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RESUMO 

 

 A segurança humana é pauta na agenda antes mesmo da consolidação das Nações 

Unidas, visto que a violência extrema na guerra, assim como o sofrimento humano já faziam 

parte de uma série de discussões em prol da Proteção de Civis (PoC) em situação de guerra. 

Assim a PoC evoluiu para uma discussão ampla que envolve desde segurança alimentar, até as 

questões de gênero e violência sexual. 

 O contexto pós Guerra Fria proporcionou aos teóricos novas perspectivas de discussões 

no cenário internacional, já que as teorias tradicionais centralizadas no Estado não conseguiam 

sustentar, nem solucionar as preocupações com as guerras intraestatais. Assim, outras teorias 

focadas no individuo ganharam espaço e força, como o Feminismo, que levantou as questões 

de gênero em diversas áreas.1 

Segundo Tickner (2001), um dos resultados de gênero no sistema internacional é 

percebido pelos comportamentos dos Estados. Ou seja, o comportamento deles está alinhado 

com os pressupostos da masculinidade hegemônica (um tipo idealizado de masculinidade). 

Todo esse processo comportamental resulta na ausência de vozes femininas no campo de 

estudo, por isso a autora discorda que com o fim da Guerra Fria houve a inserção das mulheres 

no campo das RI, para ela, as mulheres sempre estiveram inclusas, mas não tinham o foco para 

o estudo. 

Com a busca por espaço para as vozes femininas, há paradigmas sendo quebramos ao 

longo da história, tendo em vista que as agendas de segurança internacional e de proteção são 

majoritariamente masculinas. Onde a mulher é vista como objeto a ser protegido, ou até mesmo 

usada como estratégia de guerra através de violência e abusos sexuais. 

 
1 COSTA, Juliana A. da; SELIS, Lara M. R.; SOARES, Samuel A. De Afrodite à Melíade? O Feminismo nos 

Estudos de Segurança. In: MATHIAS, Suzeley K. (Org). Sob o signo de Atena: Gênero na diplomacia e nas 

forças armadas, São Paulo: Editora Unesp, 2009. 



A divisão de gênero entre protetores e protegidos tem como base as narrativas 

tradicionais de segurança. Dessa forma, no âmbito estatal há uma divisão entre aqueles Estados 

que protegem (com poder militar) e os que são protegidos (considerados Estados mais 

vulneráveis). Essa questão serve de justificativa para os combates de guerra, visto que, enquanto 

os homens são incentivados a desenvolver atos heroicos, as mulheres e os grupos considerados 

frágeis, esperam pela proteção e cuidado. Por isso, entender o gênero é essencial para entender 

as motivações da guerra.2 

Além disso, a violência contra a mulher durante o conflito armado ocorre de diversas 

formas, sendo as sexuais, psicológicas e econômicas as mais discutidas. Como se o poder 

colonial fosse somado ao poder patriarcal, sendo o corpo feminino considerado o primeiro 

“território” a ser conquistado pelo homem branco, cristão, europeu e heterossexual.3 Porém, 

outro problema a ser analisado é que mulheres e crianças são a maioria dos refugiados e 

deslocados dos conflitos. 

Enquanto o feminismo parte da premissa de que o mundo é constituído e caracterizado 

por hierarquias sociais que agem em desvantagem das mulheres4, a PoC evolui em paralelo com 

as operações de paz, tendo como respaldo a autorização para utilizar todo os meios necessários, 

dentro das capacidades da missão, para proteger os civis de violência física.5 O contexto geral 

de PoC não define o significado sobre o que é proteger, tampouco amplia o espaço necessário 

para contribuição feminina em novas estratégias. 

Mesmo assim, vozes femininas como da Capitã de Corveta da Marinha brasileira Márcia 

Andrade Braga, conseguiu desenvolver um serviço como defensora militar do gênero na 

República Centro Africana (RCA), mostrando a relevância das contribuições femininas em uma 

operação de paz. Dessa forma, o artigo visa compreender a relação entre a Proteção de Civis e 

o desenvolvimento da igualdade de gênero na segurança internacional, para responder o 
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questionamento: a Proteção de Civis reforça a masculinidade enraizada ou contribui para 

ampliar o espaço feminino na segurança internacional? 

Para melhor compreensão, o artigo parte de uma metodologia de caráter qualitativo-

descritivo, com pesquisas bibliográficas de fontes selecionadas sobre questões de gênero na 

segurança internacional, abordagens feministas e Proteção de Civis. 


