proteção, ou seja, requere a existência daqueles que

acreditam serem incapazes de proteger a si próprios, categoria esta a que toda mulher e/ou

criança têm sido submetidas ao longo da história (Tickner, 1993, p.154). O conceito de

"protegido" é essencial para a legitimação da violência; foi um mito importante que sustentou

o apoio à guerra e sua legitimação para mulheres e homens (Tickner, 2001, p. 69).

Cynthia Enloe (2014, p. 30) aponta que entre as consequências de se absorver a ideia

de que vivemos num mundo perigoso, está o reforço de formas particulares de masculinidade

e consequentemente da subordinação da maioria das mulheres e da própria feminilidade.

Homens que vivem num mundo perigoso são geralmente vistos como protetores naturais. Já

as mulheres que vivem num mundo perigoso são aquelas que precisam de proteção. E aqueles

que são caracterizados como protegidos são geralmente considerados seguros "em casa" e ,

portanto, incapaz de avaliar realisticamente os perigos "lá fora".
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Esta ideia de que para se proteger precisaria de alguém ou algo para ser protegido

remete a famosa definição de Simone de Beauvoir, intelectual e ativista feminista francesa, da

identidade da mulher como sendo “os outros”. Segundo Beavouir, nenhuma coletividade se

define nunca como Uma sem colocar imediatamente a Outra diante de si, de modo que, o

sujeito só se põe em se opondo: ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o

inessencial, o objeto (Beauvoir, 2009, p. 4). Ou seja, para a autora alguém só pode ser o

dominador, se existir alguém para ser dominado, neste caso, o dominado seria a mulher.

Peterson e Runyan (1999, p. 57), afirma ainda que, similarmente, se identifica o

casamento como uma forma de proteção, visto que as mulheres sob condições constantes de

violência, são forçadas a procurarem proteção entrando em casamentos que não são

vantajosos para si, visto que apenas privilegiam os interesses individuais masculinos.

Tickner (2001), também chama a atenção para questões de estupro ao analisar o

espectro individual durante a guerra. Na guerra civil de Ruanda, por exemplo, mais de

250.000 mulheres foram estupradas e, como resultado, elas foram estigmatizadas e expulsas

de suas comunidades, sendo seus filhos rotulados como "filhos do diabo". Além disso, como

não foram classificadas como refugiadas, elas foram ignoradas pelos esforços internacionais.

No norte da Uganda, rebeldes sequestraram mulheres para fornecer serviços sexuais a

combatentes, resultando na disseminação da AIDS. Na guerra da ex-Jugoslávia, se estima que

de 20.000 a 35.000 mulheres foram vítimas de estupro na Bósnia e Herzgovina. Nesse sentido,

o estupro não é apenas um acidente de guerra, mas sim uma estratégia militar sistemática, pois,

muitas vezes, em guerras étnicas, o estupro é usado como uma arma para minar a identidade

de comunidades inteiras (Tickner, 2001, p. 50).

Assim, as teóricas feministas afirmaram que a probabilidade de ocorrer um conflito

não diminuirá até que hierarquias desiguais de género sejam reduzidas ou eliminadas. O

privilégio de características associadas a uma masculinidade estereotipada nas políticas

externas dos Estados contribui para a legitimação não apenas da guerra, mas da militarização,

de maneira mais geral. Além disso, as teóricas feministas estão advertindo contra a associação

de mulheres à paz, uma posição que, elas acreditam que não as empodera. Para esse fim, e

como parte de seu esforço para repensar os conceitos centrais do campo, as feministas

definem paz e segurança, não da maneira idealizada, frequentemente associada às mulheres,

mas em termos amplos e multidimensionais, que incluem a eliminação de hierarquias sociais,

como de género, que levam a injustiça política e económica (Tickner, 2001, p. 6).
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No que tange à relação entre género e paz, se, por um lado, as mulheres estiveram em

grande parte ausentes do universo militar, por outro, elas foram bem representadas numa

variedade de movimentos de paz. Grupos de paz femininos frequentemente recorriam a

imagens maternalistas para transmitir a sua mensagem com base em características femininas,

como cuidar e conectar-se. Tais movimentos variaram de objetivos como protestar contra a

confrontação nuclear entre as grandes potências e organizar-se contra as atividades

repressivas dos Estados contra as suas próprias populações. Dessa forma, no contexto de uma

sociedade dominada por homens, a associação de homens a guerras e mulheres à paz também

reforça as hierarquias de género e as falsas dicotomias que contribuem para a desvalorização,

a um tempo, das mulheres e da paz. Embora os movimentos de paz possam ter tido algum

sucesso, eles não fazem nada para mudar as relações de género existentes. Pelo contrário,

permitem que os homens permaneçam no controle e domínio da agenda da política mundial e

continuem a silenciar as vozes das mulheres em questões de formulação de políticas externas

(Tickner, 2001, p. 58, 59-60).

No que tange às diferenças entre a teoria tradicional das RI e as feministas no conceito

de segurança, pode mencionar-se que, enquanto as teorias de RI positivistas analisam sob uma

perspectiva estrutural ou no nível do Estado, as feministas concentram-se em como a política

mundial pode contribuir para a insegurança dos indivíduos, principalmente populações

marginalizadas e sem poder (Tickner, 2001, p. 3-4). Assim, as teóricas feministas definem a

segurança como um conceito amplo, multidimensional e multinível, pois consideram como

assunto de segurança internacional todas as formas de violência, incluindo a física, estrutural

e ecológica. Como as mulheres são marginais às estruturas de poder da maioria dos Estados, e

como as perspetivas feministas sobre segurança tomam a segurança humana como a sua

preocupação central, muitas dessas definições começam, no fundo, pelo indivíduo ou pela

comunidade, e não pelo Estado ou pelo sistema internacional (Tickner, 2001, p. 62).

Além disso, como o "espaço das mulheres" dentro das famílias também está além do

alcance da lei na maioria dos Estados, as feministas costumam desconfiar dos limites que

marcam os Estados como provedores de segurança. Embora as metáforas familiares sejam

usadas para evocar um espaço seguro ou um sentimento de pertença, sobretudo nas ideologias

nacionalistas, a família nem sempre é considerada um espaço seguro para as mulheres. Na

maioria das sociedades, a família está frequentemente fora do alcance da lei e tem sido

frequentemente o local de violência não sancionada contra mulheres e crianças. A violência,

portanto, atravessa vários níveis de análise, visto que embora esses tipos de questões
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normalmente não tenham sido considerados nos estudos sobre segurança, as feministas estão a

mostrar como todas essas questões e níveis estão inter-relacionados (Tickner, 2001, p. 63).

Narain aponta que a violência doméstica, por exemplo, não é considerada uma

preocupação do Estado e a maioria ocorre fora da sanção do sistema legal. Assim, a linha que

demarca a violência pública e privada, separa a regulamentação entre aquela para a qual existe

punições oficialmente sancionadas e o vazio legal, respetivamente. Face a esta problemática,

as feministas defendem que a violência deve ser vista em todos contextos em que existam

relações de poder desproporcionais e que qualquer definição feminista de segurança deve,

portanto, incluir a eliminação de todos os tipos de violência, incluindo a violência produzida

pelas relações de género de dominação-subordinação na esfera privada (Narain, 2014, p. 193).

Assim, ao ouvir as experiências de mulheres, as teóricas feministas baseiam a sua

compreensão de segurança no conhecimento local e especializado, em vez do conhecimento

descontextualizado e universalizado. A partir das experiências daquelas que estão à margem

dos assuntos de segurança nacional, as feministas atentam nas diferentes formas em que as

hierarquias sociais são construídas, pois acreditam que, a partir da exposição destas

desigualdades, são capazes de buscar uma segurança real para as mulheres. É preciso entender

como as hierarquias são construídas e estruturadas pela ordem internacional para então

desnaturalizá-las e desmantelá-las. De acordo com Tickner, género e outras hierarquias

sociais têm efeitos, não apenas sobre questões de segurança nacional, mas também sobre o

funcionamento da economia global e a distribuição desigual de recompensas económicas que,

por sua vez, também afetam a segurança humana (Tickner, 2001, p. 64).

Assim, a maioria das feministas concordaria com os construtivistas quando estes

afirmam que o comportamento do Estado não pode ser entendido sem se analisar as questões

de identidade e as relações sociais. As identidades de género dos Estados e a construção de

ideologias nacionais devem ser examinadas para melhor se entender os comportamentos pela

busca de segurança. Portanto, Tickner enfatiza a necessidade de se prestar a devida atenção às

questões de identidade para entender os tipos de guerras etno-nacionalistas que dominam a

agenda de segurança contemporânea (idem, p. 53).

Nesse sentido, J. Ann Tickner assume que o Estado, dentro da abordagem positivista,

denota características do modelo ocidental de masculinidade baseadas na agressão,

competitividade e afirmação da autonomia, as quais, por sua vez, se alinham com os conceitos

estatais positivistas que tem como base o conflito, a competição entre Estados para alcançar o
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equilíbrio de poder e a anarquia como característica central do sistema baseado na soberania,

leia-se, autonomia dos Estados em relação a uma autoridade central (Monte, 2013, p.). A

masculinidade e a sexualidade ocidentais também são permanentemente invocadas nos treinos

militares, nas estratégias de defesa nacional e nos discursos dos dirigentes políticos. Assim,

pode-se afirmar que a política externa e as Relações Internacionais são marcadas pelo género

e possuem um importante elo de ligação entre ambos (Zalewski; Enloe apud Nogueira;

Messari, 2005, p. 223-224).

A associação do género às Relações Internacionais também pode ser estendida às

Teorias das Relações Internacionais, visto que dentro de uma abordagem positivista, Tickner

relaciona o realismo como associado ao género masculino, enquanto que o liberalismo seria

associado ao género feminino. Isto pode ser explicado, conforme apontado pela autora, pelo

facto de, ao longo da história política e economia ocidentais, dicotomias como forte-fraco,

racional-emocional, independente-dependente, público-privado e cultural -natural terem

sempre deixado o segundo de todos esses pares associados a feminilidade e ao liberalismo

(Tickner, 1993, p. 150).

Contudo, posteriormente ao trabalho realizado por Tickner e as demais autoras

precursoras das teorias feministas, surgiram outros pontos de vista sobre a relação entre a

masculinidade e as Relações Internacionais por teóricas feministas contemporâneas.

Charlotthe Hooper, em Manly States, aponta que não apenas o género e a masculinidade

remontam o Estado e as Relações Internacionais, como também ocorre o contrário, ou seja, as

Relações Internacionais também podem influenciar a masculinidade dos homens. Além disso,

a autora pontua que não existe uma caracterização homogénea de masculinidade, existem

vários tipos e inclusive uma hierarquia entre elas baseadas na raça, classe e sexualidade

(Hooper, 2001, p. 1-4). A crítica principal de Hooper sobre a relação entre a masculinidade e

as Relações Internacionais é de que as intervenções feministas nas relações internacionais se

apoiaram fortemente nas críticas ao masculinismo, tanto na disciplina, quanto nas práticas dos

assuntos internacionais, e levantaram questões sobre a importância da intersecionalidade do

género com raça, classe e sexualidade. Porém, esta mesma literatura não tornou complexo o

conceito de masculinidade e tratou como se ele fosse homogéneo, sendo que, a construção da

masculinidade também é um processo fluído e diversificado. Para Hooper é essencial

identificar essas diferenças porque identificaria quais interesses e quais desenvolvimentos

históricos foram ou estão sendo servidos para criar uma estratégia masculinista de dominação

(idem, p. 42-43).
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A autora também defende que as críticas ao "masculinismo", seja nas relações

internacionais ou em qualquer outro lugar, precisam ir muito além da simples identificação do

uso generalizado de dicotomias de género e do privilégio dos chamados traços masculinos.

Caso os estudos em RI pretendam alcançar algo além de um reforço dessas dicotomias, ao

considerarem que, se nem a presença crescente de mulheres e nem a importação de

"qualidades femininas" para a vida política, necessariamente, alteram a ordem de gênero

predominante, então é necessário uma abordagem que desconstrua mais profundamente as

dicotomias de género e preste atenção às suas contradições (ibidem, p. 52-53).

Para Hooper, as dicotomias genéricas de género não só promovem e reforçam a

masculinidade, como reforçam uma masculinidade hegemónica representada por homens

brancos, heterossexuais e de classe média (ibidem, p. 59). Numa cultura masculinista,

qualquer assunto associado à masculinidade hegemónica carrega um estatuto mais elevado e

de melhor acesso ao poder do que qualquer tema associado ao feminino. Mais ainda, as

práticas masculinistas trabalham tanto para manter o estatuto da masculinidade hegemónica

quanto para garantir que ele evolua (ibidem, p. 75).

Assim, o que Hooper tenta demonstrar é que o masculinismo pode envolver não

apenas a elevação da masculinidade sobre a feminilidade, mas também a elevação de alguns

tipos de masculinidade sobre outros. Esse tipo de análise tem a vantagem de capturar parte da

complexidade da política de género, evita uma imagem excessivamente estática do que é

realmente uma realidade em constante mudança, evita um dualismo que tem perseguido

muitas erudições feministas, evita as armadilhas do determinismo cultural através de uma

atenção ao contexto histórico e promove uma consciência da interação contínua entre as

práticas institucionais e formações na construção das identidades de gênero. Assim, a autora

espera que a teorização feminista das identidades de género continue a afastar-se das

conceções estáticas e vá em direção a análises mais abertas dos processos de identificação de

género (ibidem, p. 220-221).

Outro ponto fundamental, é o que tange a construção histórica da divisão de papéis

presentes dentro da esfera pública e da esfera privada com base no género. Enquanto o

homem moderno tem derivado a sua identidade do seu engajamento no domínio público de

política e mercado, a mulher foi limitada à família e a tarefas domésticas, excluindo-a da

participação no mundo económico e político na tradição ocidental. Assim, ao serem excluídas

da vida pública, as identidades das mulheres foram construídas ao redor de uma falta de
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independência e autonomia (Benhabib; Cornell, 1987, p.85 apud Tickner, 1993, p. 149).

Conforme apontado por Tickner, esta falta de independência e autonomia das mulheres ao

longo do tempo, como já salientou Beauvoir, tem consequências profundas para as mulheres

visto que, o facto destas não terem um registo histórico de liderança própria, contribuiu para

sua incapacidade de superar a subordinação aos homens e fazer parecer natural a

subordinação da mulher. Além disso, a exclusão das mulheres da esfera pública significa

consequentemente a sua exclusão do poder, da mesma forma que a construção da família no

mundo ocidental institucionalizou a inferioridade feminina (Tickner, 1993, p. 150-151).

Desse modo, há na construção política uma hierarquização dos géneros visto que

existe uma valorização superior do masculino e das suas atividades, da qual resulta uma

hierarquia desproporcional na organização da atividade social, que considera identidades e

atividades que são concebidas como próprias dos homens, ou de características masculinas,

com maior prestígio, quando comparadas a identidades e atividades associadas às mulheres ou

a características tidas como femininas. Dessa forma, essa hierarquização distribui poder,

autoridade e recursos de forma a privilegiar os homens (ou indivíduos associados à

masculinidade) – e nega o acesso das mulheres aos recursos, ao poder e à autoridade, sendo,

portanto, um sistema social desigual e desprivilegiado (Monte, 2013, p.70).

Nesse sentido, pode-se dizer que as diferenças de género no acesso a recursos, poder e

autoridade afetam a posição das mulheres na sociedade. E essa hierarquia de género é o

produto de certas normas e instituições como a família, as leis, o mercado, a coerção física e

também a organização internacional, que também é responsável por esse controle social.

Além disso, os estereótipos naturalizam e justificam estruturas sociais hierarquizadas e

também são políticos, na medida em que significam a reprodução de relações de poder

(Monte, 2013, p. 70).

Uma das razões para este predomínio do papel masculino na política internacional, de

acordo com Tickner, deve-se à construção histórica em que as relações construídas por reis e

princesas reforçam alianças e dão garantias através de casamentos, de modo que a política

externa foi conduzida de forma longe da população e das mulheres. Assim, para a autora, a

construção do Estado representou sempre, de certo modo, as vozes dos homens em vez das

vozes das mulheres, de modo que, ao assumirem essa identidade masculina e militarizada, as

suas políticas externas foram legitimadas (Tickner, 1993, p.152).



68

Peterson e Runyan (1999, p. 54) também ressaltam que a construção comum de

homem político derivada dos pensamentos de Platão, Hobbes, Locke e Rosseau, privilegia as

capacidades masculinas. Desse modo, a construção social inerente ao homem político não é

neutra, visto que foram geradas para atender apenas as experiências masculinas. Não são

abordagens universais, mas sim reinvindicações masculinistas baseadas na divisão do trabalho

e identidade que exclui a mulher das definições de “humano”, “agente moral”, “ator racional”

e “homem político”.

Assim, a relação entre masculino e feminino mostra considerável constância em

atribuir maior valor àquilo que é associado ao masculino e menos valor ao que é associado ao

feminino. Portanto, os termos não são interdependentes mas formam uma hierarquia desigual

(Peterson; Runyan, 1999, p. 8).

Ao considerar que as mulheres foram historicamente excluídas da formação política e

económica mundial e do desenvolvimento do saber que interpretou esses processos, Tickner

aponta que teóricas feministas em geral defendem a necessidade das mulheres se tornarem

sujeitos da construção do conhecimento pois a análise política também deve ser baseada nas

condições materiais das experiências das mulheres, especialmente ao considerar que os

oprimidos, em qualquer situação desigual, conseguem ter sempre uma visão muito melhor das

opressões que sofrem do que os opressores (Hartsock apud Tickner, 1993, p. 150).

Para construir este conhecimento, de acordo com Tickner, é preciso que as perspetivas

e experiências das mulheres sejam aplicadas aos estudos das RI, pois, somente com uma

mudança do ponto de vista na produção teórica e da formulação política, seria alcançada uma

alteração concreta dos compromissos estatais. No entanto, a autora ressalta que esta inclusão

teórica das mulheres seria diferente da inclusão de mulheres individuais no setor público ou

político, visto que apesar de, nos últimos anos se ter registado uma progressão na inclusão de

mulheres nas altas esferas decisórias, a presença delas nesses espaços não significou uma

mudança no sistema estatal, que ainda é dominado por pensamentos e práticas masculinas.

Portanto, as feministas devem concentrar-se na crítica de conceitos centrais para a teoria

como de segurança internacional, guerra e paz a partir de uma perspetiva da margem, para

redefinir a forma como se constrói o campo e construir conhecimentos que desafiam

fundamentalmente as teorias existentes (Tickner, 2001, p. 133).

O que foi até aqui exposto é que as teorias e práticas tradicionais das Relações

Internacionais criam, reproduzem e reforçam o silenciamento de alguns grupos sociais,
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incluindo as mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres sejam forçadas ao silêncio ou que

não tenham espaço de fala, mas que existe um campo que privilegia um certo tipo de discurso

ou narrativa que representa a manutenção de formas de violência (simbólica) e de opressão

(conceptual e metodológica) que precisam ser combatidas (Wihby, Kritsch, 2016, p. 50).

Conforme aponta Souza (2014), o feminismo traz às Relações Internacionais ontologia

e epistemologia próprias, que questionam onde estão as mulheres nesta ciência e, assim,

evidenciam a quantidade de conexões não exploradas, hierarquias não denunciadas e

inquietações não verbalizadas (Souza, 2014, p. 6). A teoria feminista também tem a

capacidade, e o dever (imperativo ético), de abranger questões excludentes não somente

relativas às mulheres e ao feminino, mas também de outros marcadores sociais e identitários,

tais como raça, etnia, estatuto social e nacionalidade (Wihby, Kritsch, 2016, p. 51).

As teorias feministas de Relações Internacionais têm como potencial e função a

formulação de respostas e saídas para investigações que se comprometem com um

diagnóstico sobre a exclusão e o que ela produz para quem está na margem, seja da disciplina,

da ação política ou da produção do conhecimento. Também desafia os pressupostos

ontológicos que dominam tradicionalmente a disciplina – o Estado como principal ator da

política internacional, cujo objetivo maior é proteger os cidadãos de ameaças externas – e as

certezas epistemológicas sobre saber e conhecimento, que inclui a pretensa existência de uma

ciência neutra, inclusive em termos de género, que procuram respostas certeiras para

problemas objetivos (Souza, 2014, p. 6; Wihby, Kritsch, 2016, p. 51).

Porém, é importante enfatizar que, assim como toda teoria, também existem algumas

falhas. Uma delas é que não se pode generalizar a abordagem feminista em todo o mundo. As

experiências ocidentais não podem ser usadas para explicar os problemas não-ocidentais.

Portanto, não será fácil aplicar uma abordagem feminista entre Estados ou globalmente,

porque as relações de género não são as mesmas em todos os lugares. Outro ponto criticado é

a aparente confusão entre sexo e género. As abordagens feministas têm visões diferentes

sobre as relações de género e como mudá-las e a palavra género é frequentemente utilizada

para se referir a mulher, o que provoca certa confusão literária e conceitual (Fernandez,

Valdez, 2016, p. 56-57).

De modo particular, conforme apontado por Peterson e Runyan (1999, p. 46), é

importante reconhecer que quando ocupamos posições de privilégio na sociedade ou

vantagens (em relação a hierarquia de classes, habilidade física, idade, religião, nacionalidade,
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entre outros), reconhecemos como essa posição nos garante poder e recursos que são negados

aos demais. Ainda que nem todos os brancos sejam racistas, todos os homens masculinistas,

ou todos os heterosexuais homofóbicos, todos os homens brancos heterosexuais beneficiam

das suas posições de privilégio dentro das estruturas de racismo, sexismo e heterosexismo.

Assim, encorajamos os leitores a se tornarem atentos às estruturas opressivas e a como todos

os privilegiados necessariamente fazem parte da reprodução da opressão.
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II. Refúgio na Europa

2.1. Refúgio no direito internacional

Em termos legais internacionais, a matriz dos tratados e Convenções no que tange à

proteção dos indivíduos, incluindo refugiados e requerentes de asilo é a Declaração Universal

dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Nela foi estabelecido que “toda a pessoa

sujeita a perseguição, tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países”

(Declaração dos Direitos Humanos, ponto 1 do artigo 14.º)

Porém, apenas em 1951, após a primeira grande discussão mundial sobre fluxos de

pessoas devido a II Guerra Mundial, é que foi realizada uma Convenção de forma específica

sobre o Estatuto dos Refugiados para estabelecer direitos e deveres entre os refugiados e os

países acolhedores, denominada Convenção Internacional de 1951. Esta Convenção tornou-se

assim um tratado de base global e o principal protocolo internacional em que os refugiados

utilizam para solicitar asilo para fugir das perseguições em seu país de origem (Observatório

das Migrações, 2019). Este tratado foi ratificado por 142 países, incluindo todos os membros

da União Europeia, e definiu no seu artigo primeiro que o termo de refugiado se aplicará a

qualquer pessoa que:

em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e
temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou
opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou,
em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem
nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em
conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não
quer voltar a ele (Convenção de Refugiados, 1951, Artigo1º).

A Convenção é um instrumento que representa tanto o status quanto os direitos de um

refugiado e é sustentada por vários princípios fundamentais, sendo os principais deles: o da

não discriminação, o da não penalização e o da não repulsão. Além disso, as disposições da

Convenção devem ser aplicadas sem discriminação de raça, religião ou país de origem e

determina que os princípios do direito internacional dos direitos humanos sejam aplicados

sem discriminação de sexo, idade, deficiência, sexualidade ou outros motivos discriminatórios

(Convenção, 1951, p. 3).

A Convenção estipula ainda que, sujeitos a exceções específicas, os refugiados não

devem ser penalizados por sua entrada ou permanência ilegal. Ou seja, a Convenção

https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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reconhece que a busca de asilo pode implicar que por motivos de extrema necessidade, os

refugiados violem as regras de imigração. Desse modo, os Estados signatários são proibidos

de utilizar sanções penais contra refugiados como a acusação de imigração ou ofensas

criminais relacionadas à busca de asilo ou a detenção arbitrária puramente com base na busca

de asilo (Convenção, 1951, p. 3).

Além disso, é importante ressaltar que o princípio da não repulsão é tão fundamental

que nenhuma reserva ou derrogação poderia ser feita com relação à ele. De acordo com a

Convenção, ninguém deve expulsar ou devolver (refouler) um refugiado contra sua vontade,

de nenhuma maneira, para um território onde ele ou ela tema ameaças à sua vida ou à sua

liberdade (Convenção, 1951, p. 3). Isto está descrito no seu artigo 33 ao proferir que:

“Nenhum Estado Contratante deve expulsar ou devolver ("refouler") um refugiado para os

territórios onde sua vida ou liberdade está ameaçada por causa de sua raça, religião,

nacionalidade, pertença a um grupo social específico ou opinião política”.

O princípio de não repulsão deve ser lembrado pois se trata de um dos principais

pontos deste trabalho. Conforme veremos detalhadamente no próximo capítulo, com o acordo

selado entre a Turquia e a União Europeia em 2016, pretendeu-se devolver para a Turquia os

refugiados sírios que chegassem, a partir da data da celebração do acordo, às fronteiras

europeias em troca de um refugiado sírio localizado em solo turco - o que é contra os

princípios de não repulsão e o de não penalização estabelecidos na Convenção Internacional.

Além disso, a Convenção estabelece padrões mínimos básicos no que tange ao

tratamento de refugiados por parte dos Estados signatários, como por exemplo o acesso aos

tribunais, à educação primária, ao trabalho e a provisão de documentação, incluindo um

documento de viagem para refugiados na forma de passaporte (Convenção, 1951, p. 3). O que

conforme também veremos no próximo capítulo, não é na prática oferecido pelos países

receptores no continente europeu.

Um outro documento internacional legal importante no que tange aos direitos e

deveres dos refugiados é o Protocolo Relativo ao Estatuto de Refugiados de 1967. Este

Protocolo foi criado devido ao facto da Convenção ter sido criada e formulada para atender os

indíviduos que se deslocaram em massa devido à Segunda Guerra Mundial e, por isso, a

Convenção se tornou incapaz de atender às necessidades e contextos internacionais

posteriores, como os casos dos solicitantes de asilo localizados fora do continente europeu e

daqueles que não estavam se deslocando devido à Grande Guerra. Assim, para um

alargamento do que estava proposto na Convenção, foi submetido o protocolo à Assembleia
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Geral das Nações Unidas para remover a limitação de solicitação de refúgio apenas ao espaço

europeu, e às pessoas afetadas pela II Guerra Mundial, e, generalizar o disposto na Convenção

a um contexto global. Deste modo, neste momento, as regras internacionais que antes tinham

sido definidas sob um contexto regional devido às consequências da guerra, foram estendidas

mundialmente (ACNUR, 2018, p. 4-6; Oliveira, et. al, 2017, p. 78).

Assim, o Protocolo de 1967 tornou-se em conjunto com a Convenção de 1951, um dos

principais pilares institucionais internacionais em matéria de refugiados e estabelecem os

princípios legais sobre os quais se baseiam inúmeras legislações e práticas internacionais,

regionais e nacionais. Hoje, quase 150 países são signatários da Convenção de 1951 e/ou do

Protocolo de 1967, contudo, é preciso salientar que, apesar de se tratarem de documentos

complementares, são instrumentos legais distintos e, por isso, não necessariamente possuem

os mesmos signatários (ACNUR, 2018, p. 4-6; Oliveira, et. Al, 2017, p. 78).

Em termos institucionais, a agência de referência para assuntos que envolvam os

refugiados é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), cujo

estatuto foi definido pela ONU em 14 de dezembro de 1950. O ACNUR tem entre seus

principais propósitos: conduzir e coordenar ações internacionais de proteção de refugiados,

assegurar os seus direitos e procurar soluções duradouras para seus problemas. Em relação ao

seu quadro normativo, o ACNUR também conduz a sua ação de acordo com a Convenção das

Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e ao Protocolo de 1967

(Observatório das Migrações, 2019).

Um outro marco referente à proteção de refugiados a nível global foi a Declaração de

Nova Iorque para Refugiados e Migrantes, celebrada em 2016. Nesta ocasião, os então 193

Estados-membros das Nações Unidas concordaram em prover proteção às pessoas forçadas a

abandonar os seus países de origem, apoiar os demais países que os abrigam, ao compartilhar

as responsabilidades internacionais e as financiar da forma mais equitativa e previsível. Este

acordo concedeu ao ACNUR a competência para desenvolver, em conjunto com os governos

locais e outras partes interessadas, um “Pacto Global sobre Refugiados” (ACNUR, 2018,

p.14).

O Pacto Global sobre Refugiados representa uma oportunidade única para fortalecer a

resposta internacional aos grandes movimentos de refugiados, tanto para lidar com situações

recentes quanto com as mais prolongadas, e tem entre seus objetivos principais: aliviar as

pressões sobre os países que recebem e acolhem refugiados; construir autossuficiência e

autonomia entre as pessoas em situação de refúgio; expandir o acesso ao reassentamento em

http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/estatutoacnur.pdf
http://www.un.org/
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países terceiros e prover outros caminhos legais para a proteção e soluções duradouras; e

fomentar condições que permitam aos refugiados voltarem voluntariamente para seus países

de origem de forma digna e segura (ACNUR, 2018, p. 14).

Desse modo, conforme vimos nesta subseção, os Estados signatários dos documentos

internacionais, como a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, concordaram em

estebelecer direitos e deveres sobre a chegada dos refugiados aos seus territórios. Porém,

conforme veremos no capítulo III, muitos destes deveres são violados com a chegada de

refugiados no continente europeu que se iniciou em 2015, como por exemplo o princípio de

não devolução, o princípio de prover padrões mínimos básicos para a integração destes

indivíduos e o da não penalização. A seguir, este quadro internacional legal e institucional

mundial em matéria dos refugiados será analisado no contexto referente à Mulheres e

Meninas, visto tratar-se da limitação de análise deste trabalho.

2.2. Mulheres e meninas refugiadas nas convenções internacionais

Como as perseguições com base na violência de género não são abarcadas pela

Convenção dos Refugiados de 1951, o ACNUR desenvolveu algumas diretrizes sobre a

proteção internacional para o combate às diferentes formas de violência sofridas por mulheres

e meninas refugiadas. A primeira delas foi criada em 1991 e sofreu alterações 10 anos depois

para se adequar aos padrões que a sociedade demandava e necessitava no novo século. Este

guia é importante pois forneceu uma fonte jurídica para os países adotarem, dividiu ponto a

ponto as razões pelas quais a solicitante de refúgio pode utilizar ao ter sofrido um grave temor

de perseguição baseados na raça, religião, nacionalidade, grupo social específico e opinião

política, e, reconheceu que as mulheres possuem experiências diferentes das vivenciadas pelos

homens ao admitir a ineficácia protetiva de direitos humanos da Convenção de 1951 (Abreu,

2018, p. 49- 53).

Além disso, nestas Diretrizes propostas pela ACNUR, o termo meninas foi incluído à

parte do conceito de crianças. Este reconhecimento é importante visto que as meninas, assim

como as mulheres, também sofrem perseguições singulares por também estarem sucetíveis a

violências particulares com base no género como a mutilação genital, casamentos forçados e a

própria violência doméstica. Além disso, o facto de serem meninas também pode influenciar

as razões pelas quais elas saiam forçadamente de seu local de origem para outro (Abreu, 2002,

p. 52).
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No mesmo sentido, o Conselho Europeu reconhece a importância de meninas não

serem incluídas como crianças, visto que práticas como casamentos forçados, casamentos,

trabalho infantil, acesso à educação restrito ou proibido, afetam as meninas em particular o

que perpetua a sua alienação perante a sociedade, impedindo-as de se emancipar e de

participar ativamente da vida pública e da tomada de decisão. A subordinação das meninas

acontece através do controle de seus corpos e da privação de liberdades em todas as esferas

sociais. Contudo, o acesso limitado à justiça, muitas vezes não permite que as mulheres ajam

contra os atos de discriminação e violência (Conselho Europeu, 2019, p. 13).

Contudo, apesar da criação destas Diretrizes e de sua reformulação, conforme veremos

de forma mais detalhada no capítulo a seguir, não foi suficiente para a proteção das mulheres

que se refugiam por violência de género, visto que a Convenção de 1951 – que é a principal

fonte jurídica do ACNUR e o documento no qual Estados podem ser signatários,

diferentemente do Guia de Diretrizes – permanece apenas reconhecendo cinco razões para sua

aceitação. Assim, estas Diretrizes são na verdade uma leitura extensiva e amplificada do que

já existe, o que dificulta sua aplicação legal na prática (Abreu, 2018, p. 49- 53).

O ACNUR enfatiza que este documento apesar de mencionar a adoção de uma

interpretação sensível à questão de gênero da Convenção de 1951, não significa que todas as

mulheres têm automaticamente direito ao status de refugiadas. É necessário que o/a

requerente de asilo estabeleça e comprove que ele ou ela tem um medo bem fundamentado de

ser perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a um grupo social ou

opinião política específica, independente do género (ACNUR, 2002, p. 2).

No que tange aos direitos das mulheres reconhecidos internacionalmente, deve-se

mencionar A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a

Mulher (CEDAW), de 1979, conhecida também como Convenção da Mulher, em vigor desde

1981. Este é o primeiro tratado internacional aprovado pela Assembleia Geral das Nações

Unidas que dispõe amplamente sobre os direitos humanos da mulher. A CEDAW é baseada

nas provisões da Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e

entre os seus principais objetivos, deve-se destacar a promoção dos direitos da mulher na

busca da igualdade de género e pela repressão de quaisquer discriminações contra a mulher

pelos Estados signatários (CEDAW, 1979).

A Convenção da Mulher deve ser tomada como parâmetro mínimo das ações estatais

na promoção dos direitos humanos das mulheres e na repressão às suas violações, tanto no

âmbito público como no privado. A CEDAW é a Carta Magna dos direitos das mulheres e
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simboliza o resultado de inúmeros avanços normativos e políticos construídos nas últimas

décadas e um grande esforço global de edificação de uma ordem internacional de respeito

pela dignidade de todo e qualquer ser humano (CEDAW, 1979).

Como complemento da CEDAW, foi criada em 1993 a Declaração sobre a Eliminação

da Violência contra a Mulher das Nações Unidas, sendo o primeiro instrumento internacional

que aborda explicitamente a violência contra a mulher, fornecendo uma estrutura para a ação

nacional e internacional. Neste documento a violência contra as mulheres é definida como

qualquer ato de violência de género que resulta ou possa resultar em dano físico, sexual ou

psicológico ou sofrimento para as mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou

privação arbitrária da liberdade, independentemente de ocorrer na vida pública ou privada

(UN WOMEN, 2020).

No que tange à proteção legal especificamente sobre prevenção e combate à violência

contra as mulheres e violência doméstica dentro do espaço europeu, deve-se mencionar a

Convenção de Istambul, celebrada em 2011. Este é um instrumento regional juridicamente

vinculativo no direito internacional sobre a violência contra mulheres e meninas, mas que

diferentemente de outros acordos regionais, pode ser assinado e ratificado por qualquer

Estado (Gender Equality Division for Council of Europe, 2019; European Women´s Lobby,

2018; UN WOMEN, 2017, p. 14)

A Convenção inclui todas as formas de violência de género contra a mulher, seja

física, psicológica, assédio sexual, mutilação genital e casamento forçado, e requere que os

Estados reconheçam a violência com base no género como uma forma de perseguição ao

abrigo da Convenção de Refugiados de 1951 (Gender Equality Division for Council of

Europe, 2019; European Women´s Lobby, 2018; UN Women, 2017, p. 14). De acordo com

este documento, a Violência com Base no Género constitui:

todos os atos de violência de género que resultem em, ou provavelmente resultem em, agressão física
[estalo, ácido], sexual [agressão, casamento], estupro, estupro usado como parte da limpeza étnica,
tráfico de mulheres, mutilação genital, escravidão, psicológica [verbal e moral] ou económica
[privado de emprego, relato conjunto da escravidão, exploração económica, trabalho forçado e
sexualidade precoce] ou sofrimento para as mulheres, incluindo ameaças de tais atos, coerção ou
privação arbitrária da liberdade, ocorrendo na vida pública ou privada (Convenção de Istambul, 2011,
artigo 3º; Tradução nossa).

Além disso, deve-se mencionar como ponto fundamental para este trabalho, o facto da

Convenção de Istambul ter requerido que os Estados garantam que os motivos de perseguição

listados na Convenção de Refugiados de 1951 com base na raça, religião, opinião política,

nacionalidade e grupo político, sejam interpretadas de maneira sensível ao género ao apontar
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de que maneira uma mulher pode ser afetada de forma diferenciada dentro destas motivações,

conforme exposto seguir:

Perseguição por motivo de raça ou por nacionalidade: as mulheres podem enfrentar
certos tipos de perseguição que as afetam, especificamente violência sexual e
controle da reprodução em casos de discriminação racial e limpeza étnica;
Perseguição por motivo de religião: as mulheres podem ser perseguidas por não
estar em conformidade com normas e costumes religiosos de "comportamento
aceitável". Isto é particularmente verdade nos casos de crimes cometidos em nome
dos chamados de “Honra”, que afeta desproporcionalmente as mulheres;
Perseguição com base na filiação a um determinado grupo social tem sido cada vez
mais apresentado em reivindicações relacionadas a género e gradualmente adquirido
apoio internacional. Se considerarmos as mulheres que fogem de perseguição
relacionada com o género, como a mutilação genital feminina (MGF), casamento e
até grave violência doméstica como forma de “grupo particular”, as mulheres podem
receber asilo; A perseguição com base na opinião política pode incluir perseguição
com base em opiniões sobre papéis de género. Algumas mulheres podem esta
perseguidas, por exemplo, por não obedecerem aos papéis e normas da sociedade de
comportamento aceitável e por se manifestarem, contra os papéis tradicionais de
género (Conselho Europeu, 2018b, p. 3 e 4).

Além disso, a fim de garantir o cumprimento e implementação da Convenção de

Istambul pelos Estados signatários, foi criado o GREVIO, um grupo composto por 10 a 15

especialistas para monitorar e combater a violência contra as mulheres. Tal grupo também

possui legitimidade para realizar investigações no local em que ocorram situações de graves

ou de violência sistemática contra as mulheres (Gender Equality Division for Council of

Europe, 2019).

No caso da Grécia, em particular (país que recebeu mais refugiados dentro do

continente europeu), foi assinado um protocolo, tanto por parte das autoridades nacionais,

quanto locais, em junho de 2017, para coordenar a proteção de refugiados e requerentes de

asilo sobreviventes de violência de género. A medida inclui a coordenação de

encaminhamentos para os 40 centros de aconselhamento para mulheres e os 21 abrigos

administrados pelo Estado, em todo o país, para todas as mulheres sobreviventes de violência,

incluindo cidadãs gregas. No entanto, o impacto do protocolo permanece muito limitado, visto

que muitas vezes os abrigos gregos nem sempre estão equipados com intérpretes femininos ou

fornecem serviços necessários para apoiar as mulheres vítimas de traumas (Amnistia

Internacional, 2018).

Portanto, tanto no plano legal, quanto institucional, têm sido debatidas as

vulnerabilidades de mulheres e crianças e a necessidade de se criarem mecanismos de

proteção em relação a este grupo, o que confirma que a sua vulnerabilidade é maior em
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relação aos demais grupos. A seguir, veremos o quadro legal e institucional dos refugiados no

continente europeu, visto tratar-se do marco regional deste trabalho.

2.3. Quadro legal e institucional dos refugiados na Europa

No contexto da UE, o sistema de asilo é regulado, para além da Convenção

Internacional de 1951 já supracitada, por um conjunto de diretivas europeias com origem na

Convenção de Dublin (97/C 254/01). Este sistema, concebido em 1990 e em vigor desde 1997,

constitui a regulação da UE para agilizar o processo de candidatura ao estatuto de refugiado

nos Estados-membros, de modo que a apresentação do pedido de asilo seja feita no próprio

país em que o requerente entrou no espaço europeu, ficando a sua circulação e proteção

restritas a esse país (Oliveira et. al, 2017, p. 79).

A Convenção de Dublin posteriormente foi substituída pelo Regulamento (CE) n.º

343/2003 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2003, dito Regulamento de Dublin II, ao

estabelecer os critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela

análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-membros por um nacional de um

país terceiro. Este último regulamento, por sua vez, também já foi substituído pelo

Regulamento (UE) n.º 604/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de

2013, conhecido como Regulamento de Dublin III (Observatório das Migrações, 2019).

Entre as mudanças mais importantes deste novo Regulamento, está o reconhecimento

de que há países da UE que, por estarem em zonas de fronteira do espaço europeu, recebem

mais pressão e podem não ter condições de oferecer apoio e proteção aos requerentes de asilo,

passando a prever-se a transferência de requerentes de um Estado-membro para outro.

Contudo, este sistema tem sido alvo de algumas críticas, principalmente por quem defende as

normas internacionais de Direitos Humanos, por não salvaguardar integralmente todos os

direitos dos refugiados, nomeadamente o da proteção da família. Além de muitos Estados-

membros não terem assumido as responsabilidades de forma igualitária e terem aberto espaço

para muitas interpretações ou atrasos (Oliveira et. al, 2017, p.81).

No que tange aos instrumentos institucionais europeus, consideram-se como principais:

o Acordo Europeu Relativo à Supressão de Vistos para os Refugiados, de 20 de abril de 1959;

a Convenção Europeia sobre Funções Consulares e Protocolos Adicionais, de 11 de dezembro

de 1967; e o Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a

Refugiados, de 16 de outubro de 1980. No primeiro, as partes contratantes acordam, em

regime de reciprocidade, não exigir vistos aos refugiados que residam numa delas, desde que

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=PT
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/acordo_europeu_supressao_vistos_refugiados.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_europ_funcoes_consulares_e_protocolos.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/acordo_euopeu_transf_refugiados.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/acordo_euopeu_transf_refugiados.pdf
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sejam titulares de título de viagem emitido pelo país de residência habitual e não fiquem mais

de três meses no outro país. No segundo, trata-se de assegurar aos refugiados acessos a uma

proteção consular efetiva. No terceiro, estabelece-se o procedimento a seguir em caso de

transferência da responsabilidade de emitir um título de viagem (Observatório das Migrações,

2019).

A União Europeia também conta com um sistema inteligente de recolha de

informações a partir de impressões digitais conhecido como EURODAC. Isto significa que

quando alguém solicita asilo, não importa em que país do globo o indíviduo esteja, suas

impressões digitais são transmitidas ao sistema central e guardadas. De acordo com dados da

Comissão Europeia, as principais conquistas deste sistema foram: o estabelecimento de prazos

para a transmissão dos dados das impressões digitais, reduzindo o tempo decorrido entre a

recolha e o envio de impressões digitais à Unidade central da EURODAC; a garantia total de

compatibilidade com a legislação em matéria de asilo; e, o melhor atendimento aos requisitos

de proteção de dados e a possibilidade das autoridades policiais dos Estados-Membros e da

Europol compararem impressões digitais ligadas a investigações criminais com as guardadas

pelo EURODAC. Neste último, a Comissão Europeia ratifica que podem ser utilizadas apenas

para fins de prevenção, detecção e investigação de crimes graves e terrorismo, sob

circunstâncias estritamente controladas e específicas (COMISSÃO EUROPEIA, EURODAC,

2019).

Este sistema apesar de muito reconhecido pela sua tecnologia e coleta de dados,

também apresenta algumas falhas, visto que, com as chegadas em grande escala desde o início

da crise das migrações e dos refugiados em 2015, alguns Estados-Membros ficaram

sobrecarregados com as impressões digitais de todos aqueles que chegavam irregularmente à

UE pelas fronteiras externas e que transitaram pela UE a caminho do seu destino final. Assim,

muitos Estados não conseguiram registrar todos aqueles que passaram pelo seu país, tornando

milhares de migrantes invisíveis na Europa, incluindo menores não acompanhados,

facilitando movimentos não autorizados e a permanência irregular na UE (Comissão Europeia,

EURODAC, 2019).

Assim, conforme demonstrado acima, ao longo do tempo foram desenvolvidas e

incrementadas políticas internacionais, tanto de caráter mundial, quanto regional, no que

tange à proteção dos refugiados. Contudo, é importante pontuar que, apesar do avanço legal e

institucional, a maior parcela do enquadramamento legal e institucional para refugiados

ocorre ao nível de cada Estado nacional – mesmo se forem regidos por um bloco regional,
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como a União Europeia. Cada país possui as suas normas internas e específicas sobre

determinada ação e, por isso, pode aplicá-las conforme a sua interpretação – o que enfatiza a

tensão existente entre as normas nacionais e as internacionais, já que, muitas vezes, são

divergentes (Oliveira et al, 2017, p. 79).

No capítulo III, a partir da coleta de depoimentos e relatórios e diversas instituições que

atuam nos locais de recebimento de refugiados, será verificado se a teoria e as propostas

contidas na legislação, tanto internacional, quanto dos Estados membros, condizem com a

prática e a realidade vivida por estas mulheres refugiadas que chegam aos Balcãs Ocidentais.

2.4. Em torno do conceito de Gender-Based Violence (GBV)

A aliança formada por feministas de forma transnacional representada principalmente

pelas organizações internacionais Women’s International League for Peace and Freedom

(WILPF), a International Action Network on Small Arms (IANSA) e a Women’s Network and

Global Action to Prevent War and Armed Conflict, desenvolveu a definição do termo

“Gender Based Violence”, ou em português, Violência com Base no Género. O termo foi

criado com o objetivo de incluir uma proteção legal internacional em relação à violência

contra as mulheres a partir do surgimento do Tratado Internacional do Comércio de Armas

Convencionais2. Estas organizações tinham ativistas filiadas em todo o mundo e partiam do

mesmo ponto de vista baseado na relação e reflexão entre duas perguntas: "Onde estão as

mulheres?" e "Onde estão as armas?" ou seja, uma forma de se questionar sobre onde estavam

as armas nas vidas diárias das mulheres (Enloe, 2013, p. 23-25).

Com esta indagação, este grupo decidiu aplicar entrevistas e ouvir as experiências das

mulheres que viviam com armas nas suas comunidades ou casas para saberem o impacto das

armas nas suas vidas. A partir da exposição das violências perpetradas dentro de casas e das

famílias, o estudo evidenciou um conflito com base no género visto que as armas, mesmo

quando não eram disparadas, tinham impactos nos relacionamentos entre mulheres e homens

a partir do medo e intimidação. Desse modo, como consequência, concluiu-se também que as

enormes exportações internacionais de armas sustentariam a Gender-Based Violence -

2 Este Tratado foi formulado com o objetivo de proibir que os Estados transfiram armas convencionais e munições para
países em que, sabidamente, serão utilizadas para a prática ou a facilitação de graves abusos contra os direitos humanos,
como genocídio, crimes contra a humanidade ou crimes de guerra. Assim, todos os Estados Participantes deverão realizar
avaliações objetivas para evitar o risco preponderante de que a exportação de armamentos seja aproveitada para cometer
graves violações de direitos humanos (Amnistia Internacional, 2014).
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violência esta que seria o pilar do patriarcado internacional e nacional - e, por isso, deveriam

encontrar uma forma de assegurar os direitos de proteção das mulheres (Enloe, 2013, p. 23-

25).

Desse modo, foi a partir deste pensamento feminista inovador que se vinculou pela

primeira vez causalmente as economias políticas internacionais de armas de fogo às

economias políticas de violência sexual em tempo de guerra, violência doméstica e processos

de intimidação (que limitam severamente a participação económica e política das mulheres) e

que transformou um acordo internacional entre governos num instrumento para promover os

direitos das mulheres em esferas privadas dando seguimento ao termo Gender-Based Violence

(Enloe, 2013, p. 27).

Assim, com a crescente preocupação em torno da insegurança das mulheres ao redor

do mundo, aumentou-se o investimento em pesquisas à nível global para demonstrar a

situação diferenciada de vulnerabilidade em que as mulheres estão sucetíveis. Para isso,

diversas organizações e instituições internacionais, passaram a utilizar o termo Gender Based

Violence e incluí-lo nas suas pesquisas, visto que já não tinha como ignorar os contextos de

violência a que mulheres, principalmente em situação de crise, são submetidas (Balestero;

Gomes, 2015, p. 45).

A relevância desta preocupação pode ser evidenciada com os dados fornecidos pelo

Banco Mundial em 2019 em que apontaram que a violência com base no género (GBV) ou

violência contra mulheres e meninas (VAWG) é uma pandemia global que afeta 1 em cada 3

mulheres durante a vida. Além disso, este relatório também apontou que 35% das mulheres

em todo o mundo já sofreram violência física e/ou sexual por parceiro íntimo ou violência

sexual sem parceiro, 7% das mulheres foram agredidas sexualmente por alguém que não seja

seu parceiro, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro íntimo e 200

milhões de mulheres sofreram mutilação/corte genital feminino (Banco Mundial, 2019).

A Organização United Nations Population Funds (UNFPA) denuncia ainda que a

violência com base no género mina a saúde, a dignidade, a segurança e a autonomia das

vítimas, e que, infelizmente, permanece envolta numa cultura de silêncio. As vítimas de

violência podem sofrer consequências na saúde sexual e reprodutiva, incluindo gestações

forçadas e indesejadas, abortos inseguros, infeções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV,

e até a morte. Nesse sentido, a GBV evidencia a desigualdade de género nos níveis individual,

comunitário e social, visto que a sua causa é relacionada com o facto de mulheres e meninas,

em todos os lugares, serem prejudicadas em termos de poder e influência social, controle de
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recursos, controle de seus corpos e participação na vida pública como resultado de

determinados papéis de género na sociedade e desigualdade sistémica (UNFPA, 2019a, p. 8).

Além disso, deve-se mencionar que a violência com base no género não está

relacionada a um lugar específico visto que, conforme vimos no capítulo I, a equidade de

género ainda não é uma realidade em nenhum país, nem mesmo na Islândia (país com o índice

de equidade de género mais avançado no mundo) e o machismo se reproduz culturalmente

por meio de comportamentos involuntários, aprendidos histórica e socialmente, nas

instituições como a igreja, escola, família e Estado, o que contribui diretamente para a

opressão masculina sobre a feminina. Nesse sentido, conforme apontado por Balestero e

Gomes, a violência de género está presente na cultura de todos os países, independentemente

do seu grau de desenvolvimento, e a única diferença é a escala com que se expressa, podendo

ser maior ou menor em alguns lugares (Balestero, Gomes, 2015, p. 45).

Outro ponto importante é que a GBV não é discutida abertamente em muitas culturas e,

como resultado, são gerados muitos mitos que ainda permanecem em circulação,

principalmente associados aos perfis dos agressores e aos perfis, vestimentas e

comportamentos das vítimas. A mídia, por sua vez, tem um papel muito importante na luta

contra essas imprecisões pois a maneira de se abordar um determinado caso de violência com

base no género pode influenciar a opinião pública em relação à culpabilidade do agressor

(UNFPA, 2020, p. 11).

No que tange ao mito baseado no perfil das vítimas, pode se citar a ideia de que a

GBV afeta apenas certos tipos de pessoas. Porém, conforme aponta a UNFPA, a GBV pode

afetar qualquer pessoa, visto que seus efeitos e riscos atravessam classe, raça, etnia, religião,

nível educacional ou história pessoal (idem, p. 11).

Um mito sobre o perfil dos agressores é a ideia de que a violência sexual é geralmente

cometida por estranhos. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),

quase um terço de todas as mulheres que estiveram num relacionamento sofreram violência

sexual pelo seu parceiro íntimo, e até 70% das agressões sexuais também foram perpetradas

por um parceiro íntimo. Portanto, tanto as mulheres que sofreram violência sexual quanto às

que sofreram agressões sexuais foram, em grande parte, vítimas de seus próprios parceiros, o

que desmitifica o facto de que normalmente tais violências são cometidas por indivíduos

estranhos (ibidem, p. 11). Estudos feitos na Austrália, Canadá, Israel, África do Sul e Estados

Unidos também mostram que 40% a 70% dos homicídios femininos foram cometidos pelos

parceiros íntimos (Rocha, 2013 apud Balestero; Gomes, 2015, p. 45)
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Outro mito no que tange aos agressores, é a ideia de que os autores da violência são

"monstros" ou "estranhos doentes", visto que os autores podem estar presentes em todas as

esferas da vida das mulheres e serem perfeitamente saudáveis. Como consequência da

disseminação deste mito, pode se citar a descredibilidade do testemunho das vítimas visto que

ao relatarem a violência perpetrada pelo seu parceiro ou por uma figura influente na

comunidade que não corresponde com o estereótipo de um autor deste tipo de violência, faz

com que as pessoas não acreditem em sua versão por não associarem o agressor à um perfil

doentio (UNFPA, 2020, p. 11).

Outro mito muito recorrente é a relação entre a escolha da roupa de uma mulher e o

seu comportamente com o risco de sofrer uma violência com base no género. Este discurso é

utilizado devido aos abusadores frequentemente culparem suas vítimas pela agressão e

inventarem desculpas pelo seu comportamento desviante, o que desloca o foco do criminoso.

Porém, é extremamente importante que os agressores assumam total responsabilidade pelas

suas ações e não culpabilizem as vítimas, pois jamais a culpa é da vítima, independente de

qual contexto e vestimenta elas estiverem utilizando (idem, p. 11)

Inclusive, o exemplo do Egito é emblemático, pois a partir de um Estudo intitulado

Clouds in Egypt’s Sky – Sexual Harassment: from verbal Harassment to Rape, publicado pelo

Centro Egípcio para os Direitos das Mulheres, abordando o assédio sexual naquele país por

meio de um estudo prático em 2.800 mulheres, demonstrou que a roupa usada pelas egípcias

não interferiu para o aumento ou diminuição do assédio, pelo contrário: as mulheres que

usavam saia longa, véu e vestidos longos correspondem a 31,9% dos casos; 21% usavam

calça, véu e blusa longa; e 20% manto e véu. Assim, este estudo refutou o argumento de que a

vestimenta da mulher contribui para o assédio ou mesmo é determinante para que ele aconteça.

O estudo apontou ainda que a maioria dos assediadores tem idades entre 19 a 24 anos e que a

exposição ao assédio chega a 83% de mulheres egípcias e a 98% de mulheres estrangeiras

(Hassan, 2008, p. 15).

Este estudo foi muito relevante pois também mais uma vez demonstrou como que

algumas perceções que normalmente são relacionadas a segurança das mulheres, na verdade

são equivocadas, como por exemplo a relação com a quantidade de pessoas ao redor e o

horário em que pode ocorrer o assédio. No caso das multidões, o estudo demonstrou que

apesar das mulheres terem sido ensinadas a ficarem sempre que possível em locais cheios e a

terem cuidado quando estiverem sozinhas, como se as multidões fossem protetoras, a maioria

das formas de assédio ocorrem em locais movimentados, inclusive em locais casuais como em
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frente a escolas ou universidades, nos locais de trabalho, nas estações de autocarros ou em

transportes públicos. Outra contradição apontada concerne aos horários de pico dos assédios,

visto que o estudo demonstrou que o assédio sexual ocorre normalmente durante o dia e não

durante a noite como normalmente aponta a opinião pública (Hassan, 2008, p. 7).

Assim, as causas da violência de género têm relação direta com a supremacia

masculina visto que o poder atribuído aos homens ao longo da história coloca mulheres e

meninas em risco particular de discriminação e marginalização. Esse risco é ainda mais

exacerbado durante crises humanitárias, quando mesmo os mecanismos mais básicos de

proteção e as redes conectores são interrompidas ou ausentes (UNFPA, 2020, p. 9). Estima-se

que 1 em cada 5 mulheres refugiadas ou deslocadas em contextos humanitários complexos

tenham sofrido violência sexual (os dados não são exatos pois ainda existem os casos em que

não são relatados) como estupro e casamento precoce e forçado, privando mulheres e meninas

dos direitos fundamentais de viver livres da violência (UN Women, 2019).

A situação humanitária torna as configurações diferentes, pois à medida que mulheres

e meninas se separam das suas famílias e da proteção de suas comunidades, as normas que

governam os comportamentos são interrompidas. O deslocamento em massa leva a um

aumento da violência, causando mais interrupções em redes comunitárias e criando ambientes

onde a ilegalidade pode prosperar. No entanto, é preciso ratificar que as causas subjacentes da

GBV estão associadas principalmente a crenças e estruturas, nas quais existem a

discriminação de género e um inerente desequilíbrio de poder entre homens e mulheres

(UNFPA, 2020, p. 9)..

Uma infografia interativa digital e multimédia realizada pela UN Women aponta que

quando crises ocorrem são principalmente as desigualdades de género que ficam ainda mais

exacerbadas, seja em relação ao aumento da violência de género, ao considerar que se estima

que 1 em cada 5 mulheres refugiadas ou deslocadas em contextos humanitários complexos

tenha sofrido violência sexual como estupro e casamento precoce e forçado, privando

mulheres e meninas dos direitos fundamentais de viver livres da violência; ao acesso à saúde,

visto que as taxas de mortalidade e desnutrição, principalmente para mães e bebés aumentam

exponencialmente; aos meios de subsistência, dado que muitas mulheres são afetadas porque

tendem a trabalhar em setores informais, o que aumenta o risco de se envolverem em

trabalhos mal remunerados ou sexuais; e o acesso à educação: já que meninas são 2,5 vezes

mais propensas a ficarem fora da escola em países afetados por conflitos (UN Women, 2019).
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Além disso, as meninas têm um risco 14 vezes maior de morrer durante os conflitos do

que os meninos. De acordo com a organização não-governamental internacional denominada

Care, em todo o mundo, uma adolescente morre a cada dez minutos como vítima de violência,

sem considerar que, em situações de crise humanitária, esse número é superior. Os conflitos

geralmente envolvem violência e agressão sexual em massa. Por exemplo, quase meio milhão

de mulheres foram estupradas em Ruanda durante o genocídio de 1994 e 60.000 durante a

guerra na Croácia e na Bósnia e Herzegovina (UN Chronicle, 2010 apud Conselho Europeu,

2019, p. 14)

Além disso, no caso de deslocamento para o continente europeu, por exemplo, o

Conselho Europeu reportou que apesar do número cada vez maior de mulheres migrantes

altamente qualificadas chegarem na região, elas acabam sub-empregadas, principalmente

ocupando trabalhos domésticos. Uma das explicações para isso, é a dificuldade das mulheres

em obter as suas habilitações ou capacidades reconhecidas no país de destino/acolhimento. O

problema de ocupar estas funções é que geralmente se tratam de trabalhos que raramente são

remunerados ou protegidos de acordo com as normas internacionais, europeias e laborais, o

que leva a práticas altamente discriminatórias e potencialmente exploradoras e/ou violentas

contra este grupo (Conselho Europeu, 2017, p. 10- 11).

Assim, conforme apontado pela UNFPA (2019), para criar um programa eficaz e

capaz de prevenir a GBV é preciso prestar atenção a diversas formas de opressão estrutural,

discriminação e desigualdade que mulheres e meninas experimentam num determinado

contexto. Embora todas as mulheres e meninas enfrentem discriminação no contexto do

patriarcado global, nem todas as mulheres e meninas experimentam a opressão e a

desigualdade da mesma maneira. Múltiplas desigualdades e diferenças entre as mulheres

podem moldar os riscos e experiências de GBV, como, por exemplo, o facto de apresentarem

alguma deficiência física ou mental, a sua idade, a sua orientação sexual, suas identidades de

género, a sua condição de sua saúde sexual, o pertencimento à minorias étnicas e religiosas,

seu status socioeconómico, país de nascimento e estatuto legal - incluindo o estatuto de asilo

(UNFPA, 2019, p. 7).

Em termos práticos, aplicar uma lente interseccional significa envolver os membros da

comunidade e, em particular, diversas mulheres e meninas, desde o início de uma crise, para

identificar, analisar e determinar estratégias para abordar formas de opressão estrutural que

exacerbam o risco de GBV, além disso é necessária a inclusão e participação seguras de todos

os envolvidos (UNFPA, 2019, p. 7). No mesmo sentido, de acordo com o Banco Mundial,
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para que a violência contra mulheres e meninas diminua, é necessária uma abordagem

comunitária, multifacetada que envolva continuamente várias partes interessadas, como os

Estados, as Organizações Internacionais e Não Governamentais, e a sociedade civil. Além

disso, é necessário que as iniciativas abordem fatores de risco subjacentes à violência, como a

implementação de normas sociais sobre os papéis de género e o questionamento da

aceitabilidade da violência dentro sociedade (Banco Mundial, 2019).
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III. Mulheres e Meninas Refugiadas na Europa

3.1- A Questão do Género nas Convenções Internacionais

Conforme visto no capítulo anterior, houve uma melhoria do ponto de vista legal

internacional, com a edição e reedição de diretrizes norteadoras do ACNUR para os países

aplicarem em relação a situações nas quais há perseguição em razão de género. O ACNUR,

inclusive, menciona nas suas Diretrizes de 2002 que embora o género não seja

especificamente referenciado na definição de refugiado, é amplamente aceite que é uma

questão que pode influenciar ou ditar o tipo de perseguição ou dano sofrido e as razões para

este tratamento. De acordo com a organização, a definição de refugiado, devidamente

interpretada, abrange, portanto, reivindicações relacionadas a género e, como tal, não há

necessidade de adicionar um artigo adicional ao texto da Convenção (ACNUR, 2002, p. 3).

Contudo, é preciso pontuar a posição diferente que as mulheres ocupam em relação ao

processo de solicitação e determinação do refúgio, ao considerar que, em sociedades

estritamente patriarcais (que também são as sociedades com maior probabilidade de tolerar ou

perpetuar práticas de perseguição de gênero), por natureza, limitam a interação que as

mulheres têm com e dentro da esfera pública. Assim, dentro dessas sociedades, é menos

provável que as mulheres sejam publicamente ativas em organizações religiosas, políticas ou

nacionalistas – critérios utilizados para determinar pedidos de asilo, o que dificulta a sua

inserção dentro dos motivos estabelecidos que determinam as perseguições (Valji, 2003, p.

66).

Além disso, conforme é apontado por Louise Abreu (2018), as normas do estatuto

acabam tornando-se orientação interpretativa visto que não possui uma base legal e, portanto,

não aplicável aos tribunais e aos solicitantes de refúgio, em geral. Pode-se considerar, então,

que do ponto de vista prático essas diretrizes são ineficazes, pois não fornecem a proteção

necessária a um grupo vulnerável como as refugiadas (Abreu, 2018, p. 52).

No mesmo sentido, de acordo com Bertoldi (2010), as diretrizes do ACNUR em

relação à perseguição em razão da violência de género são um exemplo de soft law, visto que

é um direito que é maleável e não obrigatório. Essas diretrizes não são, por exemplo,

assinadas pelos mesmos países signatários da Convenção dos Refugiados, o que gera uma

lacuna jurídica quanto à proteção da refugiada mulher por razão de violência de género (apud

Louise Abreu (2018, p. 47).
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Abreu aponta ainda que as Diretrizes foram constantemente atualizadas, no entanto, o

mesmo não aconteceu com a Convenção ao manter as mesmas cinco razões iniciais para

constar como um grave temor de perseguição de um indíviduo, o que torna o termo refugiado

algo imutável. Assim, o estereótipo criado pela Convenção de um refugiado, ao não incluir a

perspectiva feminina, demonstra que inserir a perseguição em razão do género não é um

interesse do ACNUR (Abreu, 2018, p. 49-50). Um relatório produzido pela UN Women em

2017 aponta que, além da Convenção não citar nenhuma referência ao género, no seu texto

original, a definição do termo “refugiado" está escrita com o pronome no masculino (him/his),

o que confirma que a definição tem sido historicamente interpretada sob uma ótica masculina

(UN Women, 2017, p. 8).

Wallace (1996) dividiu as perseguições com base no género em quatro grandes

categorias, conforme apontado a seguir (apud Nalah Valji 2003, p. 62-63):

1. Mulheres que temem a perseguição sob circunstâncias semelhantes às dos homens, como

pela sua identidade nacional, racial, social ou suas crenças particulares. Porém, dentro desta

categoria, as mulheres também podem ser perseguidas com base no seu género e sofrerem

alguma violação, ao considerar que ainda que sejam perseguidas pelas mesmas motivações

que os homens, as mulheres podem ser prejudicadas de maneiras diferentes.

2. Mulheres que temem a perseguição apenas por causa de razões relacionadas com o

parentesco.

3. Mulheres que temem a perseguição resultante de condições de discriminação severa em

razão do género e que correm o risco de violência sistemática por cidadãos privados devido ao

Estado ser incapaz ou não querer protegê-las.

4. Mulheres que temem perseguição como resultado da transgressão de costumes religiosos,

culturais ou sociais, de modo que, as próprias práticas, podem basear-se numa suposição de

um estatuto inferior da mulher e que pode se manifestar em discriminação grave o suficiente

para se qualificar como perseguição como, por exemplo, mutilação genital feminina,

assassinatos de honra ou queima de dotes.

Assim, a inclusão da perspectiva do género na Convenção de 1951 é relevante ao

considerar que de um modo geral, as experiências de perseguição de mulheres refugiadas são

diferenciadas das dos homens. Inclusive, é de extrema importância reconhecer principalmente

a violência sexual como uma forma de perseguição, visto que é universalmente reconhecido

que as atrocidades que acompanham as guerras, o genocídio e a tortura são sempre de forma

mais agressiva com as mulheres, o que faz com que as elas se sintam mais vulneráveis.
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Devemos opor-nos à ideia de que a violência sexual, por ser um ato que ocorre dentro da

esfera privada, é um ato inquestionável e inerente ao destino, pois com políticas eficientes e

informação é possível reverter este quadro (Valji et. al, 2003, p. 63-64). Assim, a violência

com base no género, ao ser considerada como uma questão privada, agrava-se devido à

dificuldade em estabelecer a responsabilidade por parte do Estado por crimes sexuais, mesmo

em contextos de guerra. No caso, de facto, a maioria dos abusos e violações não ocorrem na

esfera do Estado e sim pelas mãos de indivíduos particulares e dentro de suas comunidades.

No entanto, este argumento de que não existe nenhuma culpabilidade estatal falha em

reconhecer a responsabilidade do Estado perante os seus cidadãos (Valji, 2003, p. 65).

Conforme aponta Abreu (2018, p. 59), a Convenção ao separar a esfera pública da privada,

valorando a questão política para o reconhecimento do refugiado, faz com que a proteção da

violência de género sofrida pela mulher seja tratada como uma zona esquecida para a

conquista de direitos. A violência ao ser considerada como privada, significa que o Estado e o

Direito Internacional têm dificuldade em regular o assunto, visto que ambos buscam

regulamentar aquilo que é público. Desse modo, ao estabelecer critérios como raça, opinião

política, religião, nacionalidade e pertença a um grupo social específico, a Convenção

Internacional de 1951, além de negligenciar a experiência feminina, ainda aprofunda uma

dicotomia entre a esfera pública e a privada (Abreu, 2018, p. 61).

Além disso, a UN Women aponta que o facto da perseguição com base no género não

estar explicitamente listada como fundamento na Convenção dos Refugiados aumenta o

escopo de uma ampla gama de interpretações sobre as circunstâncias e a proteção que devem

ser concedidas a mulheres e meninas em relação a género e pedidos de asilo relacionados. Em

termos práticos, a subjetividade da interpretação dos testemunhos por conta da exclusão da

perseguição com base no género não estar abarcada pela Convenção de 1951, quer dizer que

para uma vítima de estupro ser qualificada como refugiada, dependerá de uma multiplicidade

de fatores, como dos tribunais, para vincular a razão do estupro a um motivo da Convenção

(UN Women, 2017, p. 20-23).

A título de exemplo, em relação a um pedido feito no Reino Unido por uma vítima de

estupro oriunda do Afeganistão no início dos anos 2000, o primeiro juiz recusou-se a

reconhecer o estupro como sendo uma perseguição porque "a única razão para a ocorrência do

estupro foi porque o agressor a achou atraente, e, portanto, o ataque foi puramente pessoal e

não mais que um crime comum". Assim, esta subjetividade por não estar incluída na lei faz

com que a aquisição do asilo fique dependente do entendimento de cada Estado frente a cada
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caso, o que alarga as possibilidades de interpretação. Como resultado, muitas requerentes de

asilo vêem o seu pedido negado devido ao entendimento pessoal e à falta de formação,

educação e sensibilidade do “decicion-maker” (um juiz ou algum intermediário) para lidar

com as vulnerabilidades inerentes aos pedidos de asilo apresentados pelo género feminino

(UN Women, 2017, p. 23).

A interpretação do testemunho está relacionada à avaliação da credibilidade do

requerente de asilo. O termo 'avaliação de credibilidade', neste contexto, é usado para se

referir ao processo de coleta de informações relevantes do solicitante pelo decision maker, do

qual examinará todas as informações legais disponíveis e determinará se as declarações do

solicitante podem ser aceitas para obter a qualificação do estatuto de refugiado e/ou de

proteção subsidiária. Em outras palavras, a avaliação da credibilidade envolve a determinação

de qual e quais declarações do requerente e outras evidências apresentadas pelo requerente

podem ser aceitas e, portanto, podem ser levadas em consideração na análise do medo bem

fundamentado de perseguição e do risco real de graves prejuízos (ACNUR, 2013, p. 27).

O próprio ACNUR assume os desafios da avaliação da credibilidade no procedimento

de asilo, visto que já há imensa pesquisa documentada na literatura sobre as dificuldades da

tomada de decisão. Um dos fatores que podem contribuir para esta dificuldade é a

comunicação multilíngue e intercultural visto que durante o procedimento de asilo pode

ocorrer a possibilidade de mal-entendidos e erros. Embora os intérpretes possam ajudar a

superar as barreiras linguísticas, a falta de familiaridade dos tomadores de decisão com os

antecedentes culturais dos candidatos, bem como com os costumes sociais e as normas de

género das sociedades de origem, podem representar um desafio (ACNUR, 2013, p. 30).

Outros fatores relevantes que podem ser utilizados para a avaliação da credibilidade

são a psicologia do candidato, do entrevistador e, se diferente, o tomador de decisão, bem

como as interações entre estas pessoas. Estes processos psicológicos também são

influenciados pela idade, sexo, orientação sexual e/ou identidade de género, cultura, estatuto

social, educação, estado de saúde e mentalidade do requerente de asilo no momento da

interação nas entrevistas. A avaliação da credibilidade também refletirá suposições sobre

comportamento, valores, atitudes, perceções e respostas a riscos, e se a personalidade

verdadeira do requerente de asilo está sendo apresentada. Assim, para examinar um pedido de

proteção internacional de forma justa, o entrevistador e o tomador de decisão precisam obter

competências, conhecimentos e habilidades especializadas, além de fortes habilidades
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analíticas, das quais abrangem mais do que o conhecimento da estrutura legal que regula

atualmente a determinação da Convenção de 1951 (ACNUR, 2013, p. 30-31).

Entre os motivos assinalados por Neal (1998), para que o ACNUR não inclua o

género feminino como um grupo que sofre perseguição, podem citar-se as questões da

relativização cultural e a abrangência da categoria mulheres. A relativização cultural está

relacionada com o facto de geralmente, a opinião pública considerar que a violência e a

discriminação específica com base no género não é tratada com a mesma seriedade que outros

Direitos Humanos. Conforme aponta Heise (1989, p. 13 apud Valji, 2003, p. 66-67), se uma

pessoa é assassinada por causa de sua posição política, o mundo responde justamente com a

sua indignação. Mas se uma pessoa é espancada até a morte por ser mulher, o mundo a

descarta como sendo tradição cultural. Já em relação à abrangência da categoria mulheres,

está relacionado a ideia de que a ACNUR consideraria a categoria mulheres como um grupo

político muito grande e ambíguo, já que a violência com base no género é endêmica e

universal, o que faria com que se apresentassem, estatisticamente, milhões de refugiados a

mais no mundo (Neal, 1988 apud Valji, 2003, p. 68).

No entanto, não há nada definido na Convenção Internacional de 1951 que permita a

exclusão de uma reinvindicação com base no grande número de pessoas que sofrem uma

perseguição. Inclusive, o único debate relevante neste cenário seria em relação à formação do

decision maker para saber diferenciar a situação geral da individual com base na situação

particular de cada refugiado e do seu país de origem, assim como todos os outros critérios de

perseguição estabelecidos na Convenção. Assim como a violência com base no género é

endêmica e universal, a violência política também o é, e o medo de um grande número de

possíveis refugiados políticos não impediu o reconhecimento da sua situação na Convenção

de 1951. Neste quadro, uma mulher não pode e não deve ser desqualificada ao reivindicar o

seu estatuto como refugiada, simplesmente porque é alvo de perseguições na sua vida (Valji,

2003, p. 68).

Portanto, é preciso considerar que a estrutura das sociedades do lugar de origem

dessas mulheres é machista, e por isso, o medo aliado à opressão patriarcal já é uma barreira

que essas mulheres enfrentam naturalmente (Abreu, 2018, p. 49-50). E como se estas barreiras

sociais e culturais já não fossem suficientes, as mulheres refugiadas ainda encontram barreiras

legais com a ausência da perseguição com base no género na Convenção Internacional, o que

dificulta ainda mais a sua permanência no seu país de destino de forma segura, perpetua a sua

opressão e impede o início de uma reconstrução das suas vidas fora de seu local de origem.
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A seguir veremos o contexto da crise de refugiados que ocorreu na Europa a partir de

2015, para em seguida, analisarmos o caso específico das mulheres refugiadas nesta região.

3.2. Contexto do Refúgio na Europa

De Janeiro a Dezembro de 2015, a Europa recebeu mais de 1.008.616 requerimentos

de asilo, de pessoas provenientes de países que estão em guerra civil, como a Síria,

Afeganistão e Iraque. Até 2016, destas, mais de 851.319 pessoas (incluindo mulheres e

crianças, que representam 17% e 25% da população total, respectivamente) viajaram através

da Turquia por via marítima para a Grécia, e demais países dos Balcãs Ocidentais, com a

esperança de alcançar os países localizados mais ao norte europeu, como a Áustria, Alemanha

e Suécia. É preciso ressalvar ainda que, apesar de estes números serem os divulgados

oficialmente, não se trata exatamente da quantidade real da população recebida, visto que

apenas 2/3 da população que procura asilo fora registrada na chegada aos países em trânsito.

Este imenso fluxo de pessoas resultou na maior crise de refugiados na região desde a II

Guerra Mundial (UN Women, 2016, p. 9).

De um modo geral, pode se dizer que este deslocamento em massa é resultado da fuga

de indivíduos de seu país de origem por motivos que envolvem violência de uma forma

generalizada como conflitos armados prolongados, insegurança contínua, oportunidades

reduzidas de educação e subsistência, assassinatos em massa, perseguição e violência com

base no sexo e género (UN Women, 2016, p. 10-11). De forma mais específica, os fatores de

repulsão destes indivíduos do seu país de origem estão muito relacionados com o

agravamento dos conflitos políticos e militares, sobretudo os que ocorrem no Oriente Médio,

com ênfase no caso da Síria e também da deterioração das condições de asilo em alguns

países mais próximos como a Turquia, Líbano e Jordânia. Estes fatores desencadearam a falta

de perspetivas de trabalho e educação a curto e médio prazos nesses países e mudanças

geopolíticas diversas, como o desaparecimento de oportunidades de migração alternativas na

região – como por exemplo no caso da Líbia (Oliveira et al, 2017, p. 92)

Os grupos em movimento são heterogéneos e compostos por famílias inteiras,

incluindo mulheres e crianças, idosos, pessoas com deficiência, menores desacompanhados e

separados, os quais possuem diferentes nacionalidades, idiomas, culturas, etnias, religiões,

géneros, idades e níveis diferentes de vulnerabilidades. Os requerentes de asilo também

diferem em termos de classe socioeconómica, níveis educacionais, capital social e motivos
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para deixarem o seu país de origem. Além disso, também divergem nas suas rotas de viagem,

o período em que viajam (variando de vários dias a vários meses), nas modalidades de viagem

(incluindo o recurso, ou não, a contrabandistas para parte ou todo o percurso), nas condições

de viagem (algumas dependem em grande parte da assistência humanitária, enquanto outras

podem pagar por quartos de hotel ou comprar a sua própria comida) e nos riscos que

enfrentam (UN Women, 2016, p. 13).

O perfil de mulheres e meninas reflete a diversidade da população afetada em geral, já

que dentro deste grupo incluem-se mulheres grávidas e lactantes (inclusive mulheres em

estágios finais da gravidez), mulheres casadas, solteiras, viúvas, mulheres com deficiência,

idosas, meninas e adolescentes, entre outras (UN Women, 2016, p. 13), o que faz com que

seja necessário um apoio e proteção diferenciados por parte dos governos locais e

organizações para cada grupo ao possuírem históricos e necessidades tão divergentes.

No que tange à sua origem, os refugiados e migrantes são maioritariamente da

República Árabe da Síria (49%), Afeganistão (20%), Iraque (8%), Eritreia (4%), Nigéria (2%),

Paquistão (2%), Somália (2%), Sudão (1%), Gâmbia (1%) e Mali (1%) e a sua grande maioria

tem como primeiro destino a Turquia. Normalmente, a partir do território turco seguem

viagem por via marítima até à Grécia, para depois percorrer o restante dos países do Balcãs

Ocidentais, passando pela antiga República Jugoslava da Macedónia, Sérvia, Croácia e

Eslovénia, até chegarem aos seus países de destino localizados no norte da Europa, como a

Áustria, Alemanha e Suécia (UN Women, 2016; ACNUR, p. 3-5) – Figura 4.

Desse modo, todos os países atravessados pelos refugiados até ao seu destino final, são

tratados pela literatura como “países de trânsito”, visto que apesar de os refugiados passarem

ou estarem neles alojados, a intenção é permanecer de forma temporária até que seja aprovada

toda a documentação e tramitação necessárias para ser concedido o asilo no país de destino

final, normalmente localizado no norte europeu.

Nesse sentido, por serem os primeiros países de chegada, as consequências da crise

dos refugiados a partir de 2015 atingiram principalmente a península balcânica ao considerar

que o aumento massivo do fluxo de pessoas alterou as estruturas logísticas e de gestão dos

serviços de fronteira ao receber e controlar o acesso de um número tão grande de pessoas, de

forma tão repentina. Conforme apontado pela UN Women (2016, p. 2-13), este fluxo gerou

uma sobrecarga das capacidades de receção e dos sistemas de asilo e, em alguns casos, o

reforço expressivo das forças de segurança. Assim, os países ao longo da rota de trânsito

foram desafiados a implementar uma resposta humanitária coordenada de proteção de
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refugiados e migrantes de forma que acompanhasse e se adaptasse à fluidez e às emergentes

necessidades e riscos de proteção enfrentados pela população em movimento - o que,

conforme será visto a seguir, não ocorrerá.

Figura 4- Rota dos refugiados nos Balcãs Ocidentais em 2015

Fonte: Fórum Económico Mundial. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2015/12/will-

germany-stick-with-its-open-door-refugee-policy/>.

Ao trazer a situação para um panorama mais atual, um relatório divulgado pela

ACNUR, em 2018, revelou mudanças significativas no que tange a rota dos refugiados visto

que, pela primeira vez, nos últimos anos, a Espanha tornou-se na principal porta de entrada

para o continente, com cerca de 8 mil pessoas entrando no país por terra (nos enclaves de

Ceuta e Melilla) e outras 54,8 mil por mar (ACNUR, 2018).

No que tange às dificuldades enfrentadas pelos indivíduos que enfrentam esta jornada,

de um modo geral, pode-se mencionar a imprevisibilidade do fechamento de fronteiras,

políticas cada vez mais restritivas de asilo, dificuldade em obter informações atualizadas

sobre rotas de trânsito viáveis, opções de transporte e procedimentos de asilo em cada país,

gerando grandes quantidades de ansiedade e stress (UN Women, 2016, p. 13).

Porém, é preciso enfatizar que se de uma forma geral os refugiados e requerentes de

asilo encontram dificuldades, durante o seu percurso, em termos legais e humanitários,

https://www.weforum.org/agenda/2015/12/will-germany-stick-with-its-open-door-refugee-policy/
https://www.weforum.org/agenda/2015/12/will-germany-stick-with-its-open-door-refugee-policy/
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existem grupos ainda mais vulneráveis como crianças, mulheres e idosos. As mulheres,

especificamente, são vulneráveis estritamente pelo seu género, pois sofrem violências de todo

tipo, como sexual, psicológica, física ou verbal, e possuem necessidades específicas ao

engravidarem e serem responsáveis legais pelo/as seus/suas filhos/as então nascido/as.

Conforme apontado pelo Conselho Europeu (2017, p. 2), mulheres e meninas em fuga,

seja por razões securitárias ou em busca de uma vida melhor, são frequentemente

confrontadas com questões de violência como tráfico, casamento forçado, abuso sexual e

discriminação racial ou de género. Sendo ainda os riscos muito mais altos para meninas

desacompanhadas, mulheres grávidas e/ou com crianças ou mulheres que sofrem preconceitos

interseccionais, ou seja, múltiplas formas de opressão, visto que apesar dos padrões

institucionais e legais estabelecidos, as medidas implementadas são inadequadas ou não

atendem às necessidades de proteção e integração de migrantes mulheres e meninas

(Conselho Europeu, 2017).

No caso europeu, a crise foi agravada com a superlotação dos campos de refúgio3

organizados ou apoiados pela União Europeia nos países em trânsito, visto que desencadeou

graves problemas humanitários e violou regras básicas dos Direitos Humanos. De acordo com

dados da Amnistia Internacional (2018), esta superlotação é resultado do aprisionamento de

mais de 19.500 pessoas em campos patrocinados pela União Europeia (também chamados

“Hotspots” ou Centros de Recepção e Identificação) nas ilhas de Lesbos, Quios, Samos, Cós e

Leros na Grécia, visto que apenas pessoas com reivindicações de reagrupamento familiar ou

indivíduos considerados “vulneráveis” - incluindo mulheres grávidas, recém-mães ou

sobreviventes de tortura e violência sexual - são isentos de permanecer nas ilhas e,

eventualmente, podem mudar-se para a Grécia continental.

O reagrupamento familiar, direito previsto na Convenção de 1951, é quase a única

maneira de as pessoas se mudarem com segurança da Grécia para outro país europeu. No

entanto, o reagrupamento familiar é severamente restrito ao considerar que requerentes de

asilo só podem reunir-se aos seus núcleos familiares, ou seja, cônjuges, filhos ou, no caso de

menores não acompanhados, familiares noutros países da UE. Além disso, a definição de

“família” no direito da UE também é restrita, de modo que exceções à definição, como

reunificação por motivos humanitários ou de dependência, nem sempre são aceitas, o que

significa, por exemplo, que mulheres idosas ou mulheres sobreviventes de violência com

3 Os campos de refugiados são instalações temporárias construídas para fornecer proteção e assistência imediatas
às pessoas que foram forçadas a fugir devido a conflitos, violência ou perseguição (ACNUR, 2020. Disponível
em: <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/camps/>).

https://www.unrefugees.org/refugee-facts/camps/
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laços familiares alargados podem não ser reagrupadas e terem de ficar nos campos (Amnistia

Internacional, 2018).

Além disso, nem sempre os oficiais e a equipa médica dos campos têm a habilidade ou

o tempo necessário para identificar as pessoas que deveriam ser isentadas, e ainda que sejam

identificadas, é preciso aguardar muitos meses até que seja encontrado um espaço para elas

dentro do espaço europeu (Amnistia Internacional, 2018). Assim, muitas pessoas ficam por

tempo indeterminado nos campos sem terem para onde se deslocar.

Dentro deste contexto, a Amnistia Internacional relatou que dentro dos campos, não é

fornecida a proteção necessária aos indivíduos, não dispõe de higiene e saneamento, água

potável, existem infestações de ratos, proliferam doenças e não fornecem acompanhamento

médico a grupos vulneráveis como mulheres grávidas que, em certos casos, têm de dormir em

lugares impróprios (Amnistia Internacional, 2018, p. 13). Assim, a superlotação dos campos

tem sido uma das maiores consequência deste aumento exacerbado do fluxo de pessoas

devido às condições de vida e sanitárias extremamente debilitadas em que estes indivíduos

têm que enfrentar, prolongando o sofrimento de forma indeterminada e com respostas

ineficazes por parte das Instituições Internacionais, como as Nações Unidas, blocos regionais,

como a União Europeia (UE), e governos locais, especialmente em relação aos grupos

vulneráveis, como mulheres e crianças.

Outro evento relacionado à superlotação dos campos de refugiados, é o acordo

realizado entre a União Europeia e a Turquia em 20 de Março de 2016 do qual prevê que os

requerentes de asilo que chegam às ilhas gregas, a partir da data de celebração do

acordo, não são autorizados a mudar para a Grécia continental e devem ser devolvidos à

Turquia pela iniciativa conhecida como “one to one”. Esta última estabelece que a cada sírio

irregular que desembarcar na Grécia deverá retornar à Turquia, em troca do reassentamento

de um sírio da Turquia pelos Estados-Membros da UE. Como parte do acordo, a Turquia

concordou em admitir migrantes irregulares e, em troca, enviar refugiados sírios que estão na

Turquia para a Europa para o reassentamento, ou seja, um tipo de troca de população. Outros

aspetos do acordo incluem promessas da UE de liberalizar as restrições de visto para os

cidadãos turcos e um investimento de cerca de 3 bilhões de euros sob o mecanismo para

refugiados na Turquia. Em troca, o governo turco prometeu abrir seu mercado de trabalho aos

sírios e aumentar os esforços de segurança ‘para impedir novas rotas marítimas ou terrestres

para a migração ilegal abertura da Turquia para a UE (Conselho Europeu, 2016).



97

A Comissão Europeia (2016) justifica esse mecanismo como uma maneira de

interromper a migração irregular através de rotas mortais e substituí-lo por um processo de

reassentamento mais ordenado. (Conselho Europeu, 2016). No entanto, este acordo sofreu

críticas severas por permitir que os governos europeus se esquivem de seus compromissos

internacionais de proteção de refugiados signatários da Convenção de Genebra de 1951

relativa ao status dos refugiados (doravante Convenção de 1951) e seu Protocolo de 1967

como por exemplo o princípio de não repulsão e não penalização (Rygiel, et al, 2016, p. 315).

Além disso, entre as consequências do retorno dos refugiados à Turquia, deve-se citar

o facto de que a Turquia prevê status de proteção temporária aos refugiados de origem não

européia, ou seja, ela não legaliza os refugiados de forma permanente e impõe restrições à sua

capacidade de acessar direitos de cidadania, emprego regular e status de residência

permanente. Embora a legislação que regula o regime de proteção temporária esclareça os

direitos dos reclamantes e a responsabilidade dos funcionários do governo, ela não fornece

uma estrutura na qual os refugiados sírios possam fazer planos de longo prazo para se

estabelecer no país. Além disso, a proteção temporária cria mais complicações para os

refugiados no que tange à sua capacidade de reivindicar uma proteção internacional em países

terceiros, visto que as agências internacionais não os registram para proteção internacional por

não acreditarem que eles estejam em perigo imediato e por serem considerados seguros sob

proteção temporária (Ineli-Ciger, 2015, 29 apud Rygiel et, al, 2016, p. 317).

Para a Amnistia Internacional, o acordo entre a União Europeia e a Turquia e as regras

europeias de asilo são os dois principais responsáveis pela grande maioria dos problemas

enfrentados pelos refugiados, visto que muitos destes indivíduos chegaram antes dos países

europeus selarem as suas fronteiras, e por isso, estão à espera da sua transferência - sem

previsão de resolução. Assim, a Grécia que inicialmente seria um país de trânsito, tornou-se

um país de destino devido à falta de opções legais e de segurança para continuar a jornada na

Europa. Ao não conseguirem deslocar-se para outro país, nem retornar à Turquia, os

refugiados estão retidos, aos milhares e em condições desumanas, por longos meses nas ilhas

gregas (Amnistia Internacional, 2018, p. 5-11).

Para a Amnistia Internacional (2018), os governos europeus estão “fechando os olhos”

para o sofrimento de milhares de pessoas que chegam à costa grega em busca de um lugar de

segurança. A maioria permanecerá na Grécia enquanto as regras europeias de asilo - o
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chamado Regulamento de Dublin4, estabelecerem que os requerentes de asilo devem solicitar

asilo no país de chegada. Uma das refugiadas do Afeganistão, identificada como Fátima, de

27 anos, ao prestar depoimento à Amnistia Internacional sobre a situação das mulheres nos

campos após o acordo entre a União Europeia e a Turquia, relatou que:

“Quando os governos europeus fecharam as portas para os refugiados, nós [mulheres] ficamos mais
expostas aos abusos dos contrabandistas. E você não pode pedir ajuda à polícia ou a qualquer outra
pessoa porque é 'ilegal'. E os contrabandistas aproveitam isso. ” (Amnistia Internacional, 2018, p. 8).

A mídia internacional concede grande importância à situação dos refugiados na

Europa porque ela está relacionada com os debates sobre o futuro da União Europeia. Tal

como a união monetária, o sistema de Schengen acabou por ser um arranjo frágil para lidar

com situações de crise. Diante do fluxo maciço de refugiados, o Regulamento de Dublin, que

atribui a responsabilidade pelos pedidos de asilo ao primeiro país de Schengen em que os

refugiados chegam, provou-se insustentável visto que a Grécia e a Itália não conseguiam

cumprir as suas obrigações e permitiram a livre circulação de refugiados, impondo uma carga

igualmente insustentável sobre outros Estados-membro que eram destinos finais, em especial

a Alemanha, Suécia, Áustria, os países do Benelux e Finlândia. De facto, os atuais arranjos

institucionais e legislativos da UE não conseguiram lidar com o enorme fluxo de migrantes, e

a crise levou a profundas divisões entre os Estados membro do bloco europeu (Lehne, 2016

apud Fontana et al, 2017, p. 9).

A relação entre a crise dos refugiados e a crise da União Europeia no seu sentido mais

amplo está ligada à discussão sobre de que forma “os outros” podem ser incluídos numa

comunidade política. Tal discussão está estruturada em torno de uma compreensão de que a

comunidade é préexistente aos “outros”, e já contém em si o necessário para permitir a sua

inclusão, de forma que a obrigação de qualquer mudança a ser feita cabe somente à figura do

4 O sistema de asilo da União Europeia é ainda regulado por um conjunto de diretivas europeias que são
conhecidas por Sistema de Dublin, o qual assenta na Convenção de Dublin e no Eurodac. A Convenção de
Dublin (97/C 254/01) “constitui a regulação da UE para agilizar o processo de candidatura ao estatuto de
refugiado nos Estados-membros, prevendo que a apresentação do pedido de asilo seja feita no próprio país em
que o requerente entrou no espaço europeu, ficando sua circulação e proteção restritas a esse país” (Oliveira et
al., 2017: 79). Esta convenção posteriormente foi substituída pelo Regulamento (CE) n.º 343/2003 do Conselho,
de 18 de fevereiro de 2003, dito Regulamento de Dublin II, que estabeleceu critérios e mecanismos de
determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-
membros por um nacional de um país terceiro, sendo este por sua vez foi substituído pelo Regulamento (UE) n.º
604/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, dito Regulamento de Dublin III, o
qual procede a uma reformulação na qual é de destacar o clarificar dos procedimentos para apátridas
(Observatório das Migrações, 2019).

http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-determinacao-do-estado-responsavel-pela-analise-de-um-pedido-de-asilo-1
https://www.rebep.org.br/revista/article/view/1050/pdf
https://www.rebep.org.br/revista/article/view/1050/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0343&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=PT
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estrangeiro Assim, não há discussão sobre os processos políticos que excluíram os imigrantes

no processo de estabelecimento da comunidade política na qual agora tem de buscar a

inclusão e, além disso, não se discute como a própria comunidade política pode ser alterada

através do envolvimento com os outros (Bhambra, 2009 apud Fontana et al, 2017, p. 11).

Deve-se mencionar ainda que ainda que tenham sido desenvovidos muitos esforços

por parte da Comissão Europeia e de alguns países da UE, as respostas continuam sendo

reduzidas e com baixos impactos. Além disso, deve ainda ser sublinhado o problema de que

os Estados-membros tendem a recorrer sistematicamente a programas de proteção temporária,

que geram impactos negativos na integração destes fluxos, quando na realidade deviam ser

definidas políticas que considerassem as necessidades dos requerentes de proteção a médio ou

longo prazo (Oliveira et. al, 2017, p. 82).

No que tange à política individual dos Estados Europeus, cada um encarou a entrada

de refugiados no país de maneira divergente. Enquanto alguns apoiavam e financiavam a

entrada dos imigrantes, outros fizeram crescer a desconfiança nos governos nacionais e

instituições comunitárias europeias, desencadeando o crescimento de partidos e movimentos

de extrema-direita. Em particular, nos países da Europa do Norte – Suécia, Dinamarca,

Noruega e Finlândia – com uma tradição consolidada de Welfare State, os partidos de

extrema-direita no início da crise passaram a capitalizar em termos eleitorais a crescente

insatisfação dos cidadãos nacionais que consideram a chegada de refugiados, vindos de outros

países da UE, como uma forma de se aproveitarem das vantagens do sistema assistencial

escandinavo. Se, por um lado, a extrema-direita aponta o dedo aos refugiados como subsídio-

dependentes de longa duração que pesam sobre o sistema social nacional, por outro, alerta

também para o perigo que eles representam em termos de concorrência no mercado de

trabalho (Marchi; Bruno, 2016). Por exemplo, de um modo geral entre os governos de

extrema direita, existe uma visão comum quanto à falácia semântica do conceito de

refugiados, visto que para este grupo:

o termo «refugiados» é, apenas, a derradeira estratégia propagandística das forças pró-imigração que
já substituíram o termo «imigrante» com o de «migrante» e agora aproveitam o de «refugiado» para
carregar de sentido humanista e emergencial as massas humanas deslocadas principalmente por razões
económicas (Marchi; Bruno, 2016, p. 44).

Esta convergência entre políticas governamentais e agendas das extremas-direitas

encontra o seu caso mais emblemático na Hungria, onde o primeiro-ministro Viktor Orbán

mandou erigir barreiras e reforçou os controlos nas fronteiras para conter os crescentes fluxos
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de refugiados da rota balcânica, com origem na Turquia e passagem pela Grécia, Macedónia,

Servia, Croácia e Eslovénia (Marchi; Bruno, 2016, p. 45).

O caso da Alemanha funciona em termos opostos, já que a disponibilidade para

acolher refugiados, expressa pela chanceler Angela Merkel, permitira ao partido de extrema-

direita AFD agudizar a sua campanha de protesto, passando do antieuropeísmo clássico à

emergência nacional representada pela iminente chegada maciça de imigrantes

extracomunitários potencialmente perigosa para a sociedade alemã (Marchi; Bruno, 2016, p.

45).

Sendo assim, este cenário realçou uma política não homogénea dos Estados frente a

crise dos refugiados, visto que existe uma diferenciação com relação à distribuição dos

contingentes de refugiados por toda a Europa, marcada por uma extrema-direita que acredita

numa identidade cultural ameaçada com a chegada de novos cidadãos com diferentes culturas,

principalmente de caráter islâmico, aos seus territórios. A ideia da confrontação civilizacional

entre o mundo cristão e o mundo islâmico faz com que a questão religiosa seja considerada

central no imaginário e discurso das extremas‑direitas atuais, pois a chegada maciça de

refugiados é vista como um ponto de viragem para a islamização da Europa (Marchi; Bruno,

2016, p. 49).

Esta tensão, entre as normas internas correlacionadas à soberania de um país e o

cumprimento das normas internacionais, é um dos principais debates nas Relações

Internacionais, pois questiona-se de facto a efetividade do Direito Internacional, visto que,

muitas vezes, o não cumprimentos das normas não causa nenhum tipo de retaliação

internacional para com os Estados infratores da lei.

Conforme apontado por Fontana e outros, o caso da crise de refugiados na UE exprime

esta dificuldade, visto que, embora a Convenção de 1951 estabeleça a conduta dos Estados em

relação ao refugiado, na prática permanece a tensão entre a normativa legal e o poder

soberano de cada país. Na Europa, mesmo que os Acordos de Dublin estabeleçam o primeiro

destino como o Estado que deve conceder asilo, o fechamento das fronteiras e a restrição à

permanência dos refugiados tem sido a política de cada país e, tal postura, está relacionada

com a dificuldade de divisão da responsabilidade com os países do bloco, ao considerar que

não prestam a ajuda necessária conforme foi acordada (Fontana et al., 2017).

A crise sofreu algumas transformações ao longo do tempo devido ao facto do fluxo de

pessoas ter reduzido exponencialmente. Dados da ACNUR de 2018, apontam que 139,3 mil

refugiados e migrantes chegaram ao continente europeu, tratando-se do menor número desde
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os cinco anos anteriores (ACNUR, 2018). No que tange à chegada especificamente de

crianças, dados da UNICEF apontam que 8.200 crianças chegaram na Grécia, Itália, Bulgária

e Espanha entre Janeiro e Junho de 2019, sendo este grupo composto por 35% de meninas e

65% meninos e aproximadamente 2.800 chegaram desacompanhados na Europa no mesmo

período (UNICEF, 2019). Contudo, devido a proximidade temporária dos eventos, ainda não

é possível fazer uma leitura mais completa da situação atual.

Nesse sentido, esta é uma crise que desencadeou muitas questões institucionais entre

os países de transito, debates das normas europeias e internacionais e do governo local,

questionando o Direito Internacional Humanitário e os Direitos Humanos. Pode-se dizer

assim que esta questão é complexa, pela quantidade de atores e agentes envolvidos, e que, por

isso, necessita de uma análise multifatorial. Além disso, ainda que os países dentro do bloco

europeu estejam regidos sob um sistema coletivo de normas institucionais regionais, existem

muitas discrepâncias entre cada um deles devido à variação de suas normas internas, o que

torna a avaliação de cada caso ainda mais subjetivo e sem um padrão definido.

No subcapítulo seguinte serão apresentadas algumas das vulnerabilidades e

dificuldades enfrentadas por mulheres em contextos de crise, com ênfase na crise de

refugiados da Europa, ao considerar que fazem parte de um grupo específico de pessoas que

sofrem barreiras e dificuldade inerentes ao género.

3.3. Vulnerabilidades de Mulheres e Crianças Refugiadas na Europa

Antes de dar início a esta seção, informo que os depoimentos coletados por mulheres e

meninas refugiadas para sustentar o estudo de caso, são provenientes de relatórios produzidos

por organizações humanitárias internacionais e Não Governamentais tais como Amnistia

Internacional, ACNUR, Women´s Refugee Comission e UN Women. A seguir colocarei os

relatórios utilizados.

A ACNUR, a UNFPA e a Women´s Refugee Comission produziram um relatório

intitulado “Initital Assessment Report: Protection Risks for Women and Girls in The

European Refugee and Migrant Crisis” em 2015 em que adotou uma metodologia de pesquisa

qualitativa focada em fazer contato direto com mulheres e meninas refugiadas e migrantes,

homens e meninos, bem como as principais partes interessadas envolvidas na proteção e

resposta humanitária, incluindo agências da ONU, organizações humanitárias internacionais,

organizações e agências governamentais. A equipa de avaliação empregou vários métodos de
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pesquisa, incluindo observações no local, entrevistas individuais (com mulheres, meninas e

homens), entrevistas em grupo (famílias e jovens do sexo masculino) e discussões em grupos

focais (mulheres e somente meninas). No total, 67 refugiados e migrantes foram entrevistados

em 10 entrevistas individuais, 17 entrevistas em grupo e 1 discussão em grupo-focal, dos

quais alguns relatos foram utilizados neste trabalho.

Outros relatos também foram coletados num relatório denominado “I want to Decide

my future” em 2018, produzido pela Amnistia Internacional, em que, desde 2017, entrevistou

mais de 100 meninas e mulheres refugiadas que vivem em acampamentos ou apartamentos

em Atenas ou arredores e nas ilhas gregas.

Também serão utilizados relatos coletados pela Organização Médicos Sem Fronteiras

de profissionais da saúde que atuam tanto nos campos quanto nos locais de origem. Estes

relatos foram publicados em forma de vídeo, criado pela Organização, para a comemoração

do Dia Internacional da Mulher e é denominado “Because I am a Woman”.

Também serão utilizados vídeos que estão nos canais de Youtube de Organizações

Internacionais como a Human Rights Watch, especificamente o vídeo denominado Women At

Risk: Moria Refugee Camp. Este vídeo retrata a visita da Human Rights Watch no campo de

Moria, na ilha de Lesbos, na Grécia, para documentar a situação de refugiados, requerentes de

asilo e migrantes. Nesta ocasião, a Organização coletou diversos relatos de mulheres que

atualmente vivem num campo que fora construído para acolher no máximo 3.000 pessoas,

mas aloja atualmente 14.000, para evidenciar os riscos a que estas mulheres estão submetidas

diariamente. De acordo com esta Organização, este trabalho constatou que as mulheres e

meninas são orientadas pelo medo e defende que o governo grego deve urgentemente tomar

alguma ação para garantir direitos básicos e segurança a estas mulheres em Moria. Também

ressalta a importância dos demais países-membros da União Europeia compartilharem a

responsabilidade para acolher as requerentes de asilo e migrantes que chegam à Europa

(Human Rights Watch, 2019).

Os relatos foram incluídos no texto de acordo com as vulnerabilidades e barreiras

enfrentadas pelas mulheres antes do embarque, durante a jornada e nos campos de refúgio. No

que tange ao antes, deve-se mencionar os traumas que estas mulheres sofreram em seu país de

origem devido à violência extrema que vivenciaram, em relação ao durante deve-se considerar

as péssimas condições do transporte ilegal e os perigos que estavam sujeitas ao longo da

viagem devido ao seu género, principalmente em relação à violência sexual; e depois já em
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solo europeu, mencionamos as dificuldades que as mulheres encontraram no âmbito social e

cultural inerentes ao género. Além disso, as mulheres refugiadas também tiveram que lidar

com o despreparo dos agentes fronteiriços, da péssima infraestrutura dos campos e o medo de

sofrer algum tipo de violência com base no género durante suas atividades diárias como

utilizar a casa de banho ou dormir.

Vulnerabilidades

Antes de apresentar as vulnerabilidades enfrentadas pelas mulheres em solo europeu,

em primeiro lugar, é preciso considerar que estas mulheres antes de chegarem à Europa, na

maioria das vezes, viveram traumas psicológicos fortes como a separação e desaparecimentos

familiar; presenciaram cenas de violência extrema como bombardeamentos regulares,

assassinatos; tiveram acesso interrompido aos seus meios de subsistência; destruição do seu

lar e deslocamentos contínuos; complicações de saúde, particularmente para mulheres

grávidas; danos físicos e lesões como resultado de assalto ou brutalidade policial, além da

exploração sexual e violência com base no género, das quais estão suscetíveis de sofrer

durante todo o percurso (UN Women, 2016, p. 14).

O relatório Initital Assessment Report: Protection Risks for Women and Girls in The

European Refugee and Migrant Crisis (2015, p. 7) coletou o relato de Farah (nome fictício),

uma refugiada afegã, que viajou sozinha pela Europa com seus oito filhos, sete das quais são

meninas com menos de 17 anos. A família de Farah vivia como refugiada no Irão, quando o

seu marido e filho foram mortos, deixando-a com os seus filhos vulneráveis a ataques. O tio

das crianças ameaçou vender as filhas de Farah para casamento e Farah sentiu que não tinha

escolha a não ser fugir do país para que as suas meninas não lhe fossem tiradas. A jornada tem

sido, assim, perigosa. Farah observou que o medo principal das suas filhas é de homens ao

longo da rota de refugiados e migração.

Em segundo lugar, deve lembrar-se que durante a travessia, a relação entre as

mulheres e os contrabandistas também são muito complicadas. A maioria das mulheres

entrevistadas pela UN Women, relataram que o trajeto feito de barco da Turquia para a Grécia

foi a parte mais angustiante de sua jornada, e várias trabalhadoras da linha de frente da

assistência humanitária relataram conhecer mulheres gravemente traumatizadas depois de

perderem o seu marido ou um filho devido ao afogamento na travessia marítima neste

percurso (UN Women, 2016, p. 15).
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De acordo com o mesmo relatório (2015, p. 8), os migrantes embarcam em botes na

Turquia que levam o dobro da carga para a qual foram projetados e, devido a isso, muitos

refugiados e migrantes entrevistados relataram, que geralmente estão sob a ameaça de

violência armada e, durante a travessia marítima, muitas vezes são forçados a jogar os seus

pertences ao mar, incluindo documentos e dinheiro. Além disso, a hipotermia e a falta de

coletes salva-vidas de tamanho adequado a crianças estão entre as razões pelas quais crianças

pequenas são as primeiras a perder a vida no mar.

Uma refugiada Síria, identificada como Yara, de 22 anos, que viajava com sua mãe e

seu irmão de dezessete anos, relatou à Amnistia Internacional a sua experiência durante o

percurso entre Turquia e Grécia:
“Quando chegamos à costa perto de Bodrum [na Turquia], o tempo estava muito ruim. Os
contrabandistas nos disseram para esperar lá. Ficamos lá por 20 dias. Estava frio e molhado.
Não havia água ou comida suficiente. Não conhecíamos nenhuma das pessoas do grupo. Eles
eram legais, mas os contrabandistas não eram ... Eles empurraram minha mãe para longe,
quando ela implorou para voltar para Bodrum. Eu estava com tanto medo que não conseguia
dormir. Quando eu queria ir ao banheiro, o meu irmão caminhou comigo para longe do
grupo. Mas os contrabandistas nos seguiram uma vez, então corremos de volta. Depois disso,
eu não fiz chichi por tanto tempo que fiquei doente” (Yara, Amnistia Internacional, 2018).

Outra refugiada, identificada como Fatima foi encontrada em estado de choque no

porto de uma ilha grega. Ela estava traumatizada por ter sofrido violência sexual por parte do

homem com quem estava viajando. As autoridades governamentais ao serem informadas,

levaram-na para um hospital para ser tratada. Ela revelou que o seu marido tinha confiado a

sua filha ao homem com quem estava viajando para levá-la ao país de destino em solo

europeu. Contudo, durante a jornada, o homem confiscou todas os pertences dela e da filha

incluindo documentos, telefone celular e dinheiro e tornou-se fisicamente abusivo em relação

a Fatima, negando inclusive o seu contato direto com o marido (ACNUR; UNFPA; Women´s

Refugee Comission, 2015, p. 8).

No mesmo relatório acima, Oumo (nome fictício), uma jovem de um país da África

Subsaariana afetada por conflitos armados, relata que fugiu do seu país de origem um mês

antes de a equipa a conhecer, devido à perseguição política de sua família, da qual culminou

no assassinato de seu cunhado e no desaparecimento da sua irmã. Temendo pela sua vida, ela

viajou sozinha rumo à Alemanha. Oumo relatou que durante a sua viagem para a Grécia, foi

forçada a se envolver em sexo transacional por duas vezes. A primeira vez, para conseguir um

passaporte falso e, a segunda, para conseguir passagem num barco turco. Ao chegar a uma

ilha grega, Oumo dormiu do lado de fora do porto por duas noites sem qualquer abrigo,
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privacidade ou informação sobre os serviços disponíveis para ela, e ainda não tinha

conseguido registar-se no pedido de asilo (ACNUR; UNFPA; Women´s Refugee Comission,

2015, p. 8).

No relato, coletado pela Organização Médicos Sem Fronteiras, de Jonquil Nicholl,

parteira do MV Aquarius (navio de busca e resgate operado pela organização humanitária

internacional Médicos Sem Fronteiras), fica gravado como a situação de mulheres que estão

em busca de refúgio é difícil e os riscos que elas correm:

É muito difícil imaginar o que essas pessoas passaram, o que essas mulheres passaram. Às vezes eu
penso sobre isso e acho muito difícil. Estamos vivenciando grandes casos de violência sexual em
mulheres que embarcaram. Neste último resgate, tinham 16 mulheres grávidas, e dessas 16 grávidas,
7 eram fruto de casos de violência sexual e 4 de estupro. Para muitas mulheres, esta é a primeira vez
que estão vendo uma médica durante a sua gravidez. Eu faço consultas para mulheres que querem
conversar sobre sobre violência sexual. Nós precisamos dar todo o suporte e cuidado. Muitas
mulheres são muito abertas para compartilhar o que aconteceram com elas, e muitas outras são muito
mais reservadas e levam alguns dias para virem falar conosco (Médico Sem Fronteiras, 2018).

Assim, é preciso considerar que este grupo chega à Europa muito fragilizado e com

necessidades de apoio, proteção e segurança. No entanto, conforme será visto a seguir, os

campos de trânsito falham na oferta de serviços básicos suficientes às mulheres e meninas, ou

até mesmo de protegê-las contra todo tipo de violência ou exploração. Desse modo, pode-se

dizer que as mulheres estão expostas a perigos em todas as etapas da jornada, tanto

anteriormente, no seu país de origem, como durante a travessia e depois quando, finalmente,

chegam a solo europeu.

Isto deve-se à sua vulnerabilidade relacionada com o género. Isto pode ser

exemplificado com o facto de que muitas mulheres que viajam desacompanhadas de seus

maridos ou que são solteiras, buscam viajar em grupos familiares variando de três a dezenas

de pessoas, compostos por outros homens, para se sentirem mais seguras e protegidas. Uma

pesquisa realizada pela UN Women, aponta que mulheres e crianças (incluindo adolescentes

não acompanhadas) que viajam sem membros da família do sexo masculino (e dependem de

contrabandistas e têm recursos limitados), correm um risco muito maior de serem exploradas

ou vulneráveis ao tráfico sexual. (UN Women, 2016).

Ana Maria Rosado, advogada e membro da ONG Associação dos Direitos Humanos

da Andaluzia na Espanha, numa entrevista concedida à New Internationalist, testemunhou que

as mulheres enfrentam todos os tipos de violência patriarcal durante a sua deslocação e que

para lhe sobreviverem, são forçadas a decidir qual é a melhor estratégia, como, por exemplo,
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arranjar um “namorado de viagem”. Este termo refere-se a um homem que protege uma

mulher ao longo da sua rota de migração em troca de ter acesso sexual sempre que quiser

(New Internationalist, 2019), o que demonstra por si só, como a inequidade de género é muito

presente nas relações humanas, de modo que uma mulher só é respeitada por um homem na

presença de um outro homem, ainda que não estabeleça nenhum grau de parentesco entre os

envolvidos.

Em solo europeu, a partir de 2016 notou-se um aumento da chegada de mulheres e

meninas em busca de refúgio no continente europeu. Enquanto que em 2015 a maioria dos

que chegavam da Turquia eram homens jovens, em 2017, mais da metade dos refugiados já

eram compostos por mulheres (ONU, 2017). De acordo com o relatório produzido em

conjunto pela ACNUR, a UNFPA e a Women´s Refugee Comission em 2015, uma das razões

para o aumento de mulheres e crianças refugiadas pode ser a percepção da população de que

mulheres e/ou crianças que viajam sozinhas podem ser priorizadas durante o atendimento de

serviços e/ou registo, e assim acharem que são mais propensas a receber o asilo.

Contudo, apesar das mulheres e meninas acharem que estarão seguras e que terão

facilidades no continente europeu por conta de seu género, na verdade enfrentam dificuldades

em muitas esferas, tanto no contexto social, como no político, cultural e legal. No contexto

social por exemplo, durante todo o processo de refúgio, às mulheres são atribuídas

responsabilidades muito maiores do que aos homens, já que costumam ser as principais

cuidadoras das crianças e idosos. Ao terem mais responsabilidades com outros indivíduos,

dispõem de menos tempo para se concentrarem nos seus próprios procedimentos de

candidatura e aprofundam ainda mais a sua necessidade de proteção e apoio (UN Women,

2016, p. 14).

Além disso, a integração social e económica de mulheres e meninas migrantes,

refugiadas e requerentes de asilo também depende de seu acesso à saúde, residência, educação

bem como a cursos de idiomas e outros programas de integração. No entanto, o acesso das

mulheres a esses direitos é muitas vezes difícil. As barreiras estão relacionadas com o seu

nível de educação e, em certos casos, analfabetismo, confusão entre direitos associados a

diferentes estatutos migratórios entre migrantes e funcionários, acesso a serviços, falta de

informação sobre a organização dos serviços de saúde e sobre o custo desses serviços. Os

profissionais de saúde que trabalham com mulheres migrantes também precisam ser formados

para responder a necessidades específicas, como cuidar de mulheres que foram confrontadas

com múltiplas formas de violência (Conselho Europeu, 2017, p. 11).
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Uma médica e coordenadora da Organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) na

Missão em Atenas, na Grécia, chamada Fouzia Bara, compartilhou a sua experiência no

atendimento de mulheres refugiadas. O centro em que ela trabalha fornece apoio à saúde

reprodutiva e serviços de medicina, em geral, para pessoas que estão em movimento e

originárias de diversos países diferentes:

Cada mulher que encontramos, é um espelho de nós mesmas, porque nós podemos ser uma dessas

mulheres, já que compartilhamos os mesmos objetivos: saúde para a nossa família e para nós mesmas.

O centro de cuidado diário de Atenas é um centro médico que oferece um pacote de serviços para

pessoas que estão em movimento. Essas mulheres que nos procuram, vem de contextos muito

complicados. Elas tiveram jornadas muito difíceis. Todas sofreram algum tipo de violência ou

testemunharam algum tipo de violência. Frequentemente, essas mulheres já conheciam o MSF,

porque durante a sua jornada, elas encontraram alguns de nossos colegas na Síria, Iraque, Jordânia,

Turquia. Frequentemente elas falam: estou a espera do próximo trem e eu não sei aonde eu vou ou

onde irei terminar. Muitas delas, preferem durante esta jornada evitar engravidar porque elas não

sabem o que vai acontecer e não têm capacidade de visualizar o seu futuro. Muitas mulheres

vulneráveis, como as isoladas dos campos, infelizmente sofrem um grande risco de sofrerem violência

sexual ou assaltos. Então, algumas tem medo e as leva a depressão. Algumas estão lidando com a

situação e apenas preferem não pensar sobre isso. Então, essas mulheres quando vêm aqui, elas não

estão a procura apenas de serviço médico, mas estão à procura de pessoas que se preocupam com elas,

que levam em consideração suas histórias, que tenha respeito sobre a sua cultura e o que carregam

com elas. É muito importante que elas sintam que estão a caminho de suas próprias ginecologistas ou

sua parteira, como se estivessem em casa (tradução nossa, MSF, 2018).

Deve-se lembrar que são muitas as organizações e instituições agindo de forma

simultânea no terreno e, por isso, as experiências das refugiadas e os métodos utilizados por

cada uma delas variam. Inclusive, é importante ressaltar o gap existente em relação à

distribuição de informação, em geral, visto que os mecanismos não foram ajustados para

atender uma população que fala muitos idiomas e é muito móvel.

De acordo com o relatório produzido pelas organizações ACNUR, UNFPA e Women´s

Refugee Comission (2015, p. 13), a distribuição de informações é especialmente complicada

porque nem todos os refugiados e migrantes são registados pelo mesmo pessoal (por

funcionários locais, da UE ou outros) ou nos mesmos organismos, dependendo das restrições

do local. Além disso, embora nalguns lugares a equipa esteja transmitindo ou planeando

transmitir mensagens através de altifalantes nos principais idiomas, isso pode não ser
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suficiente para garantir que as sobreviventes de GBV, por exemplo, se sintam à vontade em

abordar o pessoal para aceder aos serviços e ao suporte necessário.

No âmbito cultural, pode-se citar as barreiras linguísticas como fator limitante, dado

que a capacidade de mulheres e meninas se comunicarem com os prestadores de serviços é

muito menor (o que é muito importante principalmente nos casos de abuso e exploração

sexual), principalmente se o entrevistador for um indivíduo do sexo masculino, impedindo-as

de buscar proteção e assistência adequadas (UN Women, 2017).

Um exemplo disto, foi o relato de uma mulher síria não identificada à Amnistia

Internacional que admitiu não frequentar mais os compromissos de ordem médica por não se

sentir confortável de falar sobre os seus problemas com médicos e intérpretes masculinos e

que, por isso, não compareceria mais às consultas. Um grupo de mulheres iraquianas também

relatou à Amnistia Internacional o quão sentia falta de um intérprete para sua comunicação de

seus problemas e o quanto isto afeta a sua saúde mental:

“Nós nos sentimos totalmente esquecidos. Alguns de nós estão no campo há dois anos e nada
está mudando. Não sabemos o que vai acontecer conosco. Não podemos fazer nada aqui e
nossos filhos estão ficando loucos. E depois de todo esse tempo, mal posso me comunicar
sobre meus problemas, porque ninguém fala a nossa língua ” (Amnistia Internacional, 2018,
p. 23).

A família Khalil também relatou dificuldades em relação à ausência de intérpretes.

Depois de fugir da guerra e violência extrema na Síria, sua terra natal, e depois de vivenciar

uma jornada perigosa a partir da Turquia, em que o barco quase afundou, chegaram a uma

ilha grega. Contudo, entre os membros da família que haviam viajado, tinha uma mulher mais

velha com sérias preocupações neurológicas e psicológicas. Para tentar atendimento médico, a

família passou vários dias ao lado de uma tenda da Cruz Vermelha em que foram prestados

serviços médicos, mas para a sua surpresa, quando a mulher finalmente conseguiu ser

atendida pelos médicos, não havia interpretação disponível (ACNUR; UNFPA; Women´s

Refugee Comission, 2015, p. 13).

Além disso, é importante enfatizar que não só é preciso intérpretes nos serviços

médicos, mas intérpretes do sexo feminino. Azadeh (nome fictício de uma entrevistada que

não referiu a sua origem e percurso) é uma sobrevivente de violência sexual, contou sobre

como sua experiência com um intérprete do sexo masculino foi difícil para ela:
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“Na segunda entrevista, tive que falar sobre os abusos passados que sofri no Irão e a agressão sexual
que vivi na Grécia diante de um intérprete do sexo masculino. Ele não me estava levando a sério. Ele
riu-se de mim. Após a entrevista, fiquei desorientado, muito estressado. Eu nem consegui encontrar
meu apartamento. Após a experiência, pedi repetidamente que uma mulher fizesse a interpretação. Eu
não falaria na frente daquele homem novamente. No final, fui ouvida, mas tive que ser persistente.
Outras mulheres podem não fazê-lo e suas histórias são incontáveis. ” (Amnistia Internacional, 2018,
p. 25)

Assim, pode-se dizer que a falta de intérpretes do sexo feminino, nos campos de

trânsito, nos hospitais e nos abrigos, é também uma barreira social e cultural para o acesso a

serviços essenciais às mulheres refugiadas.

Ainda sobre as barreiras culturais, deve mencionar-se os estereótipos prejudiciais de

género que estão na raíz da violência e discriminação contra as mulheres. Muitas mulheres de

minorias étnicas são restringidas nas suas comunidades devido aos seus códigos culturais,

costumes, religião ou barreiras institucionais nos países anfitriões, pois são percebidas como

diferentes da cultura europeia. Assim, não é possibilitada a este grupo a participação plena e

significativas nas atividades económicas e cívicas. Contudo, conforme aponta o Conselho

Europeu, é importante reconhecer as diferenças que existem entre os grupos para entender a

sua dinâmica, no entanto, isto nunca deve justificar a sua discriminação (Conselho Europeu,

2017, p. 11).

Além das barreiras sociais e culturais, também há uma impreparação dos agentes

responsáveis para receberem e acolherem estas mulheres. Num relatório realizado pela

Women Refugee Comission chamado No Safety for Refugee Women on the European Route:

Report for the Balkans, após uma missão independente, em 2015, realizada na Sérvia e

Eslovénia, foi relatado o despreparo dos agentes governamentais nas fronteiras dos locais de

trânsito para lidar com pessoas em situações vulneráveis.

De acordo com este relatório, o primeiro pessoal que mulheres e meninas refugiadas

encontram nos locais de trânsito são autoridades governamentais, oficiais de fronteira e

polícias que atuam como linha de frente e são responsáveis   por registar e dirigir os

movimentos de um grande número de refugiados. Dentro dos centros de trânsito, a equipe da

Women Refugee Comission reuniu com estes agentes policiais e oficiais militares, os quais

admitiram que não tinham experiência em interagir com refugiados sobreviventes da Gender

Based Violence (GBV) ou outras populações traumatizadas. Agentes, como funcionários do

governo também reconheceram que o grande fluxo de pessoas tinha sobrecarregado as

autoridades de fronteira e outros funcionários dos centros de trânsito que trabalham
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incansavelmente, por muitas horas, fazendo com que estes não tenham capacidade de prestar

o tratamento adequado a estas pessoas (Women Refugee Comission, 2016).

Nesta missão, a equipa do WRC testemunhou agentes policiais gritando com

refugiados no seu próprio idioma ou em inglês (o que a maioria dos refugiados não entende),

que criaram o pânico ao tentar organizar refugiados para embarcar nos transportes. A WRC

também foi informada de que as autoridades locais, às vezes, se comportam de maneira

culturalmente insensível, ao praticar xenofobia ou islamofobia, tendo como resultado a

alienação de mulheres e meninas refugiadas que poderiam estar procurando alguém de

confiança na falta de segurança ao longo do percurso (Women Refugee Comission, 2016).

Além disso, nesta missão, o WRC constatou a péssima infraestrutura dos campos de

trânsito, ao relatar que chuveiros e latrinas raramente são separados por sexo e que, mesmo

quando as latrinas são marcadas para homens ou mulheres, as mulheres refugiadas dizem que

os homens usam latrinas para ambos os sexos indiscriminadamente. Diante desta falta de

organização e respeito, as mulheres e meninas refugiadas admitiram recusar comida e água

por vários dias, a fim de evitar o uso das latrinas, pois consideram inseguras e inadequadas

(Women Refugee Comission, 2016).

No caso da Grécia, dados da Amnistia Internacional (2018), reafirmam que a

superlotação dos campos faz com que atividades diárias como tomar banho ou ir aos lavabos

sejam perigosas, especialmente para mulheres e meninas, pois nem sempre as instalações

possuem fechaduras ou são separados por género, além da falta de iluminação fazendo com

que a caminhada à noite seja arriscada (Amnistia Internacional, p. 16). Conforme relatado por

Adéle, entrevistada pela Amnistia Internacional em 2018:
o chuveiro no acampamento está frio e não há trava. Homens entram quando você está
dentro. Não há luzes nos banheiros. À noite, às vezes vou ao banheiro com minha irmã ou
faço num balde ” (Adéle, campo de Samos, entrevistada em fevereiro de 2018 pela Amnistia
Internacional).

Saman, do Afeganistão, 19 anos, também relatou à Amnistia Internacional sobre as

péssimas condições dentro dos campos:
“Por dois meses, dormimos numa pequena barraca perto do banheiro ... Não havia
eletricidade e fazia muito frio. E quando choveu, a água encharcou a tenda. Agora estamos
em um contentor com outra família de quatro pessoas. Ainda é difícil. Minha mãe sofre de
fortes dores nas costas e não pode subir e descer o acampamento para procurar um médico”
(Saman, 19, entrevistada entre Fevereiro e Agosto de 2018 pela Amnistia Internacional).

A Amnistia Internacional (2018) ao coletar estes relatos afirmou que estas pessoas

estão tendo que lidar com um sistema de receção disfuncional em que não foram equipados

para abrigar pessoas a longo prazo e que, conforme mencionado anteriormente, enfrentam
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obstáculos como a falta de informação adequada e a falta de intérpretes para acesso a serviços

essenciais como de saúde sexual e reprodutiva ou assistência jurídica (Amnistia Internacional,

p. 4).

Ainda sobre as péssimas condições dos campos, Shayla, uma mulher afegã, de 21 anos

de idade, que está atualmente alojada no campo de Moria na Grécia relatou que:

“é muito difícil estar aqui [no campo] sendo uma mulher solteira. Mulheres não estão seguras em
Moria. Estou muito ansiosa. Estou com medo das noites aqui. Eu sinto que alguém vai me atacar e me
machucar. Às vezes, homens que são mais velhos e dos quais eu respeito, passam por mim e
perguntam por um preço. Eles dizem: “Você está sozinha, você é uma prostituta”. Quando falo para a
polícia sobre isso, eles riem de mim.” (Human Rights Watch, 2019).

Outra mulher chamada Ines Marco, membro de uma ONG chamada Women in

Solidarity House presente em Moria, também relatou que:

Uma grande questão para as mulheres aqui é a questão sobre segurança e proteção. Muitas das
mulheres que nos visitam, são vítimas de estupro ou diferentes tipos de violência. Elas já estavam
enfrentando este tipo de problema em seus países de origem, enfrentam o mesmo ao longo da viagem,
e em algum ponto, a Europa não é capaz de protegê-las desse tipo de violência nos campos (Human
Rights Watch, 2019).

Marcy Hersh, oficial de advocacia sénior na Women´s Refugee Comission, em

entrevista concedida à News Deeply, também relatou que quando, ela e o seu colega, visitaram

as mulheres refugiadas nos campos de refugiados na Grécia, ficaram chocados com a situação

em que elas estavam vivendo. De acordo com Marcy, mulheres e meninas estão vivendo em

condições inseguras e péssimas e correm um grande risco de sofrerem violência de género.

Elas estão lutando todos os dias contra o medo, a ansiedade e a incerteza (News Deeply,

2017).

Marcy Hersh, também relatou que conversou com várias mulheres que estavam

grávidas, e que praticamente, todas disseram que desejavam não ter engravidado e que

queriam ter acesso a consultas de planeamento familiar. Contudo, quando Marcy perguntou

aos prestadores de serviços de saúde e grupos humanitários gregos se os métodos de

planeamento familiar estavam disponíveis para as mulheres refugiadas, eles riram por associar

que as mulheres refugiadas do Oriente Médio querem ter o maior número possível de filhos e

que não estão interessadas em planeamento familiar. Nas palavras de Marcy: “As pessoas que

me disseram isso obviamente não haviam conversado com nenhuma mulher refugiada sobre

as suas experiências ou desejos, já que, ouvi repetidas vezes, de mulheres refugiadas, que elas

não queriam engravidar enquanto viviam em condições tão incertas”.
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Outro ponto importante inerente às mulheres refugiadas é o de que as mulheres

também precisam de artigos particulares devido à sua condição biológica, como pensos

menstruais. Contudo, estes itens considerados como não alimentares, não estão disponíveis

em todos os locais de trânsito. Em alguns locais, os agentes disseram que esses artigos

estavam disponíveis, mas não estavam em exibição, e as mulheres refugiadas deveriam

solicitá-los pelo nome. Porém, esta prática pode inibir as mulheres de terem acesso a estes

itens, visto que por uma questão cultural podem sentir-se constrangidas em perguntar, não

saber que esses produtos estão disponíveis ou não querer perguntar a um trabalhador do sexo

masculino por questões culturais, principalmente se estiverem na presença de membros da

família do sexo masculino (Women Refugee Comission, 2016).

Nesse sentido, apesar de comprovado ao longo do relatório que a Sérvia e a Eslovénia,

como países de trânsito, não possuem infraestruturas para hospedar um grande número de

refugiados e requerentes de asilo, nota-se que esta constatação pode ser estendida aos demais

países, uma vez que todos estes localizados na península balcânica ocidental permitem que

mulheres e meninas sejam desnecessariamente vulneráveis à violência e à exploração,

principalmente quando a migração é paralisada por controles mais rigorosos nas fronteiras,

forçando os refugiados a se deslocarem para os centros de trânsito já superlotados (Women

Refugee Comission, 2016).

Contudo, apesar destas enormes dificuldades enfrentadas por mulheres refugiadas, a

violência mais grave a que essas mulheres são submetidas ao longo deste processo é, sem

dúvida, a violência sexual.

O estupro, por exemplo, tornou-se infelizmente parte regular da migração forçada. A

predominância do estupro é tão severa que as mulheres recebem frequentemente

contraceptivos no início de suas jornadas sendo, inclusive, umas das condições pré-

estabelecidas pelos contrabandistas para que elas embarquem nas suas expedições. Isto ocorre

devido ao facto de o estupro ser uma prática que ocorre sistematicamente ao longo deste tipo

de jornada. Deve-se mencionar ainda que as hipóteses de contração de doenças sexualmente

transmissíveis pelas vítimas de estupro são elevadas (Conselho Europeu, 2019, p. 15-16).

Logo no início da crise, em 2015, a ACNUR exteriorizou a sua preocupação com

“testemunhos verosímeis” sobre violência sexual e abuso contra mulheres e crianças

refugiadas e migrantes em deslocamento na Europa, e pediu às autoridades para que
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tomassem medidas para garantir a proteção dessas pessoas. De acordo com Melissa Fleming,

porta-voz do ACNUR, numa coletiva de imprensa em Genebra:

“Crianças refugiadas e migrantes que se deslocam na Europa estão em risco elevado de
violência e abuso, incluindo a violência sexual, especialmente em locais de receção
superlotados ou em muitos locais onde os refugiados e migrantes se reúnem, como parques,
estações de trem, estações de ónibus e estradas” (ACNUR, 2015).

Melissa acrescentou ainda que “a partir de testemunhos e relatórios que temos

recebido, existem casos de crianças envolvidas em prostituição para pagar a contrabandistas e

continuarem a sua jornada, ou porque ficaram sem dinheiro, ou porque foram roubadas”

(ACNUR, 2015).

Um levantamento feito pela UN Office of Drugs and Crime, em 2016, mostra que em

todas as partes da Europa, mulheres e meninas são as mais vulneráveis e as que mais sofrem

com este tipo de violência, conforme exposto no gráfico a seguir (Figura 5):

Figura 5: Vítimas que sofreram exporação sexual por idade e sexo

Fonte: Conselho Europeu 2018b. Report Protecting the Rights of migrant refugee and asylum-seeking women

and girls.

Em 2017, requerentes de refúgio ainda relataram a ocorrência de assédio sexual e

violência nalguns centros de recepção de refugiados nas ilhas gregas, onde tomar banho,

mesmo durante o dia, poderia ser perigoso. O ACNUR recebeu relatórios de 622

sobreviventes de violência de género retidos nas ilhas gregas, sendo que cerca de 30% da
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violência ocorreu depois que a pessoa chegou à Grécia e 80% dos sobreviventes que relataram

violência no país durante a segunda metade do ano eram do sexo feminino (ACNUR, 2018b).

A porta-voz do ACNUR neste período, Cécile Pouilly, em coletiva de imprensa realizada em

Genebra, Suíça, denunciou mais uma vez a falta de segurança das mulheres nos centros de

recepção:

A situação é particularmente preocupante nos centros de recepção e identificação de Moria (Lesbos) e
Vathy (Samos), onde milhares de refugiados permanecem em abrigos precários com segurança
inadequada. Nesses dois centros, os banheiros e as latrinas são áreas proibidas depois do anoitecer
para mulheres e crianças, a menos que estejam acompanhadas. Mesmo tomar banho durante o dia
pode ser perigoso. Em Moria, uma mulher disse às nossas equipes que não tomava banho havia dois
meses por conta do medo (ACNUR, 2018b).

Porém, por mais alarmantes que estes número sejam, a verdade, provavelmente, é

ainda pior, já que a violência sexual é extremamente subnotificada por várias razões. Muitas

mulheres e organizações disseram à Amnistia Internacional que as mulheres relutam em

apresentar queixas formais devido ao estigma social, medo de represálias por parte dos

autores, falta de confiança no sistema de proteção ou porque acreditam que ficarão presas na

Grécia se denunciarem a violência. Além disso, recursos insuficientes de pessoal

especializado nos campos também significa que os sobreviventes da violência de género não

são identificados e, portanto, não recebem a proteção de que precisam (Amnistia Internacional,

2018).

A equipa de avaliação do relatório produzido pela ACNUR, UNFPA e Women´s

Refugee Comission (2015, p. 8), também constatou que haviam poucas evidências de um

programa de prevenção da GBV para refugiados. Na Grécia, assim como na antiga República

Jugoslava da Macedónia, há uma falta de sistemas apoiados pelo governo para identificar e

responder a preocupações com GBV e também uma falta de experiências dos atores

humanitários. Além disso, também foi identificado uma escassez de espaços seguros

dedicados para mulheres e meninas, incluindo espaços para entrevistas confidenciais com

prestadores de serviços, falta de apoio psicossocial e falta de tradutores, incluindo mulheres

tradutoras de persa e árabe, o que dificulta o acesso aos serviços existentes.

Isso acontece num contexto de aumento no número de detectação de tráfico humano

nos últimos anos, dos quais 72% das vítimas eram mulheres e meninas em todo o mundo. De

acordo com dados do Conselho Europeu, em 2016, 66% das vítimas detectadas foram

traficadas para exploração sexual na Europa Ocidental e Meridional enquanto que 70% na

Europa Central e do Sudeste. Mulheres e meninas compunham 94% das vítimas traficadas
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para exploração sexual globalmente e 35% dos traficados para trabalho forçado (Conselho

Europeu, 2017).

Desse modo, nos campos de refugiados, mulheres e crianças não estão a salvo de

agressões físicas e de investidas sexuais e não se sentem seguras, mesmo depois de,

justamente terem fugido desse tipo de violência ou de a ter sofrido ao longo de sua viagem até

a Europa (Hinrichs, 2015). Conforme aponta Hinrichs, o que facilita essa ocorrência:

é o facto de essas mulheres e crianças não disporem de uma rede de contatos sociais, não dominarem

o idioma do país, nem saberem onde procurar ajuda. Os agressores podem ser parceiros violentos,

companheiros de abrigo invasivos, vigilantes em posse das chaves-mestras, ou colaboradores

voluntários que se aproximam de crianças emocionalmente carentes e cometem abuso sexual

(Hinrichs, 2015, online).

Sobre o medo de sofrerem violência sexual a qualquer momento, Aziza, uma jovem de

17 anos da Somália, relatou a Human Rights Watch, que muitas mulheres dormem do lado de

fora das tendas, nas ruas, onde é muito frio, pois não têm outro local para dormir, o que a

deixam vulneráveis a qualquer ação violenta. Ela disse ainda sobre o seu medo dos homens

bêbados: “Nós não temos poder para nos defendermos. Nós tememos por nossas vidas”, disse

Aziza (Human Rights Watch, 2019).

No mesmo sentido, Amanda Muñoz de Toro, membro da ONG FENIX Humanitarian

Legal Aid, apontou à Human Rights Watch que:

as mulheres deveriam supostamente estar alocadas em seções especiais designadas para mulheres
solteiras, mas que devido ao número de pessoas chegando nas ilhas as pessoas estão dormindo nas
ruas. E quando as mulheres são finalmente alojadas, não têm espaço nas seções, e então são lhe dadas
as tendas. Estas tendas às vezes são colocadas entre tendas que alojam homens solteiros, ou ainda
algumas mulheres dormem dentro das tendas destes homens solteiros (Human Rights Watch, 2019).

Em Moria, na Grécia, Anna Pantelia, membro da Organização Médicos Sem

Fronteiras relatou à Infomigrants, em Outubro de 2019, a sua indignação no que tange às

condições em que as mulheres refugiadas se encontram: “Nós não podemos estar num país

europeu e ter mulheres e crianças dormindo em tendas com pessoas que elas não conhecem.

Em tendas sujas sem acesso a sanitários e chuveiros. Você chama isso de Europa? Isto tem

que mudar. O governo grego e a União Europeia devem tomar a responsabilidade por essa

situação” (Infomigrants, 2019).
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Diante deste contexto de vulnerabilidade de mulheres e meninas refugiadas, diversas

instituições internacionais produziram relatórios e relataram a realidade vivida por este grupo

a fim de chamar a atenção da comunidade internacional para este problema. Tanto a ONU,

quanto os governos locais e a União Europeia reconhecem nos seus relatórios a importância

da questão no género para tratar, entender e responder numa crise humanitária.

Inclusive, em 2013, dois anos antes da crise, a Comissão Europeia já alertava sobre as

iniquidades inerentes ao género e a vulnerabilidade sofrida por mulheres e meninas. Num

relatório produzido por esta instituição foi exposto que este grupo sofre vulnerabilidades

diferentes, têm riscos particulares, não têm necessariamente acesso aos mesmos recursos e

serviços, desenvolvem diferentes mecanismos de sobrevivência e possuem capacidades

específicas para darem apoio às suas famílias e comunidades durante e depois do conflito

ou desastre. O relatório também pontua o quão é importante incluir e considerar as questões

de género nas respostas às crises humanitárias, pois significa dar suporte a todos os

grupos vulneráveis de acordo com suas necessidades especiais, melhora a resiliência e

aumenta a sustentabilidade da ajuda, contribui para a diversificação da vivência, prevenção,

educação e capacidade de construção da comunidade e promove a participação de pessoas

vulneráveis na concepção e implementação de políticas humanitárias (Comissão Europeia,

2013).

A Comissão Europeia também alertou que ao negligenciar as questões de género nas

políticas humanitárias, existe um enorme risco de falha na operação, visto que qualquer

análise de um contexto humanitário que não leve em consideração as diferentes necessidades

e capacidades de todos os beneficiários e a heterogeneidade do grupo pode não funcionar. Foi

salientado o quanto é importante analisar as diferentes vulnerabilidades e necessidades, regras,

e responsabilidades entre homens e mulheres e assim desenvolver estratégias adequadas de

proteção e resposta (Comissão Europeia, 2013).

As Nações Unidas também afirmaram e reconheceram que a falta de tempo e

privacidade para criar confiança com as mulheres, o número limitado de pessoal treinado e o

rápido movimento de populações, tornam a identificação de casos, a referência e a prestação

de serviços (incluindo a prestação de cuidados contínuos em vários países ao longo da rota)

muito mais complicados para os atores humanitários quando têm de fornecer serviços

essenciais às mulheres e meninas (UN Women, 2016, p. 15).

Além disso, também reconheceram que existem diferenças entre as mulheres (e entre

os homens), moldadas por idade, estatuto socioeconómico, nível educacional, estado civil,
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nacionalidade/etnia, acesso a recursos e competências, entre outras variáveis, e que os papéis

e poderes de género e as relações entre os grupos podem mudar com o tempo e a geografia,

bem como durante as crises. E que compreender essas distinções é essencial para entender, de

forma mais precisa, o impacto da crise para diferentes grupos e, assim, permitir que as

necessidades e prioridades desses indivíduos sejam supridas de forma eficaz e eficiente

durante a ação humanitária (UN Women, 2016, p. 6).

A Women Refugee Comission, por sua vez, também reconhece que o fechamento de

fronteiras, a discriminação de refugiados devido à sua nacionalidade e outros mecanismos que

desencorajam o direito dos refugiados de pedir asilo, não apenas violam o direito

internacional, como aumentam o risco destas mulheres sofrerem violência com base no

género, exploração, morte ao longo da rota e deportação de volta a situações traumáticas

(Women´s Refugee Comission, 2016).

Na Grécia, além da ajuda internacional e do governo, é preciso mencionar que

existem centros atuando como Organizações Não-Governamentais criadas e geridas apenas

para e por mulheres, tanto nas ilhas como no continente, que oferecem suporte e serviços que

mudam a vida de muitas pessoas ao fornecer intervenções e atividades que as capacitem.

Estes centros fornecem uma gama de serviços que podem ajudar as mulheres a reconstruir as

suas vidas, incluindo apoio psicológico e jurídico, aulas para aprender o idioma e informações

cruciais sobre saúde sexual e reprodutiva. Além disso, esses centros comunitários, tornaram-

se espaços em que mulheres podem se reunir com segurança, fornecendo informações

completas sobre o sistema de receção de asilo e como obter ajuda, e estabelece novas redes de

suporte, desempenhando um papel importante para a sua adaptação a um ambiente

desconhecido (Amnistia Internacional, 2018, p. 33).

Um destes centros é o Melissa Network. A Rede Melissa, foi criada por mulheres

gregas e não gregas para oferecer um refúgio seguro às mulheres que tentam fazer uma nova

vida num novo país, e tem como principal objetivo capacitar e ajudar as mulheres a

assumirem o controle das suas próprias vidas. Um outro exemplo, é o centro de mulheres

refugiadas de Bashira, em Lesbos que oferece um lugar para relaxar, tomar um banho e fazer

novos amigos - uma pausa essencial as dificuldades diárias do acampamento (Amnistia

Internacional, 2018, p. 37).

Estes centros ocupam uma posição integradora muito importante para a comunidade

refugiada. Conforme exposto por uma refugiada não identificada à Amnistia Internacional,
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estes centros não só ajudam pessoas como também estimulam as que foram ajudadas a

repassar o conhecimento que aprenderam:
Para mim, Melissa é como a mãe de um bebé que não pode andar. Eles
pegaram minha mão e me ajudaram a andar...quero fazer coisas boas. Eu
quero ensinar às mulheres que elas não são fracas. Que eu aprendi aqui na
Melissa (Amnistia Internacional, 2018, p. 37).

Além disso, estes centros também ajudam a empoderar as mulheres e a lutarem pelos

seus direitos. Isto pode ser exemplificado com o caso da Soraya, uma jovem mulher afegã que

vive em Atenas com seu marido e três filhos, que, depois de um tempo vivendo nos campos,

foi finalmente transferida para um apartamento em Atenas na Grécia. Ela disse à Amnistia

Internacional que não tem medo de falar abertamente sobre os direitos das mulheres, algo que

seria impensável para ela antes.
“As mulheres têm direitos. Eu quero decidir sobre o meu futuro. O mais importante é
conseguir isso e que os homens também entendam ... Como mulheres, temos que lutar para
alcançar nossos direitos, para nós e para nossos filhos. O meu sonho, para mim e para todas a
mulheres, é ter a liberdade de tomar nossas próprias decisões”.

Portanto, a grande maioria das Organizações, sejam elas Governamentais ou Não

Governamentais, Instituições e governos locais reconhecem que as mulheres são um grupo

vulnerável diante da crise dos refugiados europeias e reconhecem que precisam de uma

proteção especial, porém apesar desta pressão internacional e produção científica sobre o

assunto, ainda existem contradições no que refere à prática, principalmente no que tange à não

inclusão da perseguição com base no direito internacional através da Convenção de 1951 e do

Protocolo de 1967.
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CONCLUSÃO

Conforme vimos no primeiro capítulo, o género é um termo que está ligado

intrinsicamente com as diferenças e as hierarquias de poder e acesso a recursos entre homens

e mulheres, sendo o primeiro sempre beneficiado nesta relação. O ser caracterizado como

feminino, não só enquanto mulher, enfrenta opressões devido às suas características serem

menos valorizadas socialmente do que as características vinculadas ao ser masculino.

As mulheres, ao reconhecerem esta opressão, passaram a organizar-se principalmente

para questionar a sua inferioridade social e política, dando início a movimentos feministas.

Num primeiro momento, no meio do sufrágio universal, passaram a questionar a inclusão das

mulheres no espaço político e a reivindicar o papel do Estado para a garantia de seus direitos,

o que deu início ao movimento conhecido como feminismo liberal. Simultaneamente,

inspiradas pelas obras de Marx e Engels, surgiram as feministas socialistas em que passaram a

questionar as relações de trabalho desproporcionais entre homens e mulheres, principalmente

pelo facto da segunda assumir também uma carga horária doméstica não remunerada e se

tornarem submissas face à figura masculina, devido à dependência económica, o que serviria

apenas aos interesses masculinos dentro da lógica capitalista. Na década de 60, surgiram ainda

as feministas radicais como oposição às feministas liberais, pois discordavam que o Estado, e

as suas leis, eram o principal entrave para a garantia de direitos das mulheres. Para esta

corrente, as mulheres eram oprimidas devido ao patriarcado, ou sistema generalizado de

dominação masculina, de modo que defendiam a autonomia e libertação das mulheres das

normas masculinistas e heteronormativas.

Nos anos 80, a discussão tornou-se mais complexa. As feministas passaram a

considerar diversas variáveis que perpassam a questão do género como a raça, localização

geográfica, sexualidade e etnia, desencadeando movimentos feministas póscoloniais e

pósmaterialistas. O feminismo póscolonial trouxe uma abordagem em que enfatizou o quanto

que em países mais pobres em que a desigualdade económica é maior, a opressão das

mulheres é mais intensa. As pósmodernas enfatizaram a distinção dicotómica binária entre

homem e mulher e passaram a questionar as diversas variáveis que poderiam existir dentro da

sexualidade, as quais, devido a esta expansão de caracterização, não seria possível uma

definição única do termo mulher. Dentro de ambas as abordagens, é imprescindível uma

análise que considere questões diversas inerentes ao género do indivíduo como a sua raça,
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classe, nacionalidade, etnia, sexualidade, entre outras, visto que a partir dessas

intersecionalidades são construídas as hierarquias sociais dentro dos sistemas de poder

mundial.

O ecofeminismo, por sua vez, trouxe uma abordagem em que se questiona a relação

entre a mulher e a natureza, e tenta mostrar como que os impactos ambientais são mais

prejudiciais às mulheres e o quanto esta ideia, de que a mulher é associada à natureza, é uma

construção social.

Assim, a partir do desenvolvimento de todas estes movimentos globalmente, as

Relações Internacionais, a partir da década de 80, não pôde mais negligenciar o impacto das

relações individuais na política internacional, principalmente as questões que envolvem a

violência com base no género. A disciplina de Relações Internacionais precisou entender,

enquanto área de conhecimento de caráter social, que a sua teoria não poderia ser de

senvolvida com base nas ciências exatas, pois, a partir do momento em que os indivíduos vão

sendo analisados, devem ser considerados os múltiplos fatores relacionados com as respetivas

realidades multifacetadas e complexas. Ao seguir este pensamento, vimos que a inserção da

questão do género dentro das Relações Internacionais surgiu dentro da abordagem

construtivista, considerado o quarto debate teórico da disciplina. O construtivismo valoriza a

relação entre ideias e factos na sua análise e prioriza as relações humanas. Dentro desta

abordagem, a teoria feminista evidenciou as construções sociais masculinistas e patriarcais

presentes na política doméstica e externa. Uma das frases mais emblemáticas introduzida por

Cynthia Enloe foi a afirmação de que “tudo que é pessoal é internacional”, pois deu voz a

questões que eram negligenciadas pelo Estado por serem questões de caráter privado e não

público, como a violência doméstica, os abusos sexuais e estupros em missões militares, a

situação de mulheres casadas com diplomatas, mulheres ativistas, entre outras situações.

Assim, pode-se dizer que uma das maiores contribuições das feministas na ciência política

internacional foi o reconhecimento das atividades consideradas como privadas serem políticas.

As feministas evidenciaram o patriarcado dentro da esfera política e o quanto que as práticas

individuais inicialmente consideradas como domésticas têm impactos na esfera global. Outro

ponto fundamental inserido pelas feministas dentro da política internacional ocorre no âmbito

da produção do conhecimento, visto que tais autoras perceberam que as mulheres não só

precisam ocupar os espaços políticos, como também refazer as práticas e os costumes

presentes dentro das instituições, pois, caso contrário, as mulheres continuariam a reproduzir

uma lógica patriarcal.
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Além disso, entre as abordagens diferenciadas que as feministas trouxeram para as

Relações Internacionais, podemos citar a análise sobre a questão do género na guerra, a

relação do género com a paz, o alargamento do escopo do conceito de segurança internacional,

a crítica das características do modelo ocidental de masculinidade no Estado dentro da

abordagem positivista, a questão do género dentro das Teorias das Relações Internacionais, ao

considerar que o realismo é associado às características masculinas (sobretudo na análise das

esferas pública e privada e a hierarquização social com base no género), em que há um

predomínio do papel masculino na política internacional.

Conforme demonstrado no capítulo três, diante do aumento de conflitos no Médio

Oriente a partir de 2015, mulheres e meninas tornaram-se potenciais vítimas de uma série de

violências, de caráter social, cultural, psíquico e sexual. Vimos que estas mulheres e meninas,

sofreram, e sofrem, violências e opressões durante toda a jornada migratória, tanto antes,

quanto durante e depois da jornada, estritamente relacionadas ao género e que depois do

assentamento ainda enfrentam barreiras culturais, linguísticas, sanitárias, económicas, legais e

securitárias.

Ao considerar a teoria com o nosso estudo de caso, o caso das mulheres refugiadas,

em que a maioria é de origem do continente africano ou do Médio Oriente, é um exemplo de

como as mulheres ao redor do mundo sofrem opressões diferentes principalmente com base

na sua localização geográfica e cultura, visto que, normalmente, os movimentos migratórios

são caracterizados maioritariamente por deslocamentos de pessoas do Sul Global para países

ricos. No caso deste trabalho retrata um movimento de pessoas originárias do continente

africano e do Médio Oriente, em direção à Europa, através do Balcãs Ocidentais.

Também vimos que mesmo com os inúmeros relatos de mulheres concedidos a

diversas instituições, existe o reconhecimento internacional de que as mulheres são mais

vulneráveis e sofrem mais perseguição com base no género. Os inúmeros relatórios

produzidos ressaltam as diferentes necessidades e acessos entre mulheres e homens durante a

crise humanitária de refugiados na Europa e que ainda não há uma proteção legal

internacional sobre a perseguição com base na violência de género, visto que a Convenção

Internacional de 1951 considera apenas cinco motivos de perseguição para um indivíduo

requerer refúgio: raça, religião, nacionalidade, social ou política.

Ao abarcar apenas cinco motivos de perseguição com base na raça, nacionalidade,

religião, opinião política e pertença a um grupo específico, a Convenção não abarca mulheres
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que fogem dos seus lugares de origem devido ao medo de sofrerem abusos ou violências

sexuais. Devido a esta omissão, vimos que as mulheres têm muita dificuldade em adquirir o

estatuto de refugiadas já que não são consideradas oficialmente como um grupo vulnerável.

Ainda que o ACNUR tenha reconhecido, através das suas Diretrizes a necessidade de

proteger mulheres e meninas refugiadas, não preenche a lacuna jurídica existente ao não

prever um embasamento legal suficiente para as mulheres e meninas seguirem com as

denúncias de violação e opressão. Como consequência, ao invés das mulheres justificarem a

sua fuga com base nos reais motivos de perseguição, elas tentam encaixar as suas

perseguições com base no género nas determinações da Convenção de 1951, o que não deixa

de ser uma opressão à sua vivência e um obstáculo para o acesso ao asilo.

Assim, apesar destas recomendações feitas tanto pelas agências da ONU como pelos

órgãos da União Europeia, na prática, as mulheres e meninas refugiadas ainda enfrentam os

mesmos problemas no processo de refúgio e não são consideradas legalmente como um grupo

vulnerável. A ausência de uma regra especifica e geral internacional, seja por parte das

Nações Unidas, ou por parte da União Europeia, faz com que o tratamento de refúgio de

mulheres e meninas seja completamente subjetivo e adotado de maneira informal pelas

autoridades locais. Isto realça a estrutura social com base no patriarcado, que institucionaliza

a autoridade dos homens em relação às mulheres, e inibem estas de poderem admitir a razão

pela qual foram obrigadas a sair das suas raízes e de as proteger, de facto, dessa perseguição.

Além disso, essa admissão permitir-lhes-ia que: fosse garantido um direito humano no lugar

de destino; não tivessem de conviver com o medo de ser revelada a mentira do seu pedido de

asilo; e a violência física e mental vivenciada não se repetisse. Assim, a criação e conservação

de leis e políticas que protejam as mulheres é fundamental, uma vez que elas permanecem

vítimas da violência em razão do seu género.

Apesar dos esforços para combater a violência contra meninas e mulheres refugiadas,

ainda há muito para fazer e evoluir, inclusive, no processo de aceitação social dos imigrantes

e refugiados, com a desmistificação do imigrante que traz violência, que rouba empregos, que

é foragido, argumentos, principalmente, utilizados pela extrema-direita europeia. Esses

discursos apenas disseminam intolerância e preconceito, e fragilizam ainda mais quem já está

em uma condição extremamente frágil.

Conforme apontado pelo Conselho Europeu (2017, p. 10), o refúgio pode ter efeitos

tanto positivos quanto negativos para mulheres e meninas e isto dependerá apenas das
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políticas de asilo implementadas por cada país. Caso sejam implementadas as políticas

corretas, pode dar-lhes um grau maior de independência, seja económica ou pessoal. Mas, já

no caso de medidas incorretas, ao colocá-las sob a dependência legal e económica dos

maridos, resultará na diminuição das suas capacidades e no aumento da pobreza. Assim, a

chave está na implementação das medidas certas para que a população se integre de uma

maneira natural e com impactos positivos na comunidade. Para isso é preciso que o Estado, a

sociedade, as agências humanitárias, as Organizações Governamentais e Não Governamentais

e os blocos regionais trabalhem em conjunto nesse processo para pôr em prática as medidas

de proteção já listadas nos seus relatórios e diretrizes. Também é preciso aumentar e qualificar

o pessoal que lida com os refugiados e a disponibilidade dos serviços para garantir que as

mulheres, meninas e outros grupos vulneráveis sejam protegidos, a partir do momento em que

chegam até o momento que estejam reassentados em segurança. Sem isso, mulheres e

meninas correm um sério risco de violência e exploração por tempo indeterminado, já que os

riscos estão presentes em todas as etapas da jornada.

Sugerimos que, em vez de tratar os refugiados apenas como uma população

homogénea em trânsito, os governos e instituições, em colaboração com a União Europeia e

outros países europeus, implementem soluções de longo prazo para o reassentamento de

refugiados, como o incentivo a cursos de idiomas, programas de assistência ao emprego,

acesso das crianças refugiadas à educação, acesso a cuidados de saúde e uma infinidade de

outros serviços de apoio necessários para uma população deslocada e traumatizada,

especialmente para aqueles que sofreram muitos abusos como mulheres e crianças.

Falar da mulher refugiada é, portanto, falar de desigualdades profundas. A subjugação

e violação de direitos dessas mulheres são resultado das interações entre o sexismo, o racismo,

e outras variantes discriminatórias e degradantes. Daí a necessidade de contemplá-las no

escopo do discurso feminista, de pensar e discutir as suas experiências de vida e necessidades.

Só quando as mulheres foram reconhecidas como um grupo político, poderemos falar das

mulheres refugiadas como sujeitos de direito, e não mais como sobreviventes de estruturas

patriarcais e instituições estatais que, em nome da sua soberania, aprofundam desigualdades e

vulnerabilidades à medida que dificultam seu assentamento seguro e sua legalização.



124

FONTES

Fontes documentais:

Acordo Europeu Relativo à Supressão de Vistos para os Refugiados (1959). Disponível em:
<http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/acordo-europeu-relativo-supressao-de-vistos-
para-os-refugiados-0>. Acessado em Março de 2020.

Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a Refugiado (1980).
Disponível em: <http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/acordo-europeu-sobre-
transferencia-de-responsabilidade-relativa-refugiados-0>. Acessado em Março de 2020.

ACNUR (2013). Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems. Disponível em:
<https://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-
credibility-assessment-eu-asylum-systems.html >. Acesso em Dezembro de 2019.

ACNUR (2015). Relatos de violência sexual contra mulheres e crianças refugiadas
preocupam ACNUR. Diposnível em: <https://nacoesunidas.org/relatos-de-violencia-sexual-
contra-mulheres-e-criancas-refugiadas-preocupam-acnur/>. Acesso em Dezembro de 2019.

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR); Women´s Refugee
Comission; Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) (2015). Women´s Refugee W.
Initial Assessment Report: Protection Risks for Woman and Girls in the European Refugee
and Migrant Crisis. Greece and Former Yuguslav Republic of Macedonia. Disponível em:
<https://www.unhcr.org/569f8f419.html#_ga=2.138111026.300917153.1590499632-
1629184681.1590499632>.

ACNUR (2017). Uma em cada cinco refugiadas e vitima de violencia sexual no mundo.
Disponível em: < https://www.acnur.org/portugues/2017/06/23/uma-em-cada-cinco-
refugiadas-e-vitima-de-violencia-sexual-no-mundo/>. Acessado em: Outubro de 2019.

ACNUR (2018). Protegendo Refugiados no Brasil e no Mundo. Disponível em:
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-
Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf >.

ACNUR (2018). 6 pessoas morreram por dia tentando atravessar o Mediterrâneo em 2018.
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acnur-6-pessoas-morreram-por-dia-tentando-
atravessar-o-mediterraneo-em-2018/>. Acesso em maio de 2020.

ACNUR (2018b). Mulheres e crianças sofrem violência sexual em centros de refugiados na
Grécia. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-e-criancas-sofrem-violencia-
sexual-em-centros-de-refugiados-na-grecia/>. Acessado em Dezembro de 2019.

ACNUR (2019). Relatos de violência sexual contra mulheres e crianças refugiadas.
Disponível em <https://www.acnur.org/portugues/2015/10/26/relatos-de-violencia-sexual-
contra-mulheres-e-criancas-refugiadas-preocupam-acnur/ >. Acesso: Outubro de 2019.

http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/acordo-europeu-relativo-supressao-de-vistos-para-os-refugiados-0
http://gddc.ministeriopublico.pt/instrumento/acordo-europeu-relativo-supressao-de-vistos-para-os-refugiados-0
http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/acordo-europeu-sobre-transferencia-de-responsabilidade-relativa-refugiados-0
http://www.ministeriopublico.pt/instrumento/acordo-europeu-sobre-transferencia-de-responsabilidade-relativa-refugiados-0
https://nacoesunidas.org/relatos-de-violencia-sexual-contra-mulheres-e-criancas-refugiadas-preocupam-acnur/
https://nacoesunidas.org/relatos-de-violencia-sexual-contra-mulheres-e-criancas-refugiadas-preocupam-acnur/
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://www.acnur.org/portugues/2017/06/23/uma-em-cada-cinco-refugiadas-e-vitima-de-violencia-sexual-no-mundo/
https://www.acnur.org/portugues/2017/06/23/uma-em-cada-cinco-refugiadas-e-vitima-de-violencia-sexual-no-mundo/
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf
https://nacoesunidas.org/acnur-6-pessoas-morreram-por-dia-tentando-atravessar-o-mediterraneo-em-2018/
https://nacoesunidas.org/acnur-6-pessoas-morreram-por-dia-tentando-atravessar-o-mediterraneo-em-2018/
https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-e-criancas-sofrem-violencia-sexual-em-centros-de-refugiados-na-grecia/
https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-e-criancas-sofrem-violencia-sexual-em-centros-de-refugiados-na-grecia/
https://www.acnur.org/portugues/2015/10/26/relatos-de-violencia-sexual-contra-mulheres-e-criancas-refugiadas-preocupam-acnur/
https://www.acnur.org/portugues/2015/10/26/relatos-de-violencia-sexual-contra-mulheres-e-criancas-refugiadas-preocupam-acnur/


125

ACNUR (2019b). Os 5 compromissos do ACNUR com mulheres refugiadas. Disponível
em:< https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/dmr-20110/os-5-compromissos-do-
acnur-com-mulheres-refugiadas/ > . Acesso em 29 de Dezembro de 2019.

Amnistia Internacional (2018). I want to decide my future Report. Disponível em:
<https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/>.

Amnistia Internacional (2014). Histórico Tratado sobre o Comércio de Armas entrou em vigor.
Disponível em: <https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/atuacao/assinado-tratado-sobre-
comercio-de-armas/>.

Banco Mundial. Gender-Based Violence. Disponível em:
<https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-
girls>. Acessado em 28 de Janeiro de 2020.

Comissão Europeia (2013). Gender: Different Needs/Adapted Assistance. Thematic Policy
Document Number 6. Disponível
em:<https://europa.eu/capacity4dev/dgecho_genderage_wg/documents/gender-humanitarian-
aid-different-needs-adapted-assistance>.

Comissão Europeia. Identification of Applicatns (EURODAC). Disponível em: <
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-
applicants_en>. Acessado em 07 de Janeiro de 2020.

Convenção de Dublin (1997/C/254/01). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN>. Acessado em Dezembro
de 2019.

Convenção Europeia Sobre Funções Consulares e Protocolos Adicionais (1967). Disponível
em:<http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_
europ_funcoes_consulares_e_protocolos.pdf>. Acessado em Março de 2020.

Comissão Europeia (2016). Relocation and Resettlement: EU Member States urgently need to
deliver. Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_829>.
Acessado em Maio de 2020.

Conselho Europeu (2018). Protecting the rights of Migrant, refugee and Asylum Seeking
women and girls: Key Reccomendations. Disponível em: <https://rm.coe.int/prems-143019-
gbr-2573-femmes-migrantes-brochure-version-abrege-web-a5-/1680994840>. Acessado em
28 de Dezembro.

Gender Equality Division of the Council of Europe (2019). Migrant, Refugee and Asylum
Seeking Women and Girls in Europe. Institute of Political Studies - Strasbourg. Disponível:
<https://edoc.coe.int/en/refugees/8053-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylum-
seeking-women-and-girls.html>.

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (1979).
Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2013/03/convencao_cedaw.pdf>.

https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/dmr-20110/os-5-compromissos-do-acnur-com-mulheres-refugiadas/
https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/dmr-20110/os-5-compromissos-do-acnur-com-mulheres-refugiadas/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/atuacao/assinado-tratado-sobre-comercio-de-armas/
https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/atuacao/assinado-tratado-sobre-comercio-de-armas/
https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-girls
https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/violence-against-women-and-girls
https://europa.eu/capacity4dev/dgecho_genderage_wg/documents/gender-humanitarian-aid-different-needs-adapted-assistance
https://europa.eu/capacity4dev/dgecho_genderage_wg/documents/gender-humanitarian-aid-different-needs-adapted-assistance
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=EN
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_europ_funcoes_consulares_e_protocolos.pdf
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_europ_funcoes_consulares_e_protocolos.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_829
https://rm.coe.int/prems-143019-gbr-2573-femmes-migrantes-brochure-version-abrege-web-a5-/1680994840
https://rm.coe.int/prems-143019-gbr-2573-femmes-migrantes-brochure-version-abrege-web-a5-/1680994840
https://edoc.coe.int/en/refugees/8053-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylum-seeking-women-and-girls.html
https://edoc.coe.int/en/refugees/8053-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asylum-seeking-women-and-girls.html
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencao_cedaw.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencao_cedaw.pdf


126

Convenção de Istambul (2015) ou Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o
Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica.

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Disponível em
<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acessado em maio de 2020.

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-
1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acessado em: Dezembro
2020.

Diretrizes sobre a Proteção Internacional na Perseguição de Gênero (2001). ACNUR.
Disponível em: <https://www.unhcr.org/3d58ddef4.pdf.>. Acessado em Maio de 2020.

European Womens Lobby (2018). GirlsVoices: Meeting Needs of Migrant Girls on the Move.
Disponível em:< https://www.womenlobby.org/?lang=en>.

Fórum Económico Mundial (2015). Will Germany stick with its open-door refugee policy?.
Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2015/12/will-germany-stick-with-its-
open-door-refugee-policy/>. Acessado em Dezembro de 2019.

HINRICHS, Beate (2016). In: DEUTSCHE WELLE. Opinião: mulheres e crianças sofrem
violência em abrigos de refugiados. Publicado em 11 out 2015. Disponível em:
<https://www.dw.com/pt-br/opini%C3%A3o-mulheres-e-crian%C3%A7as-sofrem-
viol%C3%AAncia-em-abrigos-de-refugiados/a-18775811>. Acessado em Maio de 2020.

Human Rights Watch. Women at Risck: Moria Refugee Camp. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg>. Acesso em Maio de 2020.

Médicos Sem Fronteiras (2018). Because I am a Women. Disponível em:
<http://becauseimawoman.msf.org/en/>. Acessado em Abril 2020.

New Internationalist (2019). For Women Seeking Refuge in Spain, A Trail of Peril Awaits.
Disponível em: <https://newint.org/features/2019/02/11/feature-women-seeking-refuge-spain-
trail-peril-awaits>. Acesso em Junho de 2020.

Observatório das Migrações (2019). Enquadramento Legal e Institucional dos Refugiados.
Disponível em: <https://www.om.acm.gov.pt/-/581889>. Acessado em 26 de Dezembro.

Organização Internacional para as migrações (2009). Glossário sobre Migração: Direito
Internacional da Migração. Genebra, Suíça.

Public Radio International. Mothers and babies lack basic needs in Greek refugee camps.
Disponível em: <https://www.pri.org/stories/2019-07-22/mothers-and-babies-lack-basic-
needs-greek-refugee-camps >. Acesso: Outubro 2019.

Regulamento (CE) N.° 343/2003 do Conselho Europeu. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003R0343>. Acessado em: Dezembro
2019.

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
https://www.unhcr.org/3d58ddef4.pdf.
https://www.womenlobby.org/?lang=en
https://www.weforum.org/agenda/2015/12/will-germany-stick-with-its-open-door-refugee-policy/
https://www.weforum.org/agenda/2015/12/will-germany-stick-with-its-open-door-refugee-policy/
https://www.dw.com/pt-br/opini%C3%A3o-mulheres-e-crian%C3%A7as-sofrem-viol%C3%AAncia-em-abrigos-de-refugiados/a-18775811
https://www.dw.com/pt-br/opini%C3%A3o-mulheres-e-crian%C3%A7as-sofrem-viol%C3%AAncia-em-abrigos-de-refugiados/a-18775811
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg
http://becauseimawoman.msf.org/en/
https://newint.org/features/2019/02/11/feature-women-seeking-refuge-spain-trail-peril-awaits
https://newint.org/features/2019/02/11/feature-women-seeking-refuge-spain-trail-peril-awaits
https://www.om.acm.gov.pt/-/581889
https://www.pri.org/stories/2019-07-22/mothers-and-babies-lack-basic-needs-greek-refugee-camps
https://www.pri.org/stories/2019-07-22/mothers-and-babies-lack-basic-needs-greek-refugee-camps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003R0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003R0343


127

Regulamento (UE) Nº 604/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em: <
https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:PT:PDF>.
Acessado em: Dezembro de 2019.

UNICEF (2019). Latest statistics and graphics on refugee and migrant children. Disponível
em: <https://www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-and-
migrant-children>. Acesso em Junho de 2020.

UN WOMEN (2016). Gender Assessment of the Refugee and Migration Crisis in Serbia and
FYR Macedonia. Disponível em: <https://eca.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2016/01/gender-assessment-of-the-refugee-and-migration-crisis-in-
serbia-and-fyr-macedonia>.

UN WOMEN (2017). Report on The Legal Rights of Women and Girls Asylum Seekers in The
European Union. Disponível em: <https://eca.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2017/03/report-on-the-legal-rights-of-women-and-girl-asylum-seekers-in-
the-european-union>.

UN WOMEN (2019). Ação Humanitária. Disponível em<
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/humanitarianaction/en/index.html>.
Acessado em: Outubro de 2019.

UN WOMEN (2020). Global Norms and standards: Ending Violence Against Women.
Disponível em: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-
women/global-norms-and-standards. Acessado em Maio de 2020.

United Nations Population Fund (2019a). Gender-Based Violence. Disponível em:
<https://www.unfpa.org/gender-based-violence>. Acessado em Maio de 2020.

United Nations Population Fund (2019). The Inter-Agency Minimum Standards for Gender-
Based Violence in Emergencies Programming. Disponível em:
<https://www.unfpa.org/minimum-standards>.

United Nations Populations Fund (2020). Reporting on Gender Based Violence in
Humanitarian Settings. Disponível em: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Journalists_Handbook_-_March_8_-_English.pdf>.

Women´s Refugee Comission (2019). No safety for Refugee Women on the European Route:
Report from the Balkans. Disponível em: <https://rm.coe.int/report-migrant-women-scpo-jan-
2019/168092d8cd>.

Fontes/Testemunhos Orais

Amnistia Internacional (AI):

- Testemunho de Yara (nome fictício) consultado em relatório “I Want to Decide My Future”.
(Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:PT:PDF
https://www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-and-migrant-children
https://www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-and-migrant-children
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/01/gender-assessment-of-the-refugee-and-migration-crisis-in-serbia-and-fyr-macedonia
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/01/gender-assessment-of-the-refugee-and-migration-crisis-in-serbia-and-fyr-macedonia
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/01/gender-assessment-of-the-refugee-and-migration-crisis-in-serbia-and-fyr-macedonia
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/03/report-on-the-legal-rights-of-women-and-girl-asylum-seekers-in-the-european-union
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/03/report-on-the-legal-rights-of-women-and-girl-asylum-seekers-in-the-european-union
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/03/report-on-the-legal-rights-of-women-and-girl-asylum-seekers-in-the-european-union
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/humanitarianaction/en/index.html
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards
https://www.unfpa.org/gender-based-violence
https://www.unfpa.org/minimum-standards
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Journalists_Handbook_-_March_8_-_English.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Journalists_Handbook_-_March_8_-_English.pdf
https://rm.coe.int/report-migrant-women-scpo-jan-2019/168092d8cd
https://rm.coe.int/report-migrant-women-scpo-jan-2019/168092d8cd
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/


128

-Testemunho de Azdeh (nome fictício) consultado em relatório “I Want to Decide My Future”.
(Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/)

-Testemunho de Adele (nome fictício) consultado em relatório “I Want to Decide My Future”.
(Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/)

-Testemunho de Saman (nome fictício) consultado em relatório “I Want to Decide My
Future”. (Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/)

-Testumunho de refugiada não identificada consultado em relatório “I Want to Decide My
Future”. (Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/)

-Testemunho de Mulher Síria Não identificada consultado em relatório “I Want to Decide My
Future”. (Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/)

-Testemunho de Mulher Não identificada consultado em relatório “I Want to Decide My
Future”. (Amnistia Internacional, 2018, disponível em:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/)

Médicos Sem Fronteiras (MSF):

- Testemunho de Fouzia Bara consultado em relatório em forma de vídeo “Because I am a
Woman” do Médicos sem Fronteiras (Médico sem Fronteiras, 2018, 2’21’’, disponível em
http://becauseimawoman.msf.org/en/).

- Testemunho de Jonquil Nicholl consultado em relatório em forma de vídeo “Because I am a
Woman” do Médicos sem Fronteiras (Médico sem Fronteiras, 2018, 1’20’’, disponível em
http://becauseimawoman.msf.org/en/).

Human Rights Watch

- Testemunho de Aziza, uma jovem de 17 anos da Somália, em vídeo “Women at Risk: Moria
Refugee Camp” (Human Rights Watch, 2019, 3’00’, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s).

- Testemunho de Shayla, uma mulher afeganistã, de 21 anos, em vídeo “Women at Risk:
Moria Refugee Camp” (Human Rights Watch, 2019, 3’00’, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s).

- Testemunho de Amanda Muñoz de Toro, membro da Organização não Governamental
FENIX Humanitarian Legal Aid, em vídeo “Women at Risk: Moria Refugee Camp” (Human
Rights Watch, 2019, 0’00’’ – 3’00’, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s).

- Testemunho de Ines Marco, membro de uma Organização não Governamental chamada
Women in Solidarity House, em vídeo “Women at Risk: Moria Refugee Camp” (Human

https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/9071/2018/en/
http://becauseimawoman.msf.org/en/
http://becauseimawoman.msf.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s


129

Rights Watch, 2019, 0’00’’ – 3’00’, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s).

- Testemunho de Naima, uma jovem de 12 anos de idade, também do Afeganistão, em vídeo
“Women at Risk: Moria Refugee Camp” (Human Rights Watch, 2019, 0’00’’ – 3’00’,
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s).

Infomigrants

- Testemunho de Anna Pantelia, membro da Organização Médicos Sem Fronteiras relatou à
infomigrants em Outubro de 2019, em vídeo “Life at the Moria Refugee Camp, Greece”
(Infomigrants, 2019, (2’57’’ - 3’16’, disponível em
https://www.infomigrants.net/en/post/20287/life-at-the-moria-refugee-camp-greece).

ACNUR, UNFPA e Women´s Refugee Comission

- Testemunho de Farah (nome fictício), uma refugiada afegã, consultado em relatório
intitulado “Initital Assessment Report: Protection Risks for Women and Girls in The
European Refugee and Migrant Crisis” (ACNUR, UNFPA e Women´s Refugee Comission,
2015, disponível em
https://www.unhcr.org/569f8f419.html#_ga=2.138111026.300917153.1590499632-
1629184681.1590499632).

- Testemunho de Fátima, consultado em relatório intitulado “Initital Assessment Report:
Protection Risks for Women and Girls in The European Refugee and Migrant Crisis”
(ACNUR, UNFPA e Women´s Refugee Comission, 2015, disponível em
https://www.unhcr.org/569f8f419.html#_ga=2.138111026.300917153.1590499632-
1629184681.1590499632).

- Testemunho de Oumo (nome fictício), uma jovem de um país da África Subsaariana,
consultado em relatório intitulado “Initital Assessment Report: Protection Risks for Women
and Girls in The European Refugee and Migrant Crisis” (ACNUR, UNFPA e Women´s
Refugee Comission, 2015, disponível em
https://www.unhcr.org/569f8f419.html#_ga=2.138111026.300917153.1590499632-
1629184681.1590499632).

- Testemunho da Família Khalil, de origem síria, consultado em relatório intitulado “Initital
Assessment Report: Protection Risks for Women and Girls in The European Refugee and
Migrant Crisis” (ACNUR, UNFPA e Women´s Refugee Comission, 2015, disponível em
https://www.unhcr.org/569f8f419.html#_ga=2.138111026.300917153.1590499632-
1629184681.1590499632).

https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=gxkmw19ndsg&t=16s
https://www.infomigrants.net/en/post/20287/life-at-the-moria-refugee-camp-greece
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&hid=zwczj%2BwnsU%2BM4kroyAQvCg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2F15DF6615FF80ABA7!2070&wdo=1&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&wdorigin=SDX.Skydrive*Root&wdhostclicktime=1592594161215&jsapi=1&newsession=1&corrid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&usid=e46297f2-49b6-48c7-84f4-10cf9f4ab459&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush


130

Fontes Secundárias

Abreu, Louise (2018). Gênero e a Questão do Refúgio: as lacunas jurídicas de proteção às

mulheres refugiadas. Cadernos de Relações Internacionais/PUC - Rio Edição especial

“Gênero e Sexualidade nas RI” Vol. 2.

Angelin, Rosângela (2014). Mulheres, ecofeminismo e desenvolvimento sustentável diante

das perspectivas de redistribuição e reconhecimento de gênero. Estamos preparados?. Revista

Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica

da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.3, 3º quadrimestre. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica

- ISSN 1980-7791.

Balestero, Gabriela; Gomes, Renata (2015). Violência de Gênero: uma análise crítica da

dominação masculina. Revista CEJ, Brasília, Ano XIX, n. 66, p. 44-49, maio/ago. 2015.

Beauvoir, Simone de (2009). O segundo sexo: a experiência vivida. Tradução de Sérgio

Milliet. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.

Brandão, Ana Paula (2015). The Internal-External nexus in the security narrative of the
European Union. JANUS.NET e-journal of International Relations, Vol. 6, N.º 1,
MayOctober 2015. Disponível em:< observare.ual.pt/janus.net/en_vol6_n1_art1>.

Bourdieu, Pierre (2012). A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kuhner. 11. ed.

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

Bruno, Guido; MARCHI, Ricardo (2016). A Extrema-Direita Europeia perante a crise dos

refugiados. Relações Internacionais, Junho, pp. 039-056.

Butler, Judith P. (2019). Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Editora

Civilização Brasileira. Rio de Janeiro.

Carmali, Sara (2008). O conceito de segurança como «política de excepção» uma avaliação

crítica. Relações Internacionais junho, pp. 113-127. Disponível em:

<http://www.ipri.pt/images/publicacoes/revista_ri/pdf/ri18/RI18_07SCarmali.pdf>.

Castro, Marcus (2001). De Westphalia a Seattle: A Teoria das Relações Internacionais em

Transição. Cadernos do REL. Publicação do Departamento de Relações Internacionais da

Universidade de Brasília, Brasília.

h
http://www.ipri.pt/images/publicacoes/revista_ri/pdf/ri18/RI18_07SCarmali.pdf


131

Cisne, Mirla (2018). Feminismo e Marxismo: apontamentos teórico-políticos para o

enfrentamento das desigualdades sociais. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 132, p. 211-230.

Cravo, Teresa Almeida (2013). Duas décadas de consolidação da paz: as críticas ao modelo
das Nações Unidas. Universitas: Relações Internacionais, UniCEUB, 11, 2. Disponível em:
<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43854/1/Duas%20d%c3%a9cadas%20de%20c
onsolida%c3%a7%c3%a3o%20da%20paz_as%20cr%c3%adticas%20ao%20modelo%20das
%20Na%c3%a7%c3%b5es%20Unidas.pdf>.

Covell, Charles (2004). Hobbes, Realism and The Tradition of International Law. Editora:

Palgrave Macmillan. Nova Iorque.

Engels, Friedrich (1984). A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Coleção

Perspectiva do Homem. Volume 99. Série Ciências Sociais. Edição: 9º. Editora: Civilização

Brasileira S.A. Rio de Janeiro.

Enloe, Cynthia (2014). Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International

Politics. University of California Press. 2º Edição. Los Angeles, California.

Fernandez, M.; Valdez, L. (2016). The International Relations theory under a feminist

approach. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. 11(1), p.45-51.

Fontana, Eduarda, et. Al (2017). A crise migratória no Século XXI: anomalia ou consequência

da Política Internacional? Relações Internacionais Para Educadores (RIPE) ISSN: 2318-9390 |

v. 4. 2017.

Foucault, Michael (2014). História da Sexualidade: a vontade do saber. Editora Paz e Terra.

São Paulo, Brasil.

Gilligan, Carol (1993). In a Different Voice: Psychological Theory and Women´s

Development.

Guzzini, Stefano (2013). Reconstrução do Construtivismo nas Relações Internacionais.

Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, Dourados, v.2. n.3, jul./dez.

Harel-Shalev, Aylet; Ben Gurion. Feminist International Relations Theory. Romaniuk et al.

(eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies.

Hassan, Rasha Mohammad (2008). Clouds in Egypt’s Sky: sexual harassment: from verbal

harassment to rape. Disponível em:<https://cdn.atria.nl/epublications/IAV_B00108826.pdf>.

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43854/1/Duas%20d%c3%a9cadas%20de%20consolida%c3%a7%c3%a3o%20da%20paz_as%20cr%c3%adticas%20ao%20modelo%20das%20Na%c3%a7%c3%b5es%20Unidas.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43854/1/Duas%20d%c3%a9cadas%20de%20consolida%c3%a7%c3%a3o%20da%20paz_as%20cr%c3%adticas%20ao%20modelo%20das%20Na%c3%a7%c3%b5es%20Unidas.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/43854/1/Duas%20d%c3%a9cadas%20de%20consolida%c3%a7%c3%a3o%20da%20paz_as%20cr%c3%adticas%20ao%20modelo%20das%20Na%c3%a7%c3%b5es%20Unidas.pdf
https://cdn.atria.nl/epublications/IAV_B00108826.pdf


132

Hooper, Charlotthe (2001). Manly States: Masculinities, International Relations and Gender

Politics. Columbia University Press. Londres, Inglaterra.

Jackson, Robert. Sorensen, George (2007). Introdução às Relações Internacionais: teorias e

abordagens. Editora Zahar: Rio de Janeiro.

Mendes, Pedro (2012). A (re)invenção das relações internacionais na viragem do século o

desafio do construtivismo. Relações Internacionais. [pp. 105-118].

Meneghel, S. N. et al (2003). Impacto de grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade

de gênero. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 19(4):955-963, jul-ago, 2003.

Monte, Izadora (2010). Gênero e Relações Internacionais: Uma crítica ao discurso tradicional

de segurança. Dissertação de Mestrado. Instituto de Relações Internacionais. Universidade de

Brasília. Brasília.

____________ (2013). O debate e os debates: abordagens feministas para as relações

internacionais. Estudos Feministas, Florianópolis, 21(1): 424, janeiro-abril.

Morgenthau, Hans (2003). Política entre as Nações: a luta pelo poder e pela paz. Fundação

Alexandre Gusmão - FUNAG. Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais. Editora:

Universidade de Brasília.

Narain, Seema (2014). Gender in International Relations: Feminist Perspectives of J. Ann

Tickner. Indian Journal of Gender Studies 21(2) 179–197.

Nasu, Hitoshi (2011). The Expanded Conception of Security and International Law:

Challenges to the UN Collective Security System. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/228162407_The_Expanded_Conception_of_Secur

ity_and_International_Law_Challenges_to_the_UN_Collective_Security_System>.

Nogueira, João; Messari, Nizar (2005). Teoria das Relações Internacionais: Correntes e

debates. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, Brasil.

Oliveira, C.R, et. Al (2017). A nova crise dos refugiados na Europa: o modelo de repulsão-

atração revisitado e os desafios para as políticas migratórias. R. bras. Est. Pop., Belo

Horizonte, v.34, n.1, p.73-98, jan./abr.

Peterson, V. Spike; Runnyan, Anne S. (1999). Global Gender Issues: Dilemas in World

Politics. Colorado: Westview Press.

https://www.researchgate.net/publication/228162407_The_Expanded_Conception_of_Security_and_International_Law_Challenges_to_the_UN_Collective_Security_System
https://www.researchgate.net/publication/228162407_The_Expanded_Conception_of_Security_and_International_Law_Challenges_to_the_UN_Collective_Security_System


133

Rygiel, Kim; Baban, Feyzi; Ilcan, Suzan (2016). The Syrian Refugee Crisis: The EU Turkey

Deal and temporary protection. Disponível em:

<file:///C:/Users/luana/Downloads/SyrianRefugeeCrisis2016.pdf>.

Schwinn, Simone; Costa, Marli (2016). Mulheres Refugiadas e Vulnerabilidade: A dimensão

da Violência de Gênero em situações de refúgio e as estratégias do ACNUR no combate a

essa violência. Revista Signos, Lajeado, ano 37, n. 2.

Souza, Ana Clara (2014). “O pessoal é internacional”: como as teorias feministas

transformam o estudo das Relações Internacionais. Anais do III Simpósio Gênero e Políticas

Públicas. Universidade Estadual de Londrina.

Sylvester, Christine (2004). Feminist International Relations: an unfinished journey. Institute

of Social Studies. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom.

Tickner, J. Ann (2001). Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post Cold

War Era. Columbia University Press.

_____________ (1993). Gender and International Relations: Feminist Perspectives on
Achieving Global Security. Columbia University Press; Edição: Revised ed.

Tolossa, Natalia (2004). A perspectiva construtivista das Relações Internacionais. In: A

Política Europeia de Segurança e Defesa e a Formação da Segurança Coletiva. Dissertação de

Mestrado. Instituto de Relações Internacionais. Pontífica Universidade Católica do Rio de

Janeiro (PUC RIO). Rio de Janeiro.

Torres, Maximiliano (2009). Terceira Margem. Número 20. Rio de Janeiro.

Waever, Ole; Estrada, Rodrigo Duque; Mattos, Fernando Preusser de. Securitização e
dessecuritização. Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, Dourados, v. 4, n.
8, p. 237-275, nov. 2015. ISSN 2316-8323. Disponível em:
<http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/4161>. Acesso em: Março de 2020.

Wendt, Alexander (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge University.
Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom.

Valji, N; De La Hant, L; Moffett, H (2003). Where Are the Women? Gender Discrimination

in Refugee Policies and Practice. Agenda: Empowering Women for Gender Equity No. 55,

Women. The Invisible Refugees. pp. 61-72.

file:///C:/Users/luana/Downloads/SyrianRefugeeCrisis2016.pdf
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes/article/view/4161

	Declaração de honra
	Agradecimentos
	Índice de Figuras (ou Ilustrações) 
	Lista de abreviaturas e siglas 
	ACNUR (2015). Relatos de violência sexual contra m
	ACNUR (2018). 6 pessoas morreram por dia tentando 
	Amnistia Internacional (2014). Histórico Tratado s
	New Internationalist (2019). For Women Seeking Ref
	Observatório das Migrações (2019). Enquadramento L

	UNICEF (2019). Latest statistics and graphics on r
	_____________ (1993). Gender and International Rel

